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Forord
Petroleumsvirksomheten er Norges største næring, 
målt i verdiskaping, statlige inntekter og eksport-
verdi. Petroleumsnæringen sysselsetter i dag om 
lag 43 000 personer. Over 200 000 arbeidsplasser 
kan direkte eller indirekte knyttes til etterspørsel-
en fra petroleumsnæringen.

Norsk petroleumsvirksomhet vil bidra til bety-
delig verdiskaping til det norske samfunnet i gen-
erasjoner framover. Sommeren 2011 presenterte 
regjeringen Meld. St. 28 (2010 - 2011) En næring 
for framtida – om petroleumsvirksomheten. Der 
presenteres blant annet hovedmålet i petroleum-
spolitikken, som er å legge til rette for lønnsom 
produksjon av olje og gass i et langsiktig perspe-
ktiv. For å nå målet om langsiktig forvaltning og 
verdiskaping fra petroleumsressursene, må aktiv-
itetsnivået opprettholdes på et jevnt nivå. Dette 
legges det best til rette for gjennom en parallell 
offensiv satsing på tre områder:

1. Økt utvinning fra eksisterende felt og   
 utbygging av drivverdige funn 
2. Fortsette en aktiv utforskning av åpnet  
 areal, både i modne og umodne områder
3. Gjennomføre åpningsprosessene for 
 Jan Mayen og området som ligger vest  
 for avgrensningslinjen i Barentshavet   
 sørøst, som kan gi grunnlag for ny 
 økonomiske aktivitet i Nord-Norge.

Stortinget har sluttet seg til regjeringens ønske om 
å starte en åpningsprosess med sikte på tildeling 
av utvinningstillatelser i de norske havområdene 
ved Jan Mayen. I henhold til petroleumsloven har 
Olje- og energidepartementet derfor igangsatt en 
åpningsprosess inkludert en konsekvensutredning.

Før et område kan åpnes for petroleumsaktivitet 
må det gjennomføres en åpningsprosess. Petro-
leumsloven gir hjemmel for ressursforvaltningen, 
herunder igangsetting av åpningsprosesser. En 
åpningsprosess har som formål å utrede det faglige 
grunnlaget slik at Stortinget kan fatte beslutning 
om åpning av et område. En åpningsprosess består 
av to deler. Den ene delen er en kartlegging av 
geologien og dermed ressurspotensialet i området. 
Den andre delen er en vurdering av de nærings-
messige, miljømessige og andre samfunnsmessige 

virkninger av petroleumsvirksomhet i området. En 
slik vurdering gjøres ved at det utarbeides en kon-
sekvensutredning i regi av Olje- og energideparte-
mentet. Et program for konsekvensutredningen 
ble fastsatt høsten 2011. Et omfattende utredning-
sarbeid for å fremskaffe ytterligere og oppdatert 
kunnskap er gjennomført. Den nå foreliggende 
konsekvensutredningen sammenfatter det oppdat-
erte, styrkede kunnskapsnivået.

Øya Jan Mayen, og bergartene under den, regnes 
i sin helhet som vulkanske. Det meste av mikro-
kontinentet sør for øya er dekket eller påvirket av 
lavabergarter, men består også av sedimenter som 
vil likne bergartene på norsk og grønlandsk kon-
tinentalsokkel, med mulig hydrokabonpotensial 
avsatt i tiden før dannelsen av Norskehavet. Det 
geologiske datagrunnlaget i området har vært for 
mangelfullt til at Oljedirektoratet har kunnet gi et 
estimat for petroleumsressursene i området. Den 
geologiske kartleggingen som Oljedirektoratet har 
gjennomført vil øke kunnskapen, men mengden 
utvinnbare ressurser kan kun klargjøres gjennom 
åpning og påfølgende leteboringer.

Forutsatt at konsekvensutredningen gir grunnlag 
for det, vil regjeringen legge frem en storting-
smelding som anbefaler åpning av norske havom-
råder ved Jan Mayen for petroleumsvirksomhet. 

Sentralt i konsekvensutredningsprosessen står 
involvering av berørte parter og kvalitetssikring. 
Både forslaget til program for konsekvensutred-
ning og selve konsekvensutredningen sendes der-
for ut på offentlig høring. 

Konsekvensutredningen sendes med dette på of-
fentlig høring og gir berørte interesser mulighet 
til å komme med innspill til det faglige arbeidet 
som er gjennomført, for således å sikre høy faglig 
kvalitet. Det er satt av tre måneder til høring av 
konsekvensutredningen.

Høringsinstansene og andre med interesse for saken 
bes om å oversende sine kommentarer til Olje- og 
energidepartementet innen 16. januar 2013.

Ola Borten Moe
Olje- og energiminister

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-28-2010-2011.html?id=649699
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Sammendrag
Regjeringen startet i 2010 arbeidet med en 
åpningsprosess for petroleumsvirksomhet i de 
norske havområdene ved Jan Mayen. Havom-
rådene som omfattes av åpningsprosessen favner 
et areal på ca. 100 000 km2, og grenser mot grøn-
landsk sektor i vest og mot islandsk sektor i sør. 
Prosessen innebærer kartlegging av ressurspo-
tensialet for petroleum og en konsekvensutred-
ning. I sum dannet dette beslutningsgrunnlaget 
for åpningsspørsmålet. Et forslag til program for 
konsekvensutredning ble utarbeidet og var gjen-
stand for offentlig høring. Basert på innkomne 
uttalelser fastsatte Olje- og energidepartementet 
endelig utredningsprogram i oktober 2011.

Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet 
basert på det fastsatte utredningsprogrammet og i 
henhold til petroleumslovens bestemmelser.

Tidlig i konsekvensutredningsarbeidet ble det 
identifisert et behov for feltundersøkelser, og disse 
ble igangsatt i 2011 med noe oppfølgende arbeid 
i 2012. Feltarbeidene omfatter undersøkelser av 
havmiljøet, herunder vannlevende organismer 
og bunndyrsamfunn i utvalgte deler av utred-
ningsområdet, kartlegging av hekkelokaliteter 
for sjøfugl på øya og sporing av sjøfugl i andre 
sesonger, samt undersøkelser av naturmiljø på 
land på Jan Mayen i det området som er avsatt til 
mulig fremtidig virksomhet. Annen kunnskap om 
området som ligger til grunn for konsekvensutred-
ningen er basert på tidligere undersøkelser og lit-
teratur, samt spesifikk informasjon om aktiviteter 
i området som fiskeriaktivitet og skipstrafikk. Det 
er som del av konsekvensutredningen gjennom-
ført totalt 22 studier for å sammenfatte kunnskap 
om relevante forhold og utrede mulige virkninger 
av petroleumsvirksomhet i havområdet. Utrednin-
gene er offentlig tilgjengelige og vedlagt denne 
konsekvensutredningen.

Oljedirektoratet har tidligere gjort begrensede 
undersøkelser av petroleumsgeologien i området, 
og gjenopptok sine undersøkelser i 2011 gjennom 
seismiske undersøkelser og geologisk prøvetak-
ing. Dette arbeidet er videreført i 2012. Informas-
jonen vil bli brukt til å etablere et ressursestimat 
for området. Ressurspotensialet i området vil bli 

nærmere omtalt i en egen rapport fra Oljedirek-
toratet. Denne legges fram tidlig i 2013. Som 
grunnlag for konkrete og aktivitetsspesifikke vur-
deringer av konsekvenser av petroleumsvirksom-
het er det etablert to scenarioer for olje- og gass-
virksomhet. Scenarioene, omtalt som henholdsvis 
høyt og lavt, legger til grunn utbygging av felt 
til havs med produksjon av olje og/eller gass ved 
hjelp av ulike utbyggingsløsninger. Det er be-
hov for betydelige funnstørrelser for å kunne gi 
lønnsomme utbygginger i området. I scenarioene 
tas det hensyn til dette. Hvilke funn som blir gjort 
og hvilke utbyggings- og eksportløsninger som vil 
være mest hensiktsmessig hvis området åpnes, er 
det ikke mulig å forutsi med sikkerhet i dag.

Scenarioene er basert på forutsetninger om utvin-
nbare olje- og gassressurser i utredningsområdet. 
Ressursene i scenarioene er etablert på bakgrunn 
av et svært begrenset geologisk datagrunnlag. De 
faktiske ressursene i området kan være både la-
vere og vesentlig høyere enn det som er lagt til 
grunn i scenarioene. Det er kun gjennom letebor-
ing en kan fastslå hvilke ressurser og tilhørende 
verdier som faktisk er tilstede i området. 

Det er videre estimert ringvirkninger fra alle fas-
er av virksomheten. Ringvirkningene vil variere 
over tid. Det forventes at høyt scenario vil gi en 
årlig verdiskapingseffekt på rundt 11 mrd. kro-
ner per år for perioden 2023-2032, mens det i 
lavt scenario over samme periode vil gi en årlig 
verdiskapingseffekt på rundt seks mrd. kroner. 
Disse ringvirkningseffektene skjer som følge av 
at etterspørselen fra petroleumsvirksomheten vil 
skape økonomisk aktivitet og verdi i bedrifter som 
bidrar med direkte og indirekte leveranser. Det er 
tatt hensyn til makroøkonomiske forsterkningsef-
fekter ved at bedrifter må foreta investeringer for 
å levere varer og tjenester og at husholdningers 
økte lønns- og næringsinntekter fører til økt kon-
sum og boliginvesteringer. Makroøkonomiske 
dempningsmekanismer hovedsakelig som følge 
av høyere lønns- og rentekostnader er også bereg-
net. Dette er altså ringvirkningseffekter som kom-
mer i tillegg til salgsinntektene av olje og gass.

Sysselsettingseffekter av eventuell petroleumsak-
tivitet ved Jan Mayen har også blitt estimert. Høyt 
scenario vil gi en årlig netto sysselsettingseffekt 
på 1 000 personer for hele aktivitetsperioden, 
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mens det tilsvarende tallet for lavt scenario er 500 
personer.

Havområdene ved Jan Mayen ligger langt fra rel-
evant infrastruktur. Geologisk er området aktivt 
med mulighet for jordskjelv, særlig nord for øya, 
og vulkansk aktivitet på land. Området kan være 
utfordrende i forhold til sterk vind, lave tempera-
turer, fare for ising, mørke om vinteren og tåke-
forhold om sommeren. Slike forhold er kjent fra 
andre deler av norsk sokkel der det pågår petro-
leumsaktivitet og krever tilpasninger i design samt 
planlegging og gjennomføring av operasjoner, 
herunder beredskapsfunksjoner. I deler av områ-
det kan det forekomme is i enkelte måneder en-
kelte år, men i liten grad langs Jan Mayen-ryggen 
som forventes å ha størst petroleumspotensial. Pe-
troleumsvirksomhet i havområdene ved Jan May-
en vil kreve tilpasninger, men utredningsarbeidet 
viser at utfordringene kan imøtekommes gjennom 
løsninger som tilpasses den enkelte aktivitet og 
lokalitet.

Miljømessige problemstillinger knyttet til alle 
faser av petroleumsvirksomhet er utredet generelt 
og spesifikt for scenarioene. Det er herunder sett 
på utslipp til sjø og luft, fysiske inngrep, av-
fallshåndtering mv. For eventuelle infrastruktur-
tiltak og/eller etablering av støttefunksjoner på 
Jan Mayen er det også gjort miljøvurderinger. 
Havområdene ved Jan Mayen har generelt stort 
havdyp og det er begrenset med menneskelig ak-
tivitet i området. Miljøtilstanden i området vur-
deres som god.

Regulær petroleumsvirksomhet, med tilhørende 
planlagte og forhåndsgodkjente utslipp og for-
bruk av kjemikalier, vuderes å medføre kun små 
miljøkonsekvenser. Utslipp til sjø av utboret stein-
masse med vedheng av vannbasert borevæske, vil 
medføre noe nedslamming av havbunnen helt lo-
kalt et område med radius på noen titalls meter. 
Utslipp av (renset) produsert vann fra oljeproduk-
sjon kan innebære betydelige utslipp til sjø, men 
med avgrensede negative miljøvirkninger. Det er 
fortsatt usikkerhet knyttet til langtidsvirkninger av 
produsert vann, men basert på dagens kunnskap 
forventes ikke virkninger på bestandsnivå.

Fysiske inngrep knyttet til rørlegging og installer-
ing av infrastruktur vil ha helt lokale virkninger. 

Konsekvensene vurderes som marginale. In-
frastrukturtiltak på land vil medføre fysiske 
virkninger på landskap og naturmiljø, avgrenset 
til virksomhetsområdene.

Utslipp til luft fra petroleumsvirksomheten i om-
rådet er modellert til å gi marginale bidrag til neg-
ative miljøvirkninger. Situasjonen i dag er domin-
ert av bidrag fra langtransportert forurensning.

Det er begrenset fiskeriaktivitet i havområdene 
ved Jan Mayen. Områder like sør for øya benyttes 
for trålfiske etter reker. Negative virkninger av 
petroleumsvirksomhet på fiskeri er vurdert som 
fraværende eller små. Tilsvarende er det beg-
renset skipstrafikk i området i dag, og dette vil 
øke noe med petroleumsvirksomhet i området. 
Konsekvenspotensialet mellom de to næringene i 
dette området vurderes som marginalt.

Boring og produksjon representerer risiko for 
hendelser som kan medføre akuttutslipp. Større 
akuttutslipp av olje har et stort konsekvenspoten-
sial i forhold til miljøskade, hvor særlig sjøfugl 
og iskantmiljø er relevant i områdene ved Jan 
Mayen. Det er ikke viktige gyteområder for fisk 
ved Jan Mayen, og risiko for skade på fiskebes-
tander er lav. Som grunnlag for miljøkonsekvens- 
og miljørisikovurderingene som er utført, er det 
etablert utslippsscenarioer og gjennomført olje-
driftsmodellering. Utslippsposisjoner er lagt til 
områder hvor Oljedirektoratet vurderer petro-
leumsgeologien som interessant, men i tillegg er 
det valgt utslippsposisjoner i områder med antatt 
stor miljøsårbarhet, herunder nær øya Jan Mayen 
og like ved iskanten i vest-nordvest. Dette er gjort 
fordi petroleumsaktivitet i denne delen av utred-
ningsområdet ikke kan utelukkes.

Konsekvensvurderingene som er gjennomført 
viser at det er svært stor forskjell i konsekvenspo-
tensial mellom de ulike lokasjonene, men også 
med betydelig sesongmessig variasjon. Generelt 
er vår- og sommersesongene mest sårbare, knyttet 
til stor biologisk aktivitet ved iskanten og hekke-
sesong for sjøfugl, med betydelige konsentrasjon-
er av sjøfugl på og rundt Jan Mayen. Utslipps-
posisjonene som er valgt basert på miljøkriterier 
representerer det største konsekvenspotensialet, 
mens feltlokasjoner langs Jan Mayen-ryggen mot 
islandsk sektor har langt lavere konsekvenspoten-
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sial. Her vil forventede konsekvenser i all hoved-
sak være restituert i løpet av en tre-års periode. 
For den utslippslokasjonen som er lagt like sør 
for Jan Mayen (31 km fra øya) er det beregnet 22 
pst. sannsynlighet for alvorlig miljøskade gitt at 
det skjer et oljeutslipp ved havbunnen om som-
meren. Dette innebærer at restitusjonstiden for å 
få bestanden tilbake til førtilstanden vil være mer 
enn 10 år. Samtidig viser resultatene langt lavere 
konsekvenspotensial for høst- og vintersesong. 
Ved styring av risiko i tid, for eksempel gjennom 
boretidsbegrensninger eller særskilt planlegging 
av risikofylte vedlikeholdsaktiviteter, kan peri-
oder med høyt konsekvenspotensial unngås.

Analysen av miljørisiko tar utgangspunkt i vur-
deringene av konsekvenspotensial, men ser sam-
tidig på sannsynligheten for at en hendelse skal 
inntreffe. Basert på statistikk fra internasjonal 
olje- og gassaktivitet er det i driftsfasen beregnet 
at en hendelse med alvorlig miljøskade (>10 års 
restitusjonstid) på sjøfugl vil inntreffe en gang 
hvert 5 500 år. Det er mindre sannsynlig at det 
skal skje en hendelse under leteboring og det vil 
derfor være vesentlig lengre mellom hver hen-
delse. For iskant/strand og andre miljøkompo-
nenter som sjøpattedyr er miljørisikoen funnet å 
være enda lavere enn for sjøfugl. 

Beredskapstiltak (oljevern) mot akutt foruren-
sning vil kunne redusere skadepotensialet for ut-
satte miljøkomponenter. Analyser som er utført 
viser at en kan ha en oppsamlingseffekt på 20-25 
pst. om vinteren og 50-55 pst. om sommeren. En 
har da lagt til grunn konvensjonell oljevernbered-
skap med bruk av dedikerte havgående fartøy med 
lenser og oljeopptagere. En slik løsning vil være 
aktuell for det meste av utredningsområdet, og 
kun i enkelte områder og perioder kan andre løs-
ninger måtte velges. Dette gjelder særlig i isfylte 
farvann, men kanskje også for områder med mye 
sjøfugl hvor det vil være fornuftig å vurdere tiltak 
med kjemiske dispergeringsmidler. 

Der det i dag pågår petroleumsvirksomhet på 
norsk sokkel er håndtering av olje i is en lite rel-
evant problemstilling, men løsninger finnes inter-
nasjonalt. Siden det i deler av utredningsområdet 
kan tenkes at olje drifter inn i is, vil dette kreve 
nye beredskapsløsninger. I tillegg til å bygge på 
beste praksis internasjonalt vil det være behov for 

videre utvikling og testing for å sørge for en best 
mulig beredskap også ved Jan Mayen. Også for 
eventuelle kyst- og strandaksjoner på Jan May-
en vil en måtte utarbeide spesielle løsninger for 
oljevern, som følge av manglende infrastruktur 
og personellressurser. Etter Macondo-ulykken i 
Mexicogulfen er det utviklet ny teknologi som 
vil kunne stanse en utblåsning langt raskere enn i 
dag. Slik teknologi er ikke tillagt vekt i de analy-
sene som er gjennomført.
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1
1.1 Bakgrunn

Øya Jan Mayen, og bergartene under den, regnes 
i sin helhet som vulkanske. Også det meste av mi-
krokontinentet sør for øya er dekket eller påvirket 
av lavabergarter, men består også av sedimenter 
som vil likne bergartene på norsk- og grønlandsk 
kontinentalsokkel, med mulig hydrokarbonpoten-
sial avsatt i tiden før dannelsen av Norskehavet 
(Nord-Atlanteren).

På 1970-tallet boret vitenskapelige institusjoner 
to grunne brønner på ryggen. I ettertid har det 
vist seg at de grunne boringene ikke var plassert 
optimalt. Både på 1970- og 1980-tallet ble det 
også samlet inn seismiske og andre geofysiske 
data. De seismiske dataene er samlet inn med el-
dre teknologi, og det er stor avstand mellom de 
seismiske linjene. Vitenskapelige institusjoner var 
delaktig i dette, men Oljedirektoratet sto for det 
meste av denne datainnsamlingen. 

Norge og Island inngikk den 22. oktober 1981 en 
overenskomst om kontinentalsokkelen mellom Is-
land og Jan Mayen som ble fremlagt for Stortinget 
i St.prp. nr. 61 (1981–1982). Ved overenskom-
sten avgrenses kontinentalsokkelen mellom de to 
landene. I overenskomsten bestemmes det også at 
det skal etableres et særlig samarbeid for så vidt 
gjelder petroleumsvirksomhet i et nærmere de-
finert område mellom Island og Jan Mayen. Etter 
avtalen har datainnsamling vært gjennomført i et 

samarbeid med islandske institusjoner.

På tross av disse aktivitetene har det geologiske 
datagrunnlaget på Jan Mayen-ryggen vært for 
mangelfullt til at Oljedirektoratet har kunnet gi et 
estimat for petroleumsressurser i området. 

Som en del av arbeidet med åpningsprosessen har 
Oljedirektoratet derfor gjennomført nye og mer 
omfattende undersøkelser i området. Dette om-
fatter:

• Innsamling av 2D-seismikk med mod-
erne innsamlingsteknologi for å gi tettere 
seismisk dekning særlig over de mest 
geologisk interessante delene av Jan 
Mayen-ryggen.

• Prøvetaking av overflatebergarter på 
brattkanter og andre steder der det er 
minst overdekning av unge sedimenter.

• Det vil videre bli gjennomført grunne 
boringer med sikte på å øke innsikten i 
bergartenes sammensetning i området. 
Disse planlegges gjennomført etter inns-
amlingen av 2D-seismikk for å sikre op-
timal lokalisering.

Innledning
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Denne informasjonen vil bli brukt til å etablere 
et ressursestimat for området. Ressurspotensialet 
i området vil bli nærmere omtalt i en egen rapport 
fra Oljedirektoratet som vil bli lagt fram tidlig i 
2013.

Tilførsel av leteareal er en viktig forutsetning for 
å opprettholde investerings- og kompetansenivået 
i næringen, samt opprettholde produksjonen over 
tid. Dette vil igjen legge et grunnlag for langsiktig 
verdiskaping og statlige inntekter. Jan Mayen rep-
resenterer en del av norsk kontinentalsokkel med 
et petroleumspotensial, men det er stor usikkerhet 
rundt dette. Åpning av areal i området vil kunne 
bidra til å opprettholde norsk olje- og gassproduk-
sjon etter 2030. 

I forbindelse med St. meld nr. 37 (2008-2009) 
Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nor-
skehavet (forvaltningsplan) bestemte regjeringen 
at man skulle starte en åpningsprosess for petro-
leumsvirksomhet i de norske havområdene ved 
Jan Mayen. Havområdene på norsk side ved Jan 
Mayen som omfattes av åpningsprosessen favner 
et areal på ca. 100 000 km2, og grenser mot grøn-
landsk sektor i vest og mot islandsk sektor i sør, 
jf. Figur 1-1. 

Island utlyste sin første konsesjonsrunde i januar 
2009. Islandske myndigheter mottok da to søknad-
er som senere ble trukket. I oktober 2011 utlyste 
Island sin andre konsesjonsrunde med søknads-
frist i april 2012. Island har mottatt tre søknader 
fra til sammen fem selskaper og det legges opp til 
konsesjonstildeling mot slutten av 2012.

For å oppnå en jevn aktivitet på sokkelen er det 
viktig at olje- og gasspolitikken baseres på kunns-
kap og fakta samt en helhetlig og langsiktig for-
valtning av petroleumsressursene.

Åpningsprosessen i havområdene ved Jan May-
en har som formål å utrede det faglige grunnla-
get som Stortingets beslutning angående åpning 
skal baseres på. Prosessen i havområdene ved 
Jan Mayen består av to hovedelementer. Den ene 
delen er kartlegging av geologien og ressurspo-
tensialet i området. Dette har omfattet blant annet 
innsamling av seismikk i regi av Oljedirektoratet. 
Direktoratet har samlet inn seismikk i 2011 og 
2012. Den andre delen er denne konsekvensutred-

ningen utarbeidet av Olje- og energidepartement-
et. Denne inneholder en vurdering av de nærings-
messige, miljømessige og andre samfunnsmessige 
virkninger av petroleumsvirksomhet i havom-
rådene ved Jan Mayen. Dette inkluderer også en 
vurdering av mulig fare for forurensning, samt de 
økonomiske og sosiale virkninger petroleumsvirk-
somheten kan ha.

Et forslag til program for konsekvensutredning ble 
utarbeidet og sendt på offentlig høring i desember 
2010 (OED, 2010). Basert på forslaget til program 
for konsekvensutredning, samt innkomne høring-
suttalelser, fastsatte Olje- og energidepartementet 
programmet som denne konsekvensutredningen er 
basert på.

En nærmere redegjørelse for konsekvensutred-
ningsprosessen og relevant lovverk er gitt i de 
følgende delkapitler.
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Figur 1-1: Åpningsområde: Kilde: OD

1.2 Lovverk

Før det kan gis tillatelse til petroleumsvirksomhet 
i et område, må det aktuelle området være åpnet 
for petroleumsvirksomhet. Petroleumsloven § 3-1 
regulerer fremgangsmåten for åpning av nye om-
råder. Her fastsettes det blant annet at det før nye 
områder åpnes skal foretas en avveining mellom 
de ulike interessene som gjør seg gjeldende i om-
rådet, typisk næringsinteresser og miljøinteresser. 
I denne forbindelse vil det foretas en konsekven-
sutredning, som grunnlag for beslutningspros-
essen. 
I henhold til petroleumsforskriften § 6d skal 
åpning av nytt område for petroleumsvirksom-
het etter loven § 3-1 forelegges for Stortinget. I 
saksfremlegget skal det gjøres rede for hvordan 
virkningene av åpning av det aktuelle området og 
innkomne høringsuttalelser er vurdert, i tillegg til 
hvilken betydning disse er tillagt. 

En åpningsprosess har som formål å sørge for en 
reell avveining mellom de ulike interesser som 

gjør seg gjeldende. Det er Stortinget som fatter 
beslutning om åpning av et område for petro-
leumsvirksomhet.

Åpningsprosessen innebærer blant annet en 
kartlegging av ressursgrunnlaget for petroleum. 
Dette arbeidet har vært organisert av Oljedirek-
toratet. Et grundig kartleggingsarbeid er grunnpil-
aren for geologisk forståelse og kostnadseffektiv 
utforskning i eventuelle senere konsesjonsrunder. 

I tillegg til kartlegging av petroleumsressurser 
skal det foretas en vurdering av de nærings- og 
miljømessige virkninger av petroleumsvirksom-
heten og mulig fare for forurensning, samt de 
økonomiske og sosiale virkninger som petro-
leumsvirksomheten kan ha, jf. petroleumsloven § 
3-1. En slik vurdering gjøres ved at det utarbeides 
en konsekvensutredning i tråd med petroleumsfor-
skriften §§ 6a og 6c.

Olje- og energidepartementet er ansvarlig for 
gjennomføringen av konsekvensutredningen, jf. 
petroleumsforskriften § 6a. Konsekvensutred-
ningsprosessen er nærmere omtalt i kapittel 1.3.
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Norge vil, i henhold til etablert praksis, varsle Is-
land og Grønland om eventuell fremtidig aktivitet 
som kan medføre grensekryssende forurensning 
med mulige negative miljøvirkninger.

1.3 Saksbehandling og tidsplan

Konsekvensutredning er et viktig verktøy i norsk 
forvaltning og benyttes for å klargjøre og pre-
sentere fakta og synspunkt som en del av plan-
prosessen for større tiltak og prosjekter. Kon-
sekvensutredning inngår som et hovedelement i 
åpningsprosesser for petroleumsvirksomhet i nye 
områder, jf. petroleumslovens bestemmelser. 

Formålet med foreliggende konsekvensutredning 
er:

• å redegjøre for åpningsprosessen

• å presentere kunnskapsstatus om 
relevante tema, samt behov og planer for 
styrking av kunnskapsgrunnlaget

• å presentere vurderinger av positive 
og negative virkninger av petroleums-
virksomhet i området for naturressurser, 
miljøforhold, berørte næringer og 
samfunnet for øvrig

• å sikre involvering i prosessen

Første ledd i en konsekvensutredningsprosess 
er å etablere oversikt over relevant kunnskap, 
innhente eventuell ny kunnskap samt å definere 
problemstillinger som bør utredes for å etablere et 
beslutningsgrunnlag. Dette arbeidet formaliseres 
gjennom å utarbeide et forslag til for konsekven-
sutredningsprogram. For å få en god forståelse av 
dagens kunnskapsgrunnlag, samt å sikre tidlig in-
volvering av relevante fagmyndigheter/fagmiljøer, 
er det blitt gjennomført møter med sentrale direk-
torater og institutter innen miljø- og fiskerifor-
valtningen før forslaget til utredningsprogram ble 
utarbeidet.

Forslaget til program for konsekvensutredning 
ble sendt på høring 14. desember 2010. Hensikten 
var å gi relevante parter og interessenter anled-
ning til å kommentere på forslaget og eventuelt 

foreslå ytterligere tema for utredning og/eller 
foreslå endret innretning på arbeidet eller endret 
omfang. Prosessen sikrer således at ulike syns-
punkt og relevante interesseområder blir belyst. 
Fristen til å kommentere ble satt til 22. mars 2011 
og det kom inn svar fra 24 interessenter. Kom-
mentarene er i sin helhet tilgjengelige på departe-
mentets nettsider1 og en oppsummering er gitt i 
kapittel 1.5 i foreliggende dokument. Basert på 
innkomne kommentarer og departementets vur-
dering av disse, ble programmet for konsekven-
sutredningen fastsatt 20. oktober 2011.

De ulike innspillene som er fremkommet gjen-
nom prosessen er tatt hensyn til i forbindelse 
med gjennomføring av studier for å styrke kunns-
kapsgrunnlaget, samt studier for å belyse mulige 
virkninger av petroleumsvirksomhet i området. 
Olje- og energidepartementet har innhentet råd 
og bistand fra relevante statlige fagdirektorater og 
institutter for å sikre et best mulig faglig grunnlag 
for gjennomføring av de ulike studiene. Som en 
del av konsekvensutredningen er det gjennomført 
en rekke tematiske fagstudier for å sikre et bredt 
faglig kunnskapsunderlag for, jf. tabell 1-1. Fag-
studiene følger som utrykte vedlegg og er tilgjen-
gelige på Olje- og energidepartementets internett-
sider (se fotnote 1).

1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/
kampanjer/konsekvensutredning_jan_mayen.
html?id=696282

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/kampanjer/konsekvensutredning_jan_mayen.html?id=696282
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Tema/tittel Utøvende institusjon Referanse
Scenarioer for petroleumsaktivitet i 
havområdene ved Jan Mayen

Oljedirektoratet Olje-
direktoratet, 2012-a

Beskrivelse av fiskeriaktiviteten i fiskeri-
sonen rundt Jan Mayen

Fiskeridirektoratet Lilleng, 2012.

Beskrivelse av miljø og levende marine 
ressurser i havområdene ved Jan Mayen.

Havforskningsinstituttet Fossum (red.), 2012

Grunnlagsundersøkelser av økosystemer i 
virksomhetsområdene på Jan Mayen

Ecofact Arnesen m.fl., 2012

Vær, is og andre fysiske utfordringer ved 
Jan Mayen

Meteorologisk institutt Iden m.fl., 2012

Sjøfugl Jan Mayen Norsk Polarinstitutt Strøm og Lorentzen, 
2012

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på 
nasjonalt nivå

Oljedirektoratet OD, 2012-c

Ringvirkninger av petroleumsvirksomhet 
ved Jan Mayen 

Pőyry Poyry, 2012

Nasjonale sysselsettingsvirkninger av   
petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen

Statistisk sentralbyrå SSB, 2012

Infrastruktur og logistikk ved petroleums-
virksomhet ved Jan Mayen

Analyse & Strategi med Multicon-
sult og Det Norske Veritas (DNV)

Eger m.fl., 2012

Beredskap og støttefunksjoner Proactima Hoell m.fl., 2012
Tekniske forutsetninger for petroleums-
virksomhet Jan Mayen

Oljedirektoratet OD, 2012-b

Konsekvenser for luftfart Avinor Avinor, 2012
Konsekvenser av regulære utslipp til sjø Akvaplan-niva med Norsk            

institutt for vannforskning (NIVA) 
og SALT

Larsen m.fl., 2012

Konsekvenser av regulære utslipp til luft Norsk institutt for luftforskning 
(NILU) med NIVA og Norsk        
institutt for naturforskning (NINA)

Gjerstad m.fl., 2012

Andre miljøkonsekvenser av planlagt 
virksomhet

Akvaplan-niva med Rambøll Dahl-Hansen m.fl., 
2012

Virkninger av petroleumsvirksomhet for 
fiskeri og havbruk ved normal drift

Akvaplan-niva med Proactima Larsen og Aaserød, 
2012

Miljø- og risikoanalyse for skipstrafikk 
ved Jan Mayen

Kystverket med DNV Mjelde m.fl, 2012

Oljedriftsmodellering og analyse av    
gassutblåsning ved Jan Mayen

DNV Rudberg m.fl., 2012

Miljørisikoanalyse DNV Kruuse-Meyer m.fl., 
2012

Oljevern beredskapsanalyse for              
lokasjoner nær Jan Mayen

DNV med Norwegian Petro         
Services (NPS) og Sintef

Tvedt m.fl., 2012

Konsekvenser av akuttutslipp for samfunn 
og næringsliv

NORUT Tromsø i samarbeid med 
Akvaplan-niva og Proactima

Midtgard m.fl. 2012

Tabell 1-1: Tematiske fagstudier som del av konsekvensutredningen

http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/Scenarioer_JM.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/Beskrivelse_fiskeriaktivitet_fiskerisonen.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Rapporter/KUJanMayenMarineRessurser.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/Grunnlagsunders.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/v_is_fysiske_utfordringer_JM.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/06_Sjofugl_Jan_Mayen.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/07_Inntekter_fra_petroleumsvirksomhet.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/08_Ringvirkninger_av_petroleumsvirksomhet_ved_Jan_Mayen.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/09_Nasjonale_sysselsettingsvirkninger.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/10_Infrastruktur.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/11_Beredskap_og_stottefunksjoner_ved_petroleumsvirksomhet_ved_Jan_Mayen.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/12_Tekniske_forutsetninger_for_petroleumsvirksomhet_ved_Jan_Mayen.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/13_Konsekvenser_for_luftfart_NY.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/14_Regulare_utslipp_til_sjo_NY.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/15_Regulare_utslipp_til_luft.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/16_Andre_miljokonsekvenser_ved_planlagt_virksomhet.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/17_Virkninger_fiskeri_og_havbruk.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/18_Skipsfart_JM.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/19_Oljedriftsmodellering.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/20_Milj_risiko_analyse.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/21_Oljevern_beredskapsanalyse_JM.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/22_Konsekvenser_akuttutslipp.pdf
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Den foreliggende konsekvensutredningen sam-
menfatter kunnskap, resultater og vurderinger 
som er beskrevet i ovennevnte studier, samt annen 
tilgjengelig kunnskap. Foreliggende konsekven-
sutredning legges nå frem for kommentering gjen-
nom en ekstern høringsrunde. 

Oljedirektoratet har gjennomført geologisk 
kartlegging og innsamling av seismikk av det ak-
tuelle havområdet. Basert på dette vil direktoratet 
gi et ressursanslag for olje- og gassressurser ved 
Jan Mayen. Dette er en viktig del av beslutnings-
grunnlaget og vil bli beskrevet presentert i en egen 
rapport tidlig i 2013.  
 

1.4 Forholdet til Island 

Den 22. oktober 1981 inngikk Norge og Island 
en overenskomst om kontinentalsokkelen mel-
lom Island og Jan Mayen. Ved overenskomsten 
avgrenses kontinentalsokkelen mellom Norge og 
Island. I overenskomsten bestemmes det også at 
det skal etableres et særlig samarbeid for så vidt 
gjelder petroleumsvirksomhet i et nærmere defin-
ert område mellom Island og Jan Mayen. Dette 
området er på til sammen 45 470 km2. Av dette 
ligger 32 750 km2 på norsk side av delelinjen og 
12 720 km2 på islandsk side av delelinjen (se om-
råde markert med gul firkant i figur 1-1).

I den delen av samarbeidsområdet som ligger 
nord for delelinjen (norsk kontinentalsokkel), skal 
Island ha adgang til å delta med en andel på 25 
pst. ved leting etter og utvinning av petroleums-
forekomster. I den delen av samarbeidsområdet 
som ligger syd for delelinjen skal Norge ha ad-
gang til å delta i petroleumsvirksomheten med en 
tilsvarende andel, dvs. 25 pst. 

Island har gjennomført en formell åpningsprosess 
som omfatter konsekvensutredning. I 2009 gjen-
nomførte Island en konsesjonsrunde i det island-
ske havområdet. Det ble ikke tildelt utvinningstil-
latelser i første konsesjonsrunde. Island arbeider 
for tiden med sin andre konsesjonsrunde hvor det 
tas sikte på tildelinger av nye utvinningstillatelser 
i 2012. Det er på bakgrunn av dette en mulighet 
for snarlig petroleumsaktivitet i området.

I forbindelse med oppstart og gjennomføring av 
åpningsprosess for norsk område ved Jan Mayen 
vil det være dialog mellom norske og islandske 
myndigheter.

1.5 Innspill til forslag til program for 
konsekvensutredning

Olje- og energidepartementet (OED) sendte 13. 
desember 2010 et forslag til program for kon-
sekvensutredning på høring. Høringsfristen ble 
satt til 23. mars 2011, og det ble mottatt kommen-
tarer fra 24 parter: 

1. Bellona og Natur og Ungdom 

2. 
 

Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard 

3. Direktoratet for naturforvaltning 

4. Faroe Petroleum 

5. Fiskebåtredernes forbund 

6. Fiskeri- og kystdepartementet 

7. Fiskeridirektoratet 

8. Forskningsrådet 

9. Forsvarsbygg 

10. Havforskningsinstituttet 

11. Industri Energi 

12. Ishavsforeningen Jan Mayen 

13. Klima og forurensningsdirektoratet 

14. Kystverket 

15. Miljøverndepartementet 

16. Norges Fiskarlag 

17. Norges Småkvalfangerlag 

18. Norsk polarinstitutt 

19. Nærings- og handelsdepartementet 

20. Oljeindustriens landsforening 
(nå Norsk Olje og Gass)

21. Riksantikvaren 

22. Sagex Petroleum Norge 

23. Sjøfartsdirektoratet 

24. Statens strålevern
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Det ble mottatt enkelte kommentarer av prinsipiell 
karakter samt en rekke mer detaljerte kommen-
tarer. En fullstendig oppsummering av kommen-
tarene, samt departementets vurdering av disse er 
tilgjengelig på departementets internettsider (fot-
note 1). Her finnes også de mottatte kommentar-
ene, slik de ble gitt. Nedenfor presenteres en kort 
oversikt over enkelte mer prinsipielle innspill og 
departementets kommentarer til disse:

• Forholdet til klimaforpliktelsene. Det 
stilles spørsmål til åpning av nye områder 
i forhold til Norges nasjonale mål og in-
ternasjonale klimaforpliktelser. Regjerin-
gens overordnede mål i klimapolitikken 
er å bidra til å begrense den mennesk-
eskapte temperaturstigningen til maksi-
malt to grader i forhold til førindustrielt 
nivå. Regulering av utslipp av CO2 fra 
petroleumssektoren er en integrert del av 
gjeldende klimapolitikk, jf. Meld. St. 21 
(2011–2012).

• Scenarioer som grunnlag for utredningen. 
Det ble mottatt flere kommentarer som 
går på utarbeidelse av scenarioer - hva 
disse skal inneholde, lokalisering, type 
petroleum, og utslippsscenarier. Flere 
har også ytret ønske om å delta i utar-
beidelse av disse. Primært skal scenari-
ene relateres til geologisk kunnskap om 
området. Departementet har derfor tildelt 
Oljedirektoratet oppgaven med å utar-
beide scenarioene. Det er imidlertid også 
lagt til grunn andre hensyn, og aktivitet 
er derfor også lagt i områder med mindre 
petroleumsfaglig interesse for å utrede 
relevante miljøforhold i hele utredning-
sområdet. Utslippsscenarioer er etablert 
basert på faglige prinsipper og i dialog 
med relevante statlige etater. 

• Forholdet til vernestatusen for Jan May-
en. I arbeidet med verneplan for Jan 
Mayen er det tatt hensyn til muligheten 
for petroleumsvirksomhet i havområdene 
utenfor øya, samt mulige infrastruktur-
tiltak på øya. Det er identifisert spesielle 
virksomhetsområder for slik mulig ak-
tivitet. Mer konkrete vurderinger av ar-
ealbruk og eventuelle konfliktområder er 
belyst i konsekvensutredningen, jf. kapit-
tel 4.

• Kunnskap omkring sjøfugl på Jan Mayen. 
For å få en god oversikt over sjøfugl på 
Jan Mayen ble det i 2010 i regi av norske 
myndigheter startet arbeid med kartleg-
ging og etablering av overvåkingsstas-
joner. Dette arbeidet er videreført i 2011, 
med et utvidet innhold. Stasjonene er nå 
også fast etablert som en del av SEAPOP 
(fra 2012).

• Fysiske miljøforhold og assosierte utfor-
dringer. Naturforholdene i havområdene 
ved Jan Mayen er utfordrende. Dette ut-
gjør en viktig forutsetning for det arbeidet 
som skal gjennomføres. Barske vær-
forhold og jordskjelvaktivitet er blant de 
forholdene som er vurdert i konsekven-
sutredningen, og som en må ta høyde for 
ved eventuell aktivitet i området.

• Beredskap mot akutt forurensning. Gitt 
de rådene fysiske miljøforhold og lang 
avstand til relevant infrastruktur, er bered-
skap utfordrende og tillagt betydelig vekt 
i konsekvensutredningen, gjennom en 
egen delutredning. Resultater er presen-
tert i kapittel 6.

• Naturmangfoldloven må legges til grunn 
for utredningsarbeidet. De relevante 
forhold er ivaretatt i konsekvensutrednin-
gen.

• Behov for miljøundersøkelser på land. 
Det er påpekt behov for slike under-
søkelser, og dette er gjennomført for virk-
somhetsområdet. En beskrivelse av disse 
undersøkelsene er gitt i kapittel 4.5.
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• Behov for undersøkelser av havbunnen. 
Havforskningsinstituttet har gjennom-
ført et eget tokt i området som en del av 
åpningsprosessen, hvor undersøkelser av 
havbunnen på utvalgte lokaliteter er gjen-
nomført. Resultater av undersøkelsene er 
presentert i kapittel 2.2.

• Kvalitet på strømdata. Det er kommentert 
at tidligere strømdata anses som beg-
rensede. Havforskningsinstituttet har der-
for gjort et arbeid med strømdata for om-
rådet, og mer finmaskede strømdata enn 
tidligere er lagt til grunn for utslippsmo-
dellering.

• Utslipp til sjø og eventuell nedslem-
mingseffekter. Påpekte tema er ivaretatt 
gjennom egen studie”. Dette er videre 
diskutert i kapittel 4

• Logistikk og beredskapsmessige forhold. 
Beliggenhet med lang avstand til infra-
struktur samt de rådene ytre miljøforhold 
er påpekt som viktige å utrede. Disse 
forholdene har derfor vært gjenstand for 
utredning i spesifikke studier, og resul-
tater er presentert i henholdsvis 3.3 og 
6.8.
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2
Relevante tema for konsekvensutredningen 
utredes generelt for ulike petroleumsaktiviteter 
der det spesifikt tas hensyn til lokale forhold. For 
å konkretisere vurderingene er det i tillegg etablert 
scenarioer for petroleumsvirksomhet (Oljedirek-
toratet, 2012-a). Scenarioene presenteres i påføl-
gende underkapittel. Videre presenteres kunns-
kapsgrunnlaget samt andre viktige forutsetninger 
og utfordringer for utredningsområdet.

2.1 Scenarioer for 
 petroleumsvirksomhet

Petroleumsvirksomhet til havs favner en rekke ak-
tiviteter fordelt over ulike faser i virksomhetens 
“livsløp”. Hovedfaser for virksomheten er:

• Utforskning/leting

• Utbygging

• Produksjon

• Avvikling

Berggrunnen på Jan Mayen-ryggen er 
dominert av sedimentære bergarter og la-
vabergarter. Under disse bergartene kan det 
stedvis også forventes å ligge eldre sedi-
mentære bergarter. Hovedryggen på norsk 
side er preget av en vestlig bratt skrent og 
en mer slakthellende østlig skåning. På 
vestsiden opptrer forkastninger og utgående 
bergarter. Havdypet i største delen av dette 
området varierer mellom 1 000 og 2 000 
meter.

Ingen petroleumsvirksomhet foregår rundt 
øya i dag, men på islandsk side pågår nå 2. 
konsesjonsrunde.

Det eksisterer i dag svært lite data om res-
sursgrunnlaget rundt Jan Mayen. For få 
bedre forståelse for ressursgrunnlaget i 
området, og dermed redusere usikkerheten, 
har myndighetene igangsatt innsamling av 
seismikk i havområdene ved Jan Mayen. 
Innsamling, prosessering og tolkning av 
seismikken i disse områdene forventes å 
være ferdig i løpet av våren 2013.

Det har også vært foretatt havbunnskartleg-
ging i regi av Havforskningsinstituttet, 
med fokus på levende organismer i havom-
rådene. 

Forutsetninger 
og grunnlag for 
utredningsarbeidet
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Enkelte aktiviteter kan pågå i flere faser:

• Seismiske undersøkelser inngår i utfor-
skningsfasen, men også i produksjons-
fasen da seismikk brukes for å overvåke 
utviklingen i reservoarene. 

• Boring inngår i leting og produksjon 
(lete- og produksjonsboring), men aktiv-
itet med borerigg kan også være relevant 
for brønnvedlikehold under drift, og for 
permanent plugging av brønner i av-
viklingsfasen.

• Fartøybruk inngår i alle faser, herunder 
for eksempel installasjonsarbeider, 
forsynings- og beredskapstjenester, 
oljeeksport mv. 

• Landbaserte tjenester (forsyningsbase,   
helikopterbase, driftsorganisasjon, land- 
basert terminal og/eller prosessanlegg)  
kan i ulik grad være relevant for enkelte  
utbyggingsløsninger. I scenarioene er det  
fokusert på lokalisering, type og mengde  
av ressurser, tidsperspektiv og utbyggings-
løsning2.

2

I scenarioene er det lagt vekt på mulig lokali-
sering, type og mengde ressurser, tidsperspektiv 
og tenkbare utbyggingsløsninger. Mer detaljerte 
aktiviteter relevant for ulike problemstillinger er 
utredet under de respektive tematiske studiene, 
men et slikt detaljnivå er ikke beskrevet i scenari-
oene.

2.1.1  Basis for etablering av 
 scenarioer

Datagrunnlaget knyttet til petroleumsressursene i 
området er begrenset (se tekstboks). Myndighe-
tene har derfor per i dag ikke et ressursestimat 
for området3. Scenarioene er derfor basert på mu-
2 For oversikt over mulige investeringer 
og driftskostnader gitt de skisserte utbygging-
sløsningene, se fagrapport ”Scenarioer for pe-
troleumsvirksomhet ved Jan Mayen” (OD, 2012)
3  Som en del av åpningsprosessen har 
Oljedirektoratet samlet inn seismikk i utredning-
sområdet i 2011 og 2012. Denne informasjonen 
vil bli brukt til å etablere et ressursestimat for 

lige ressursutfall (utvinnbare ressurser) vurdert 
ut fra dagens kunnskap om geologien i området. 
Det som påvises i området hvis det åpnes, kan 
være både vesentlig større og mindre enn dette. 
Størrelsen på de utvinnbare ressursene kan kun 
klargjøres gjennom åpning og påfølgende lete-
boringer. 

Det er etablert to scenarioer for petroleumsvirk-
somhet i området. Scenarioene viser to ulike utbyg-
gingsbilder basert på dagens forståelse av geologien 
i området. Ressursutfallene i de to scenarioene er 
styrt av at det er behov for betydelige funnstørrelser 
for å kunne gi lønnsomme utbygginger. Videre er 
det forutsatt utbygging vest for Jan Mayen blant an-
net for å belyse mulige miljøkonsekvenser. Både 
ressursutfall og utbyggingsløsninger, inklusive 
eksportløsninger, vil kunne bli annerledes enn 
det som presenteres her. Hvilke funn som gjøres 
og hvilke utbyggingsløsninger som blir mest 
hensiktsmessige hvis området åpnes, er umulig å 
forutsi i dag.

2.1.2 Høyt scenario

Det er lagt til grunn to funnområder på Jan May-
en-ryggen sør for Jan Mayen, hhv. nær grensen 
mot Islands kontinentalsokkel og ca 65 km sør for 
Jan Mayen. Lokaliseringen er basert på at ryggen, 
ut fra dagens kunnskap, er det mest sannsynlige 
stedet for hydrokarbonakkumulasjoner i utred-
ningsområdet.

For å vurdere virkninger av petroleumsaktivitet i 
hele området som omfattes av konsekvensutred-
ningen, er det i tillegg valgt å legge et funn i områ-
det mellom Jan Mayen og Grønlands kontinental-
sokkel. Dette punktet er primært valgt for å kunne 
vurdere miljøkonsekvenser ved virksomhet også i 
dette området, selv om funnsannsynligheten her er 
svært liten basert på dagens kunnskap.

havområdene ved Jan Mayen. Ressurspotensi-
alet i området basert på innsamlet seismikk fra 
2011-2012 vil bli presentert i en egen rapport.
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Trondheim

Jan Mayen

I S L A N D

G R Ø N L A N D

Figur 2-1: Lokalisering av funn. Høyt scenario 
(sorte prikker) og lavt scenario (rød ring).

I høyt scenario er det lagt til grunn at første lete-
brønn bores på Jan Mayen-ryggen i 2017 og gir 
ett gassfunn på 100 mrd. Sm3. Deretter bores det 
én letebrønn per år, og det antas at det blir gjort 
funn i hver tredje brønn. Etter 2017 blir det gjort 
ytterligere ett funn på Jan Mayen-ryggen - et olje-
funn på 40 mill. Sm3 i 2020. I 2023 blir det gjort 
et oljefunn i Vesterisen på 40 mill. Sm3. Det blir 
ikke gjort ytterligere funn og det blir ikke boret 
letebrønner etter 2027.

I høyt scenario tas det beslutning om utbygging av 
gassfunnet i 2023. Gassfunnet bygges ut med fly-
tende LNG4. I 2026 og i 2029 tas det beslutninger 
om utbygging av oljefunnene. Oljefunnene bygg-

4	 	Liquefied	Natural	Gas,	Norsk:	Flytende	
naturgass

es ut med flytende produksjonsinnretning (FPSO) 
der stabilisert olje bøyelastes. Første produksjon 
starter i 2027. Det er lagt til grunn en ambisiøs le-
detid fra funn til produksjon på 10 år som tilsvarer 
gjennomsnittet for norsk sokkel. Høyt scenario er 
illustrert i figur 2-2.

2.1.3 Lavt scenario

Første letebrønn blir boret i 2017 på Jan Mayen-
ryggen og gir et oljefunn på 40 millioner Sm3. Det 
gjøres ikke flere funn og det blir ikke boret lete-
brønner etter 2021.

Det blir tatt en beslutning om utbygging av olje-
funnet i 2023. Oljefunnet bygges ut med flytende 
produksjonsinnretning (FPSO) der stabilisert olje 
bøyelastes. Første produksjon starter i 2027. Lavt 
scenario er illustrert i figur 2-3.
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Flytende LNGFlytende produksjonsinnretning OD 12010019/2
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Figur 2-2: Illustrasjon av høyt scenario.  
Kilde: OD.

2.2  Kunnskapsgrunnlag for 
 naturmiljø 

I dette kapitlet presenteres kunnskapsgrunnla-
get relatert til naturressurser og miljøforhold i 
utredningsområdet, samt at det gis en omtale av 
kunnskapsnivået generelt. I tillegg til å benytte 
eksisterende kunnskap fra tidligere undersøkelser 
og litteratur er det gjennomført spesifikke felt-
studier med innhenting av ny kunnskap. Dette er 
knyttet mot levende ressurser i havmiljøet, inklud-
ert bunnfauna, samt sjøfugl og undersøkelser av 
naturmiljø innenfor virksomhetsområdene på Jan 
Mayen.

2.2.1  Fysiske forhold 

Fysiske forhold som vind, bølger, temperatur, isut-
bredelse, sikt mv. er beskrevet av Meteorologisk 
institutt (Iden m.fl., 2012). Havstrømmer, sirku-
lasjon, polarfront, isforhold mv. er videre beskre-
vet av Havforskningsinstituttet (Fossum (red), 
2012). Basert på disse rapportene følger nedenfor 
en kort sammenfatning av enkelte relevante tema.

Vannsirkulasjon/strømforhold

Sirkulasjonen og fordelingen av vannmasser i 
området er i meget stor grad bestemt av bunnto-
pografien. Dypvannet er karakterisert av arktiske 
vannmasser med temperatur under 0 °C. Med 
unntak av overgangslaget under det vindbland-
ede laget i overflaten, er lagdelingen i vannsøylen 
liten, uten store vertikale sprang i tettheten. Dette
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Flytende produksjonsinnretning OD 12010019/4
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Figur 2-3: Illustrasjon av lavt scenario.  
Kilde: OD.

er med på å forsterke den topografiske styringen 
av strømmene i området. Selv dype topografiske 
strukturer kan spille en viktig rolle, som for eks-
empel Mohns- og Jan Mayen-ryggen, henholdsvis 
nord og sør for Jan Mayen (Fossum (red), 2012).

I hovedtrekk er strømforholdene i De nordiske 
havene5, slik de er skissert i Figur 2-4, dominert 
av en nordgående strøm av varmt vann på øst-
siden. Videre går Den norske atlanterhavsstrøm 
og en kald sydgående strøm på vestsiden, samt 
Øst-Grønlandsstrømmen, med en forholdsvis 
skarp arktisk front i skillet mellom de kalde og 
de varme vannmassene (Polarfronten; Den økolo-
giske funksjonen av polarfronten er omtalt i kapit-
5	 	Fellesbetegnelse	for	Norskehavet,	Grøn-
landshavet og Islandshavet

tel 2). Jan Mayen ligger i dette frontområdet og 
sirkulasjonen i både Grønlands- og Norskehavet 
er topografisk styrt slik at den arktiske fronten føl-
ger Mohns- og Jan Mayen-ryggen. Siden fronten 
er topografisk styrt har dens posisjon relativ små 
variasjoner i forhold til andre fronter, selv om noe 
variasjon er observert. Den ligger stort sett ved 
skråningen på østsiden av Jan Mayen-ryggen, og 
frontens plassering vurderes å variere over tid 
anslagsvis innenfor 50 km (informasjon fra Kjell 
A. Mork, Havforskningsinstituttet). Den norske 
atlanterhavsstrøm med sine forgreninger trans-
porterer vann fra Atlanterhavet som hovedsakelig 
kommer inn i De nordiske hav gjennom Færøy-
Shetland-kanalen og over ryggen mellom Island 
og Færøyene. Når strømmen møter Vøringplatået 
tar en del av vannmassene en mer vestlig retning 
mot Jan Mayen. Øst for Jan Mayen bøyer det 
meste av dette vannet mot nordøst og fortsetter 
hovedsakelig på østsiden av Mohns-ryggen, men 
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en del går også mot sør langs kanten av Island-
splatået. Også i dypet går strømmen sørover på 
østsiden av Jan Mayen-ryggen. Noe atlanterhavs-
vann fortsetter også inn i Islandshavet sør for Jan 
Mayen og går hovedsakelig inn i den sykloniske 
(retning mot klokken) sirkulasjonen i Islandshavet 
(Fossum (red), 2012).
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Figur	2-4:	Hovedtrekk	av	overflatestrømmen	i	De	
nordiske hav. Røde piler indikerer atalntisk vann, 
mens blå piler indikerer arktisk vann. Kilde: Hav-
forskningsinstituttet (Fossum (red), 2012).

Vindforhold

Som for bølger har Meteorologisk institutt model-
lert vindforhold i valgte posisjoner innen utred-
ningsområdet. For Jan Mayen gjelder generelt en 
dominans av vind fra nord og nordøst, med om lag 
35-40 pst. av tiden med vind fra disse retningene. 
De sterkeste vindene kommer generelt også fra 
nord og nordøst. To eksempler fra havområdet er 
presentert i figur 2-5.

Modellerte maksimums vindhastighet er sammen-
lignet med andre havområder hvor det foregår pe-
troleumsvirksomhet. De modellerte maksimums-
verdiene ligger i området mellom 29 og 31 m/s 
som er sammenlignbart med felt som Statfjord i 
Nordsjøen (30 m/s), Heidrun i Norskehavet (28 
m/s) og Goliat i Barentshavet (28 m/s). Basert 
på de modellerte resultatene vil det være vind 

med liten kuling eller sterkere vind i 11-12 pst. 
av tiden. Liten storm eller sterkere forekommer 
i 0,3 pst. av tiden. Vindforholdene i åpningsom-
rådet er således en faktor det må tas hensyn til, 
men er ikke vesentlig forskjellige fra andre norske 
havområder hvor det i dag er petroleumsaktivitet.

Figur 2-5 Vindrose for posisjon 69,00 °N, 07,12 
°V (øverst) og 71,00 °N, 09,85 °V. Kilde: MI
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Bølgeforhold

Bølgeforhold er i stor grad direkte relatert til 
vindforhold (omtalt ovenfor). Meteorologisk in-
stitutt (Iden m.fl, 2012) har beregnet bølgeforhold 
for gitte punkter i utredningområdet på års- og 
månedsbasis. Dette gir sannsynlighetsfordeling 
for bølger av en viss størrelse i området, samt ver-
dier for maksimalt forventede bølger. 

Generelt er de høyeste bølgene (gitt som sig-
nifikant bølgehøyde, Hs6) i utvalgte posisjoner i 
havområdene ved Jan Mayen modellert å være 
lavere (hhv. 13,8, 14,2 og 16,0m) sammenlig-
net med Goliat i Barentshavet (16,5m), Heidrun 
i Norskehavet (17,0m), og for to av tre punkter 
også lavere enn for Statfjord i Nordsjøen (15,1m) 
(Iden m.fl, 2012). Bølgeforhold i dette området 
må således forventes å være sammenlignbart med 
hva som finnes i allerede åpnede norske havom-
råder.
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Figur	2-6	Prosentvis	forekomst	av	signifikant	bøl-
gehøyde (Hs) større enn tre m i januar. 

6	 	Signifikant	bølgehøyde	(Hs)	er	gjennom-
snittsverdien av den høyeste tredjedelen av indi-
viduelle bølgehøyder i en 20 minutters periode. 
Enkeltbølger kan være betraktelig høyere.

Som et eksempel på dette gir figur 2-6 en illus-
trasjon av prosentvis forekomst av bølger med 
signifikant bølgehøyde (Hs) over 3 m i januar for 
Norskehavet og Barentshavet. Figuren viser at 
Jan Mayen forventes å ha en bølgehøyde på mer 
enn to m i 50-65 pst av tiden. Dette er mer enn i 
store deler av Barentshavet, og sammenlignbart 
med andre deler av Norskehavet der det foregår 
petroleumsaktivitet. Oversikt for andre bølgehøy-
der og måneder er presentert i bakgrunnsrapporten 
fra Meteorologisk institutt (Iden m.fl, 2012).
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Isutbredelse

Isutbredelse er systematisk overvåket av Meteo-
rologisk institutt/Vervarslinga for Nord-Norge 
siden 1967. Det finnes således god kunnskap om 
utbredelse av is og variasjon fra måned til måned 
og fra år til år.

Havis finnes normalt i den nordlige delen av 
utredningsområdet, nord og øst for Jan Mayen, og 
er assosiert med at den arktiske havisen blir ført 
sørover med Øst-Grønland-strømmen og danner 
et areal med ny havis, kjent som Odden istunge 
(Iden m.fl, 2012).

For utredningsområdet rundt Jan Mayen har Me-
teorologisk institutt studert omfang av isutbre-
delse på månedsbasis og angitt variasjon over tid. 
For hele området sett under ett er det normalt kun 
isfritt i september og oktober. Som vist i figur 2-7 
har omfanget av is i området avtatt betydelig siden 
målingene startet i 1967. Maksimal isutbredelse 
var i februar 1969, med is i 47 pst. av området (45 
639 km2). Til sammenligning var isutbredelsen i 
2011 størst i mars med 0,2 pst. dekning (278 km2). 
Data på månedsfordeling gjennom perioden er 
gitt i bakgrunnsrapporten, og viser generelt en 
nedadgående trend for samtlige måneder unntatt 
september og oktober som normalt er isfrie. 
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Figur 2-7: Tidsserier av isutbredelse for utred-
ningsområdet ved Jan Mayen (januar 1967-juni 
2012). Totalt areal utgjør 97 651 km2. Kilde: MI 
(Iden	m.fl.,	2012).

Den nedadgående trenden skyldes avtagende ny 
isdannelse om vinteren og avtagende generering 
av Odden istunge. Denne isdannelsen skyldtes at 
veldig kaldt polart overflatevann i Øst-Grønland-
strømmen ble ført over på Jan Mayen strømmen, 
og dette pleide å være en nær årlig foreteelse. Dens 
frekvens er redusert gjennom 1980- og 90-tallet, 
og den siste kjente generering av Odden istunge 
var i mars og april 2001 (Iden m.fl. (2012).

I figur 2-8 presenteres en oversikt over maksimal 
isutbredelse per år i perioden 2001-2011. Dette 
angir en betydelig variasjon fra år til år og at det 
for perioden kun har vært is ved og sør for Jan 
Mayen i et år, 2001. Normalt vil isgrensen gå be-
tydelig lengre nord og øst.

Fra figuren fremgår det at maksimal isutbredelse 
i svært liten grad omfatter Jan Mayen-ryggen, 
som basert på dagens geologiske kunnskap er den 
delen av utredningsområdet hvor det er størst for-
ventninger til olje- og gass.
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Figur 2-8: Årets maksimale isutbredelse for peri-
oden	2001-2011.	Kilde:	MI	(Iden	m.fl.,	2012).
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Lufttemperatur

Om sommeren kan lufttemperaturen i havom-
rådene utenfor Jan Mayen komme over 10 °C, og 
det er modellert verdier opp i 11,8 °C. Om vin-
teren er det meget lave temperaturer i områdene, 
avtagende nordover. For en posisjon på 71 °N 9,85 
°V er det modellert minimumstemperatur på -27,6 
°C, og for et punkt lengre sør (69 °N, 7,12 °V) 
-18,4 °C. Den kaldeste perioden er fra desember 
til april, med mars som kaldeste måned. Til sam-
menligning er minimumstemperatur for Goliat i 
Barentshavet -12,8 °C. På samme måte som langt 
nord i den delen av Barentshavet som er åpnet for 
petroleumsvirksomhet, er lave temperaturer i del-
er av året en viktig parameter å ta hensyn til ved 
eventuell petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen.

Polare lavtrykk

Polare lavtrykk er små, men intense lavtrykk som 
dannes i de Arktiske havområdene i vinterseson-
gen fra oktober til april. Lavtrykkene gir som re-
gel liten storm, og i ca. 30 pst. av tilfellene full 
storm rundt deler av senteret. I perioden 2001-
2012 er det kun observert tre-fire polare lavtrykk 
dannet i utredningsområdet ved Jan Mayen. At det 
er relativt færre polare lavtrykk i dette området 
sammenlignet med områdene sør for Spitsbergen 
skyldes generelt lavere havtemperatur i dette om-
rådet (Iden m.fl., 2012). Med så liten frekvens av 
polare lavtrykk i dette området, kan fenomenet 
antas å være noe underordnet her sammenlignet 
med områder nord i Norskehavet og i Barentsha-
vet.

Ising og siktforhold

Meteorologisk institutt har modellert fare for 
ising i området i henhold til definerte kategorier 
for ising. Det vil være noe variasjon innenfor om-
rådet, økende grad av ising fra sørøst til nordvest. 
Lett ising kan forekomme i 10 – 13 pst. av tiden 
og moderat ising i to– fem pst. av tiden. Betydelig 
eller ekstrem ising kan forventes i henholdsvis 
0,3-1,4pst. og 0,1-0,7 pst. av tiden. Til sammen-
ligning har Goliat vel 10 pst. med lett ising og 
0,35 pst. med moderat ising. Her forventes ikke 
betydelig eller ekstrem ising. For Heidrun i Nor-
skehavet er det kun marginalt med ising; 0,43 pst. 
med lett ising (Iden m.fl., 2012). Ising er således 

en parameter en må ta i betraktning ved eventu-
ell petroleumsvirksomhet i området, og særlig i 
områdene nordvest for Jan Mayen, og særlig for 
aktiviteter med skip. Slike forhold er kjent fra og 
håndtert i områder langt nord i åpnet del av Bar-
entshavet og i Nord-Amerika. Det finnes tiltak 
som kan redusere problemet (for eksempel lavere 
hastighet på skip i slike farvann (DNV, 2010-a)).

Siktforhold vil påvirkes av lys, snø og tåke. Lys-
forhold vil være som for sammenlignbare bred-
degrader. Forekomsten av tåke er imidlertid mer 
betydelig for Jan Mayen enn de fleste sammen-
lignbare norske havområder. I månedene mai, 
juni og august kan tåke forekomme i 13-14 pst. 
av tiden, mens den i juli kan forekomme i over 
20 pst. av tiden. I havområdene ved Jan Mayen 
forekommer tåke gjennom hele året, varierende 
fra syv pst. til vel 20 pst. (Iden m.fl., 2012). Tåke 
vurderes som relevant knyttet til helikoptertrans-
port og ved søk og redning (personellberedskap).

2.2.2 Havbunn, 
 forurensningssituasjon og 
 kulturminner

Bunnforhold

Det har tidligere vært gjennomført få under-
søkelser av bunnforholdene i havområdene ved 
Jan Mayen. Strandsonen og grunne områder er 
noe kartlagt. En del studier ble gjennomført ved 
Jan Mayen som følge av vulkanutbrudd, for å stu-
dere etablering av fauna/flora og utvikling over 
tid. I denne anledning ble også referanseområder 
undersøkt (Gulliksen et al., 2004).

Havbunnen i dypere områder innenfor norsk sek-
tor av Jan Mayen er i liten grad undersøkt. Oljedi-
rektoratet har gjennomført noe slik kartlegging i 
forbindelse med kartlegging av den norske konti-
nentalsokkelens yttergrense. Videre har islandske 
myndigheter i samarbeid med Oljedirektoratet 
gjennomført en begrenset havbunnskartlegging i 
området. 
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For å øke kunnskapen om havbunnen i områ-
det har Havforskningsinstituttet som en del av 
åpningsprosessen, foretatt undersøkelser langs Jan 
Mayen-ryggen, i de områdene som vurderes som 
mest interessante petroleumsgeologisk. Figur 2-9 
angir stasjoner som inngikk i Havforskningsin-
stituttets undersøkelser av havbunn og bunndyr. 
Totalt ble 24 stasjoner undersøkt, med havdyp 
varierende mellom 388 og 1 574 meter.
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Figur2-9. Stasjonsnett for Havforskningsinsti-
tuttets undersøkelser som en del av åpningspros-
essen. Videotransekter7 ble gjennomført på stas-
joner med gule og røde prikker. På stasjoner med 
røde prikker ble det i tillegg tatt prøver med grabb 
og bomtrål. Kilde: HI (Fossum (red), 2012).

Havforskningsinstituttet (Fossum (red), 2012) 
karakteriserer det undersøkte området som relativt 
ensartet med hensyn på bunntyper. Bunnen på Jan 
Mayen-ryggen består av leireblandet mudder med 
isolerte steiner stikkende opp. Variasjonen i sam-
mensetning av bunnsediment (substrat) i det under-
søkte området var relativt liten sammenliknet med 
områder i Norskehavet og Barentshavet som Mare-
ano-prosjektet (www.Mareano.no) har kartlagt. 
7	 	Undersøkelser	langs	en	definert	trase	på	
havbunnen

Forurensningssituasjonen i området

Det fantes lite kunnskap om forurensningssitu-
asjonen i området før Havforskningsinstituttet 
gjennomførte undersøkelser som en del av 
åpningsprosessen. Deres undersøkelser omfattet 
fem lokaliteter ved Jan Mayen (figur 2-10), hvor 
bunnsediment ble samlet inn og analysert. Resul-
tatene viser i all hovedsak lave eller meget lave 
nivåer av organiske miljøgifter og tungmetaller. 
Det er ingenting som tyder på menneskeskapt 
forurensning på lokalitetene (Fossum (red), 2012).
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Figur2-10. Lokaliteter fra prøvetaking av 
bunnsedimenter. Kilde: HI (Fossum (red) 2012

Marine kulturminner

Marine kulturminner er spor etter menneskelig 
virksomhet som nå ligger i eller under vann, for 
eksempel på grunn av skipsforlis, havarerte luft-
fartøy eller oversvømmelse av landområder. Neg-
ative effekter på kulturminner vil i hovedsak være 
irreversible, slik at enhver skade vil måtte påreg-
nes å gi en permanent verdiforringelse. 

Områdene ved Jan Mayen er ikke undersøkt for 
marine kulturminner, men det må antas at enkelte 
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skipsvrak kan finnes innenfor utredningsområdet. 
Hensyn til kulturminner er nedfelt i petroleums-
loven, og før aktiviteter igangsettes skal de nød-
vendige undersøkelser og avklaringer gjøres mot 
kulturminneforvaltningen.

2.2.3  Levende marine ressurser
 i området

Forskningsfartøyet ”G. O. Sars” undersøkte den 
norske delen av Jan Mayen-ryggen med tokt i 
oktober 2011 og bidro med mye ny kunnskap. 
Deler av utredningsområdet inngår også i de re-
gelmessige toktene HI gjennomfører i området. 
En beskrivelse av marine organismer i utredning-
sområdet er gitt av Havforskningsinstituttet (Fos-
sum, P. et al. 2012). Fiskeridirektoratet (2012) har 
beskrevet fiskeriene i området.
 
Havområdene på norsk side ved Jan Mayen 
dekker ca. 100 000 km2. Her møtes vannmasser 
fra tre ulike havområder og danner et dynamisk 
system med kaldt arktisk og varmere atlantisk 
vann. Denne dynamikken gjenspeiles også til en 
viss grad i det biologiske mangfoldet med ulike 
arktiske og nordlige arter og deres påvirkning i 
tid og rom. I sommerhalvåret kan artsmangfoldet 
variere mye ved at sørligere arter (fisk, sjøfugl og 
hval) gjester området på næringsvandring.

Blandingen av ulike vannmasser gir et godt 
produksjonsgrunnlag for planteplankton. Det er 
observert store forekomster av dyreplankton som 
kopepoder, krill og amfipoder i nærområdene til 
Jan Mayen. Det fins for lite data til å kunne fastlå 
om disse høye konsentrasjonene er regelen eller 
enkelttilfeller, og viktigheten av lokal produks-
jon i forhold til hva som driver inn fra omkring-
liggende havområder. Dyreplankton er bindeledd 
i næringskjeden mellom planteplankton (pro-
dusenter) og organismer høyere i næringskjeden 
(fisk, sel, hval, etc).

Området sør for Jan Mayen er biologisk viktig da 
pelagisk fisk beiter der om sommeren og det ge-
nerelt er høyere planktonforekomster vest i Nor-
skehavet og i arktisk vann sammenliknet med øst 
i Norskehavet. Men viktigheten til selve fronten 
sør for Jan Mayen er mer usikker.

Det ble gjort detaljerte undersøkelser av fronten i 
2007 og 2008. Basert på denne kunnskapen er det 
ikke funnet høyere biomasse av planteplankton 
eller dyreplankton i fronten sammenliknet med 
vannmassene rundt, og heller ikke økt plankton-
produksjon. Både plante- og dyreplankton hadde 
høyere biomasse øst for fronten, i atlantisk vann. 
Biologisk vurderes derfor ikke fronten som vik-
tigere enn områdene rundt. Men det kan ikke ute-
lukkes at vannmasseaktivitet i frontområdet kan 
ha avgrensede volumer med høyere planktonkon-
sentrasjoner og gi økt biologisk produksjon. Fisk 
vil kunne svømme inn i disse områdene og nyttig-
gjøre seg av økt mattetthet. Havforskningsinsti-
tuttet arbeider med slike forhold og økt kunnskap 
er forventet (jf. informasjon fra Cecilie Broms, 
Havforskningsinstituttet). Det mangler data for 
å si noe om det er sesongvariasjoner i frontens 
biologiske viktighet. Dette vil være avhengig av 
mange faktorer, som for eksempel om det er økt 
oppstrømming av kaldt og næringsrikt vann (up-
welling8)og tilførsel av næringsstoffer samtidig 
med at det er nok lys for en økt planteplankton-
produksjon. 

Typiske atlantiske arter finnes også på den ark-
tiske siden av fronten og visa versa. Fronten fun-
gerer altså ikke som en barriere for planktonartene 
og disse blir transportert over fronten med hor-
isontale vannutvekslinger. Fisk med større egen-
bevegelse vil også kunne krysse fronten, men vil 
kunne ha fysiologiske begrensninger som for eks-
empel at vanntemperaturen på arktisk side er for 
lav for atlantiske arter.

Dyrelivet på ryggen ble undersøkt med video, og 
var mer artsrikt enn forventet, blant annet med 
karakteristiske fjærstjerner som sjelden er obser-
vert i så tette og dominerende kolonier. Det ble 
også funnet store forekomster av slangestjerner. 
Mange av de bunnlevende artene er store, men 
skjøre, og det kalde vannet gjør at bunnlevende 
arter vokser svært sakte. Dypvannsreker er rap-
portert i mange fangster rett rundt Jan Mayen, 
men fanges sjelden i dype, åpne havområder i 
større avstand fra øya.
8	 	Oseanografisk	fenomen	med	vinddrevet	
transport av kaldt og næringsrikt vann opp mot 
havoverflaten.	Erstatter	der	varmere	vann	med	
lavere næringssaltinnhold, og gir således gode 
forhold for biologisk produksjon. 
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I løpet av toktet ble det funnet tre nye fiskearter 
med bunntråling, noe som bringer antall kjente 
fiskearter fra fiskerisonen rundt Jan Mayen opp 
fra 71 til 74. Det foregår i varierende grad fangst 
av lodde, makrell, sild og kolmule rundt Jan May-
en i perioden juli–august. Nær selve Jan Mayen, 
på grunnere vanndyp, fins en egen torske- og 
rekebestand, og genetiske undersøkelser viser at 
torskebestanden ikke er i slekt med Barentshavs-
torsken. Dypere ned er fiskefaunaen dominert av 
dyp- og kaldtvannsarter som ringbuk og ålebros-
mer. Toktet registrerte to arter som ikke tidligere 
er observert i dette området (paamiutålebrosme og 
skjellålebrosme), og en glattpaddeulke ble påvist 
for første gang i norske farvann. 

På grunn av redusert isdekke har grønlandssel og 
klappmyss fått betydelig mindre, og kanskje
også dårligere, områder for kasting (fødsel). Bes-
tanden av grønlandssel synes stabil, mens klapp-
myss har vist en betydelig svikt i reproduksjonen. 
Klappmyss står på Norsk rødliste (sårbar art), og 
er totalfredet for fangst. Nebbhval og flere arter av 
bardehvaler (særlig vågehval, finnhval og knøl-
hval) beiter i området hele sommerhalvåret, og 
dette er en viktig korridor for hval på vei til og 
fra andre områder. Hvor viktige disse områdene 
er for de vanligste artene er usikkert, men de ser 
ut til å være langt viktigere for blåhval (beiting) 
og grønlandshval (opphold) enn tidligere antatt. 
Begge artene er på Norsk rødliste, henholdsvis 
som nær truet og kritisk truet.

2.2.4  Sjøfugl

Beskrivelsen av sjøfugl på Jan Mayen er basert på 
et notat utarbeidet av Norsk polarinstitutt (Strøm 
og Lorentzen, 2012) samt observasjoner til havs 
som rapportert av Havforskningsinstituttet (Fos-
sum m.fl., 2012).

Gjennom de siste år er det igangsatt undersøkelser 
av hekkelokaliteter på Jan Mayen, og dette ar-
beidet er nå innlemmet i overvåkingen i regi av 
SEAPOP9. De siste års undersøkelser på Jan May-
en har medført oppdatert kunnskap om hekkebes-
tander og kolonidata for øya. Tabell 2-1 angir siste 
totaloversikt. Dette er minimumsestimater basert 
på totaltellingene i 2010, samt enkelte datapunk-
ter fra 2011. Data fra 2012-sesongen er foreløpig 
ikke publisert. Dette viser at havhest, polarlomvi 
og alkekonge er de mest tallrike artene og som 
også finnes fordelt på flest kolonier. Det finnes 
også flere andre arter, som en del krykkje, som 
hekker på Jan Mayen, men i mindre antall. Flere 
av artene som hekker på Jan Mayen er med på 
Norsk rødliste (liste over sårbare arter).

Den europeiske hekkebestanden av havhest er 
stor, trolig på mer enn 2,8 millioner par, og regnes 
som stabil. Bestanden på Jan Mayen er betydelig, 
og utgjør ca. 25 pst. av bestanden i Barentshavet/
nordlige delen av Norskehavet, og om lag to pst. 
av verdenspopulasjonen. Polarlomvien er en av de 
mest tallrike sjøfuglene på den nordlige halvkule. 
Den har en sirkumpolar utbredelse i arktiske og 
subarktiske områder mellom 46ºN og 82ºN. I 
nordøst-Atlanteren hekker den på Grønland, Is-
land, Jan Mayen, Svalbard, Franz Josef Land og 
Novaja Semlja. Basert på 1995-data er hekkebe-
standen på Jan Mayen vurdert til ca. fem pst. av 
Barentshavbestanden, i dag er den trolig høyere. 
Alkekongen er en høyarktisk art som hekker på 
Baffinøya i Canada, på Grønland, Jan Mayen, 
Svalbard (inkl. Bjørnøya), Franz Josef Land, No-
9  SEAPOP (avledet av den engelske ter-
men for sjøfuglbestander – seabird populations) 
ble startet i 2005 og er et helhetlig og langsik-
tig overvåkings- og kartleggingsprogram for 
norske sjøfugler. Programmet disse aktivitetene 
langs Norskekysten, på Svalbard og i tilhørende 
havområder, og vil fremskaffe og vedlikeholde 
grunnleggende kunnskap om sjøfugl for å bidra 
til en bedre forvaltning av disse marine miljøene.
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vaja Semlja og Severnaja Semlja. Barentshavbes-
tanden er anslått til ca. 1.3 millioner par, og glo-
balt ca. 15 millioner par, med hovedtyngden på 
Grønland. Andelen på Jan Mayen er da ca. tre 
pst. av Barentshavbestanden. Dataene så langt (jf. 
Figur 2-12 antyder at lomvi trekker sørvestover, 
og ut av Jan Mayen sine nærområder, umiddelbart 
etter at ungene forlater reiret (juli). Polarlomvi ser 
ut til å forlate nærområdene til Jan Mayen noe se-
nere (juli-august). Returen til Jan Mayen vurderes 
å foregå i midten av mars for begge artene.

Art Antall Enhet Antall kolonier/ telleområder

Havhest 172 411 Okkupert reir 271

Polarlomvi* 110 803 Individ 126

Lomvi* 329 Individ 5

Alke 85 Individ 4

Lunde 2 544 Individ 25

Teist 62 Individ 15

Alkekonge 86 058 Individ 27

Polarmåke* 181 Okkupert reir 52

Svartbak 16 Okkupert reir 7

Sildemåke 29 Okkupert reir 4

Gråmåke 2 Okkupert reir 2

Krykkje* 6 012 Okkupert reir 87

Sabinemåke* 3 Okkupert reir 1

Rødnebbterne 669 Individ 5

Storjo 18 Okkupert reir 6

Tyvjo(*) 5 Okkupert reir 3

Ærfugl 40 Okkupert reir 1

Tabell 2-1. Hekkende sjøfugl og kolonidata for 
Jan Mayen. Kilde: Strøm og Lorentzen, 2012.  
Arter på Norsk rødliste 2010 er markert med *.
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Figur 2-11. Hekkelokaliteter for havhest (venstre) 
og polarlomvi på Jan Mayen. Kilde: Strøm og  
Lorentzen, 2012.

Stedsangivelse av kolonier på Jan Mayen for de 
mest tallrike artene havhest og polarlomvi er vist 
i figur 2-11. Dette angir kolonier spredt langs yt-
tersidene av øya for disse artene. En oversikt for 
andre arter finnes i underlagsrapporten (Strøm og 
Lorentzen, 2012).

En del av havundersøkelsene gjennomført høsten 
2011 under ledelse av Havforskningsinstituttet 
(Fossum (red), 2012) omfattet også sjøfuglobser-
vasjoner. Det finnes begrenset av kunnskap om 
utbredelse av fugl i disse havområdene utenom 
hekkesesongen. Det ble ikke observert fugl innen-
for utredningsområdet. Observasjoner av fugl ble 
kun gjort betydelig nærmere Norskekysten. Dette 
kan skyldes dårlige lys- og siktforhold, dårlig vær, 
men også at det var svært begrenset med fugl i 
området.

Norsk polarinstitutt har tidligere informert Olje- 
og energidepartementet om at det var meget be-
grenset kunnskap om utbredelse av sjøfugl rundt 
Jan Mayen utenom hekkesesongen, samt mangel-
full kunnskap om hvor fugl som hekker på Jan 
Mayen ellers befinner seg. Et arbeid med å påføre 
sjøfugl lysloggere10 ble derfor igangsatt i 2011, 
delvis finansiert av Olje- og energidepartementet. 
Det foreligger nå resultater som gir en pekepinn 
om forflytningsmønsteret for lomvi og polarlomvi 
som hekker på Jan Mayen. Dette arbeidet vil bli 
videreført.

10  Måler som settes på fuglen og måler lys. 
Data kalibreres da mot faktiske lysforhold geo-
grafisk	og	fuglens	lokalisering	kan	bestemmes	på	
gitte tidspunkt.
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Figur. 2-12: Omtrentlige trekkruter og overvin-
tringsområder for lomvi (område sør for Island) 
og polarlomvi utstyrt med lyslogger på Jan Mayen 
i 2011. Kilde: Norsk polarinstitutt (Strøm og Lo-
rentzen, 2012).

Figur 2-12 viser posisjoner hvor merket fugl har 
beveget seg i perioden. For lomvi er dette generelt 
i området fra sør av Island og over mot Storbritan-
nia, mens det for polarlomvi indikerer et primært 
overvintringsområde i Labradorhavet mellom 
New Foundland og Grønland (Strøm og Lorent-
zen, 2012).

2.3 Andre forhold

2.3.1 Fysiske miljøutfordringer

Sammenlignet med andre områder på norsk sok-
kel der det i dag er petroleumsaktivitet omfatter 
utredningsområdet et geografisk område som peri-
odevis eller permanent kan ha spesielle fysiske 
miljøforhold det må tas hensyn til, herunder:

• Lave temperaturer om vinteren. Dette vil 
i hovedsak være utfordrende operasjonelt, 
men også i beredskapssituasjoner. Lave 
temperaturer må også tas hensyn til ved 
design av utbyggingsløsninger, beredskap 
mv.

• Sikt/tåkeforhold. Gir redusert sikt med 
relevans til beredskapsmessige forhold, 
men kan også ha innflytelse på personell-
transport (helikopterflyging).
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• Havis i deler av området, og med stor 
variasjon i utbredelse av is fra år til år 
og gjennom året. Dette har betydning for 
valg av tekniske løsninger og utforming, 
overvåking, men også for etablering av 
beredskapsløsninger og ved aksjoner mot 
akutt forurensing.

• Ising. Oppbygning av is vil påvirke vekt 
og således design. Operasjonelt vil det 
kunne påvirke fartøyer og operasjoner, 
både i normal- og i beredskapssituasjon.

• Jordskjelvaktivitet på Jan Mayen med 
og mulighet for vulkanutbrudd. Dette er 
i hovedsak relatert til området nord for 
Jan Mayen. Norsk petroleumsregelverk 
inkluderer designkrav for jordskjelv, og 
løsninger som ivaretar dette finnes. Inter-
nasjonalt foregår petroleumsvirksomhet i 
jordskjelvutsatte områder en rekke steder, 
og problemstillingene er ivaretatt gjen-
nom design.

I tillegg er det for alle aktuelle lokasjoner ved Jan 
Mayen lange avstander til fastlandet og begrenset 
infrastruktur tilknyttet utredningsområdet.

Forholdene nevnt over er belyst i ulike studier 
for å avdekke eventuelle spesielle utfordringer 
og/eller muligheter for å håndtere disse. OD har 
vurdert dette i forhold til å drive ulik type petro-
leumsvirksomhet i området, inkludert teknolo-
giutvikling (Oljedirektoratet, 2012-c). Analyse & 
Strategi (Eger m.fl., 2012) har vurdert relevante 
forhold til logistikk og infrastruktur, herunder 
forsyningstjeneste og personelltransport. Pro-
actima (Hoell m.fl., 2012) har vurdert relevante 
forhold i relasjon til sikkerhetsberedskap (evakue-
ring, rømning og redning) og nødhjelp (medis-
insk beredskap). Det er i tillegg gjort vurderinger 
i forhold til oljevernberedskap, av DNV (Tvedt 
m.fl., 2012).

2.3.2 Utbyggingstekniske forhold

I scenarioene (Oljedirektoratet,2012-a) er det lagt 
til grunn et visst aktivitetsnivå inkludert feltut-
vikling ved bruk av eksemplifiserte utbygging-
sløsninger. Utbyggingsløsninger vil imidlertid 

tilpasses det enkelte utbyggingsprosjekt i forhold 
til ressursgrunnlag, utvinnings- og eksportstrategi, 
fysiske miljøforhold, eksisterende infrastruktur i 
området osv.

Over tid skjer det en betydelig utvikling i teknolo-
gi som påvirker utbyggingsløsninger. De utbyg-
gingsløsninger som ligger til grunn for utred-
ningsarbeidet vil således ikke nødvendigvis være 
samme løsninger som vil bli realisert, dersom 
områdetog det påvises petroleumsressurser i 
området. Scenarioene representerer en mulig ut-
vikling basert på dagens kunnskap og bestemte 
forutsetninger. For å supplere dette bildet har 
Oljedirektoratet (OD, 2012-c) utarbeidet en egen 
rapport som belyser spesielle utfordringer i om-
rådet og tilhørende tekniske løsninger. Det er her 
vist hvordan de ulike tekniske forutsetningene kan 
imøtekommes, og gitt eksempler på tilsvarende 
eller lignende forhold andre steder på sokkelen 
eller internasjonalt. Det er på et generelt grunnlag 
ikke identifisert forhold som er til hinder for pe-
troleumsvirksomhet i utredningsområdet.

2.3.3  Infrastruktur og logistikk

Analyse & Strategi med samarbeidspartnere (Eger 
m.fl., 2012) har vurdert behov og utfordringer for 
infrastruktur og logistikktjenester knyttet til pe-
troleumsvirksomhet i utredningsområdet, også i 
relasjon til de fysiske rammebetingelsene. Som 
følge av begrenset infrastruktur på Jan Mayen, og 
store utfordringer knyttet til etablering av dette, 
vurderes forsyningstjenester fra fastlands-Norge 
som mest relevant. For personelltransport er 
avstanden fra fastlands-Norge for lang i forhold 
til dagens helikopterløsninger. En løsning med 
forbedret flyplassforhold på Jan Mayen, og vi-
dere helikoptertransport til innretninger til havs, 
kan derfor være aktuelt. Eventuelt kan det tenkes 
etablert løsninger på Island, gjerne sett i sammen-
heng med etablering av islandsk petroleumsvirk-
somhet. I kapittel 3.3 er det nærmere redegjort for 
relevante infrastruktur- og logistikkforhold i en 
normalsituasjon.
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2.3.4  Sikkerhetsberedskap

Proactima (Hoell m.fl., 2012) har vurdert egnethet 
av de beredskapsløsninger som benyttes på sok-
kelen i dag i forhold til aktivitet i utredningsom-
rådet. Lange avstander til relevant infrastruktur 
og begrenset tilgjengelig infrastruktur gjør om-
rådet utfordrende beredskapsmessig. Samtidig er 
kravene til sikkerhetsberedskap i norsk regelverk 
både omfattende og fleksible. Dette sikrer ro-
buste løsninger uavhengig av område, og gjør det 
samtidig mulig å identifisere løsninger som kan 
imøtekomme de ulike kravene gitt de rådende 
forhold. Viktige beredskapsmessige forhold som 
må imøtekommes omfatter blant annet evakuering 
og redning. I tillegg til stedlig beredskapsfartøy er 
da helikopterbaserte løsninger viktige, for eksem-
pel på øya Jan Mayen. Dette vil sikre nødvendig 
aksjonsradius for helikopter til å ivareta redning-
skravene. Figuren under indikerer aksjonsradius 
for søk og redning for ulike helikoptertyper gitt 
utgangspunkt på øya Jan Mayen.
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Figur2-13. Aksjonsradius for SAR helikopter 
plassert på Jan Mayen. Rød sirkel; redning av 
7 skadde med Eurocopter, gul sirkel redning av 
syv skadde med Seaking. Kilde: Proactima (Hoell 
m.fl.,	2012).	 

Andre krav som kan medføre andre løsninger enn 
hva som benyttes på sokkelen i dag er spesielt 
rettet mot områder hvor is kan forekomme. Innen 
evakuering vil det her være behov for alternative 
løsninger til fritt fall livbåt, og slike løsninger må 
tilpasses den enkelte aktivitet og innretning. Is-
fylte farvann forventes bare i deler av utredning-
sområdet, og kun i enkelte sesonger. Jan Mayen-
ryggen som antas å ha størst petroleumspotensial 
ligger normalt sett utenfor området for årlige ob-
servasjoner av maksimal isutbredelse. Det er ofte 
tåke ved Jan Mayen noe som er en utfordring 
ved søk og redning. Sterk vind i kombinasjon 
med lave temperaturer er en annen utfordring, 
både knyttet til beredskap, men også i normal ar-
beidssituasjon. Proactima skisserer løsninger som 
kan ivareta de utfordringer som finnes i utredning-
sområdet. Slike løsninger er nærmere beskrevet 
i underlagsrapporten fra Proactima (Hoell m.fl., 
2012).

Aktivitet i området vil medføre utfordringer, 
men disse kan imøtekommesog ingen av utfor-
dringene er uoverkommelige. God planlegging, 
videreutvikling av teknologi og løsninger vil si-
kre at det kan etableres en beredskap også i disse 
områdene som vil være forsvarlig og tilsvarende 
den som er etablert i områder som er åpnet for 
petroleumsvirksomhet.

2.3.5  Beredskap mot akutt 
 forurensning

I åpne havområder vil beredskap mot akutt foru-
rensning være sammenlignbart med tilsvarende for 
områder i andre norske havområder som Norske-
havet og Barentshavet. Forskjellen ligger i avstand 
til beredskapsressurser ved landbaserte baser. I 
dages situasjon, uten noen petroleumsvirksomhet 
ved Jan Mayen, finnes her naturligvis ingen slike 
beredskapsressurser. Andre spesielle forhold er 
knyttet til nærhet til is for lokaliteter nord-nordøst 
i utredningsområdet, samt kort avstand til øya Jan 
Mayen. Muligheten for forekomst av havis i deler 
av området i enkelte måneder, tidvis lave tempera-
turer med ising av utstyr, tåke og lange avstander til 
infrastruktur er de største utfordringene. Lysforhold 
og sikt vil være sammenlignbare med andre norske 
havområder på samme breddegrad.
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I enkelte situasjoner vil beredskap mot akutt 
forurensning i deler av området måtte baseres på 
strategier og løsninger som er noe annerledes enn 
hva som ligger til grunn på andre deler av norsk 
kontinentalsokkel i dag. I DNVs rapport (Tvedt 
m.fl., 2012) gis det eksempler på bekjempelse av 
olje i is med for eksempel brenning og bruk av 
kjemikalier (herdere) for å øke brennbarhet, samt 
kjemiske dispergeringsmidler for å øke mulighet-
en for nedbryting av oljen. Beredskapstiltak for 
olje i is er i dag gjenstand for betydelig forskning, 
og må anses som utfordrende. I tillegg må even-
tuelle tiltak nær eller på øya Jan Mayen forventes 
å være forskjellig fra tilsvarende aksjoner i kyst-
sonen for fastlands-Norge, som følge av mangel 
på infrastruktur, store begrensninger i tilgang på 
personell og logistikkordninger. Eksempelstudier 
på bekjempelse av akuttutslipp av olje i utredning-
sområdet er modellert og diskutert i kapittel 6.8 
Beredskap mot akutt forurensing.

Petroleumsvirksomhet i nye områder kan reise ut-
fordringer. Generelt viser studiene at selv om det 
finnes en rekke utfordringer relatert til fysisk miljø 
og ytre rammebetingelser, kan disse imøtekom-
mes gjennom tekniske løsninger, god planlegging 
og gjennomføring av operasjoner og styring av ak-
tiviteter tidsmessig, samt krav fra myndighetene.

 



34

3Samfunnsmessige 
konsekvenser av 
petroleumsvirksomhet

Petroleumsvirksomhet utgjør en stor og viktig 
del av Norges økonomi. Over 20 pst. av landets 
verdiskaping og direkte og indirekte over 200 000 
sysselsatte, nesten halvparten av våre ekspor-
tinntekter og en fjerdedel av statens inntekter er 
knyttet til virksomheten. 

3.1  Inntekter fra 
 petroleumsvirksomhet

Det geologiske datagrunnlaget i utredningsområ-
det er svært begrenset. I dag finnes det ikke et res-
sursestimat for utredningsområdet. Scenarioene 
som er utviklet, er derfor basert på mulige ressur-
sutfall vurdert ut fra kunnskapen om geologien i 
området da scenarioene ble utviklet.

Oljedirektoratet har i 2011 og 2012 samlet inn 
seismiske data i havområdene ved Jan Mayen. 
Dette vil gi et langt bedre grunnlag for å vurdere 
potensialet for olje og gass i området. Basert på 
dette datagrunnlaget vil direktoratet tidlig i 2013 
gjennomføre en første ressursevaluering for utred-
ningsområdet. Dette arbeidet vil gi myndighetene 
bedre forutsetninger for å vurdere inntekter til 
staten og dette spørsmålet vil derfor bli nærmere 
belyst i lys av oppdaterte ressursvurderinger.

Oljedirektoratet har basert på de to scenarioene og 
gitte teknisk- økonomiske forutsetninger, foretatt 
en helt overordnet vurdering av mulig verdiskap-
ing fra olje- og gassvirksomhet ved Jan Mayen 

(OD, 2012-b). Denne typen beregninger er usikre. 
De drives i stor grad av hvilke utvinnbare olje- og 
gassressurser som blir påvist, men også priser på 
olje og gass samt kostnadsnivå er viktige faktorer. 
Faktiske petroleumsressurser må påvises gjennom 
leteboring. Det er kun ved åpning av områder og 
påfølgende leteaktivitet at det er mulig å fastslå 
hvor store utvinnbare ressurser det er i et område. 

Brutto salgsverdi for totale olje- og gassressurser 
er beregnet for hvert scenario (figur 3-1). Denne 
varierer fra om lag 580 mrd. 2012-kroner for høyt 
scenario til 180 milliarder kroner for lavt scenario. 

0

200

400

600

 

Figur 3-1: Brutto salgsverdier for olje og gass for 
de to scenarioene i havområdene ved Jan Mayen 
(mrd. kroner). Kilde: OD 2012-b.
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Figur 3-2 illustrerer lete-, investerings- og drift-
skostnadene for de to scenarioene. De totale 
kostnadene varierer fra 60 milliarder kroner for 
lavt scenario, til om lag 180 milliarder kroner for 
høyt scenario. Dette kan gi en indikasjon på ak-
tivitetsnivået knyttet til petroleumsvirksomheten, 
inkludert grunnlaget for ringvirkninger.
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Figur 3-2: Lete- investerings- og driftskostnader 
for de to scenarioene i havområdene ved Jan 
Mayen (mrd. kroner). Kilde: OD 2012-b.

Netto kontantstrøm av petroleumsressursene 
er brutto salgsverdi minus tilhørende kost-
nader knyttet til leting, utbygging og drift. 
Netto kontantstrøm varierer mellom om lag 
400 mrd. -kroner for høyt scenario og 125 
mrd. -kroner for lavt scenario (Figur 3-3).  
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Figur3-3: Netto kontantstrøm for de to scenario-
ene i havområdene ved Jan Mayen (mrd. kroner). 
Kilde: OD 2012-b.

Med en petroleumsbeskatning som i dag og fort-
satt statsdeltakelse gjennom statens direkte økon-
omiske engasjement antas statens del av verdiene 
fra olje- og gassproduksjon å ligge på om lag 85 
pst.

3.2  Muligheter for ringvirkninger   
 og sysselsetting

For å beregne mulige ringvirkninger av petro-
leumsvirksomhet ved Jan Mayen har Pöyry 
(Pöyry, 2012) utredet forventede verdiskapingsef-
fekter. Verdiskapingseffekter relaterer seg her til 
effekter i økonomien som følge av de investering-
er og driftskostnader som petroleumsaktiviteten 
medfører. Ringvirkningsanalysen i dette kapitlet 
omfatter altså ikke verdiskaping som følge av salg 
av olje og gass. Videre har Statistisk Sentralbyrå 
(SSB, 2012) gjennomført en studie som ser på 
nasjonale sysselsettingseffekter. Begge studiene 
er basert på petroleumsscenarioer fra OD (OD, 
2012-a), beskrevet tidligere i dokumentet. Etter-
spørselsimpulsen fra petroleumsvirksomheten er 
beskrevet i følgende tabell:

Lav scenario Høy scenario

Utvunnet olje 
mill. Sm3 40 80

Utvunnet gass 
mrd. Sm3 0 100

Investeringer mrd 
2012 kr 39 113

Driftskostnader 
mrd 2012 kr 21 70

Tabell 3-1: Forventet olje og gassproduksjon

Forutsetninger gitt av Oljedirektoratets scena-
roier (sum prosjektenes levetid) Kilde: OD

Ringvirkninger avhenger av hvilken fase petro-
leumsvirksomheten er i. I utredningene for Jan 
Mayen er det flere utbygginger som overlapper 
og det er ikke nødvendigvis noe entydig svar på 
når hver fase slutter og begynner, men i det videre 
er de ulike fasene beskrevet som følger: letefasen 
er perioden fra og med letingen begynner og til 
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året før de første utbyggingsinvesteringene finner 
sted. Utbyggingsfasen er perioden med slike in-
vesteringer, og produksjonsfasen følger da etter 
utbyggingsfasen så lenge det er utvinning.

3.2.1  Ringvirkningseffekter

Pöyrys analyser viser verdiskapingseffekter av 
ringvirkningene ved petroleumsvirksomhet ved 
Jan Mayen for de to petroleumsscenariene fra 
Oljedirektoratet. Tabellen under vises resultatene 
fra Pöyrys analyse per år i perioden 2023-2032 
for de to scenarioene. Perioden 2023-2032 er 
perioden med høyeste aktivitet, og den perioden 
Pöyry har valgt å ta utgangspunkt i når de presen-
terer sine resultater.

Høyt scenario Lavt scenario

Samlet effekt på 
verdiskaping for  
norsk næringsliv 
(BNP) – millioner 
2012-kroner

11 000 6 100

Tabell 3-2: Verdiskaping fra ringvirkninger av 
petroleumsvirksomhet per år i de to scenarioene. 
Gjennomsnitt	over	perioden	2023-2032.	Kilde:	
Pöyry (2012).  

Pöyry bygger sine analyser på omfattende analy-
ser ved bruk av økonomiske modeller. For en god 
forståelse av funnene til Pöyry er det nødvendig 
med en kort beskrivelse av deres tilnærming og 
metode. 

Tilnærming

Pöyry har gjennomført en todelt analyse for å 
belyse ringvirkninger fra de to scenarioene for 
petroleumsvirksomhet. Totaleffekten fra disse to 
analysene utgjør den beregnede verdiskapingsef-
fekten. Figuren under viser disse to stegene:

Samlede virkninger på verdiskaping og sysselsetting

Kryssløpsanalyse
Hvem er under-
leverandører?
Hvilken 
kompetanse 
trengs?

Makroeffekter
Forsterkning fra 
konsum og 
investeringer.
Demping fra rente, 
krone og lønn.

Figur 3-4: Samlede virkninger på verdiskaping og 
sysselsetting. Kilde: Pöyry (2012).  

Som det framgår er første steg av Pöyrys totale 
analyse en kryssløpsanalyse. En kryssløpsanal-
yse tar utgangspunkt i hvordan de direkte etter-
spørselsimpulsene (dvs. petroleumsinvesteringer 
og driftskostnader) vil påvirke verdiskaping hos 
leverandører og underleverandører.

Til illustrasjon: en petroleumsinvestering (på 
norsk sokkel) medfører etterspørsel etter va-
rer og tjenester fra leverandørindustrien. Dette 
vil skape aktivitet og verdier også i den norske 
leverandørindustrien. Disse bedriftene vil igjen et-
terspørre varer og tjenester fra andre leverandør-
er. På denne måten vil petroleumsinvesteringene 
skape økonomisk aktivitet og verdi i flere ledd ba-
kover i verdikjeden. I første steg av Pöyrys anal-
yse beregnes disse effektene.

I steg to av analysen tas det hensyn til tilleggsef-
fekter av prosessen beskrevet i steg én. Bedrifter 
(underleverandører og andre bedrifter) vil eksem-
pelvis måtte gjøre investeringer for å kunne levere 
de etterspurte varer og tjenester som er beskrevet i 
steg én og i steg to. Videre vil personer som enten 
eier eller er ansatt i næringer som leverer varer 
og tjenester i verdikjeden vil bruke inntektene 
sine på ulike typer forbruk og investere i bolig. 
Til beregningene i steg to har Pöyry benyttet en 
makroøkonomisk modell som heter NAM (Nor-
wegian Aggregated Model). Fortrengningseffekter 
som følger av økte lønnskostnader, høyere rente 
og sterkere kronekurs har også blitt modellert. 
De sistnevnte effektene - som bidrar til redusert 
konkurranseevne er vurdert til å være svake.
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Resultatene av ringvirkningsanalysen

I dette kapitlet vil de konkrete resultatene for 
hvert av de to stegene i Pöyry sin ringvirknings-
analyse presenteres.

Steg én – resultater fra kryssløpsanalysen 

Resultatene av kryssløpsanalysen (steg én), som 
altså tallfester verdiskapingen hos leverandører og 
underleverandører til petroleumsaktiviteten er vist 
i tabellen under:

Høyt scenario Lavt scenario

Samlet effekt 
på BNP i mill. 
2012-kroner

3 900 1 600

Tabell 3-3: Verdiskaping fra kryssløpsanalysen 
(steg	én).	Gjennomsnitt	over	perioden	2023-2032.	
Kilde: Pöyry (2012).

For kryssløpsanalysen kan leveransene og un-
derleveransene vises for hvert år for og for hver 
enkelt næring av økonomien11. Dette er vist i fig-
urene under:
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Figur 3-5: Steg én – kryssløpsanalyse. Leveranser 
og underleveranser fra Norge,høyt scenario
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Figur 3-6: Steg én – kryssløpsanalyse. Leveranser 
og underleveranser fra Norge, lavt scenario 

Som det framgår vil verdiskapingseffektene være 
mest omfattende i utbyggingsfasen (mellom år 
2023-2032), men også vedvare i driftsfasen.

11	 	Næringsklassifisering	i	tråd	med	Nas-
jonalregnskapet
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Steg to - makroanalyse

Videre har Pöyry beregnet verdiskapingskon-
sekvensene av de makroøkonomiske effektene 
petroleumsinvesteringene og driftskostnadene 
vil medføre (steg to). Disse er ikke beregnet per 
industri som for kryssløpsanalysen (steg én), 
men aggregerte effekter per år. I makroanalysen 
inkluderes investerings- og konsumeffekter, noe 
som øker de forventede ringvirkninger. Pöyrys 
analyser beregner også fortregningsmekanismene 
som skapes som følge av økte lønnskostnader, 
økt rente og styrket kronekurs. Disse effektene er 
svake.

Tabellen under viser verdiskaping av makroøko-
nomiske effekter som ikke er omfattet av krys-
sløpsanalysen i steg én.

Høyt scenario Lavt scenario 

Samlet effekt 
på BNP i mill 
2012-kroner

7 000 4 400

Tabell 3-4: Verdiskaping fra makroanalysen  
(steg	2).	Gjennomsnitt	over	perioden	2023-2032.		
Kilde: Pöyry (2012)

Sammenlignet med kryssløpsanalysen (steg én) 
framgår det altså av gjennomsnittet for perioden 
med høy aktivitet (2023-2032) at Pöyry estimerer 
at størsteparten av verdiskapingseffektene kom-
mer som følge av de makroøkonomiske (indirek-
te) virkningene (steg to) og ikke de direkte etter-
spørselseffektene (steg én).

Den årlige samlede virkningen på verdiskapingen 
i Norge som følge av ringvirkninger ved de to 
petroleumsscenariene er oppsummert i følgende 
figur:   
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Figur 3-7: Verdiskaping i Norge, mill. kroner  
Kilde: SSB (2012).

Som vist innledningsvis er samlet effekt på 
verdiskaping for norsk næringsliv i gjennomsnitt 
forventet å ligge rundt 11 milliarder kroner for 
høyt scenario for perioden 2023-2032. Dette er 
store verdier, men utgjør bare 0,35 pst. av BNP 
Fastlands-Norge for samme periode. Som beskre-
vet over vil petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen 
ha liten fortreningseffekt på øvrig norsk økonomi 
gjennom økte lønnskostnader, økt rente og/eller 
styrket kronekurs.

3.2.2 Nasjonale 
 sysselsettingseffekter 

Statistisk Sentralbyrå (SSB, 2012) har fått i        
oppdrag å utrede nasjonale sysselsettingseffekter 
av mulig petroleumsaktivitet ved Jan Mayen. 

Tilnærming 

SSB har med utgangspunkt i scenarioer for pe-
troleumsvirksomhet (OD, 2012-a), gjennomført 
beregninger av hvordan den nasjonale sysselset-
tingen vil bli påvirket. Sysselsettingsvirkningene 
er en konsekvens av hvordan norsk økonomi 
som helhet vil påvirkes av de ulike scenarioene. 
SSB har benyttet sin makroøkonomiske modell 
MODAG for disse analysene. MODAG er et sys-
tem av likninger som beregner utviklingen i en 
rekke makroøkonomiske størrelser på nasjonalt 
nivå. Det er ikke forsøkt tatt hensyn til spesifikke 
regionale økonomiske forhold i SSBs analyse. 
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Petroleumsaktiviteten gir etterspørselimpulser 
som påvirker aktivitetsnivået og sysselsettingen 
gjennom flere kanaler. Investeringer i petroleum-
saktivitet fra oljeselskaper innebærer etterspør-
selsimpulser rettet mot resten av økonomien. Olje-
selskapene vil etterspørre varer og tjenester fra 
sine underleverandører, som igjen vil etterspørre 
varer og tjenester fra sine underleverandører osv. 
Dette gir økt sysselsetting. Videre gir beregnin-
gene implikasjonene av denne økte sysselsettin-
gen i form av økt etterspørsel fra husholdningene 
ettersom deres inntekter er økt. Dette bidrar også 
til å øke sysselsettingen. I motsatt retning trek-
ker imidlertid en annen effekt som fanges opp i 
modellberegningene: Konkurranseevnen svekkes 
som følge av økte lønnskostnader og i noen peri-
oder sterkere kronekurs. Dette bidrar til å dempe 
økningen i sysselsettingen.

Resultater – nasjonale sysselsettingsvirkninger

Funnene til SSB viser at petroleumsaktiviteten 
i beskrevet i de to scenarioene vil gi et positivt 
bidrag til den nasjonale sysselsettingen. Tabellen 
under viser sysselsettingseffekten i sum for den 
relevante perioden og gjennomsnitt per år for de 
to scenariene. 

Totale effekter

Sum Gjennomsnitt per år

Høy aktivitet 
2017-2045

Lav aktivitet 
2017-2041

Høy aktivitet Lav aktivitet

 Sysselsatte 30 400 12 300 1 000 500

Arbeidsledige -5 600 -2 200 -200 -100

Tabell 3-5: Total og gjennomsnittlig sysselsetting 
for høyt og lavt scenario.Kilde SSB (2012).

Tabellen viser altså at det i sum kan forventes en 
økning på over 30 000 sysselsatte ved høyt sce-
nario og over 12 000 sysselsatte ved lavt scenario. 
I snitt per år forventes det hhv ca. 1 000 og 500 
sysselsatte for de to scenarioene. Som det framgår 
av tabellen, er det forventet at av de 30 000 sys-
selsatte ved høyt scenario vil nærmere 6 000 av 
disse komme fra arbeidsledighet. De øvrige vil 
komme som et resultat av at flere personer øn-
sker å arbeide fordi arbeidsmarkedet blir bedre og 
lønnsnivået vil øke som følge av den økte etter-
spørsel etter arbeidskraft. 

De forventede sysselsettingseffektene av de to 
petroleumsscenarioene kan også sees over tid, jf. 
figur under:
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Figur 3-8: Virkninger på samlet sysselsetting for 
de to petroleumsscenarioene for Jan Mayen.  
Kilde SSB (2012).

Som det framgår er de nasjonale sysselsettings-
virkningene positive for hele perioden, men med 
store variasjoner. Den største sysselsettingseffek-
ten kommer i utbyggingsfasen12 (perioden 2023-
2032 for høyt scenario), hvor det også er bety-
delige forskjeller mellom de to scenarioene. 

12  Det er viktig å merke seg at utbyg-
gingsfasen og driftsfasen har noe overlapp og vil 
kunne foregå simultant.



40

3.3  Konsekvenser for logistikk 
 og infrastruktur

Petroleumsvirksomhet i et område vil ha behov 
for infrastruktur og logistikktjenester. Dette kan 
dels være infrastruktur som vil etableres av in-
dustrien, dels infrastruktur som må ivaretas av 
det offentlige. For å få en oversikt over dagens 
situasjon og mulige fremtidige behov som følge 
av scenarioene for petroleumsvirksomhet er det 
gjennomført flere studier. Analyse & Strategi 
med samarbeidspartnere (Eger m.fl., 2012) har 
både vurdert infrastruktur og logistikk tilknyttet 
petroleumsvirksomhet generelt og spesifikt basert 
på scenarioene for petroleumsvirksomhet (OD, 
2012-a). Videre har Avinor (Avinor, 2012) gitt en 
vurdering av luftfartsrelatert infrastruktur. 

3.3.1  Infrastruktur og logistikk 
 direkte relatert til 
 petroleumsvirksomhet

Dagens infrastruktur på Jan Mayen er begrenset 
og tilpasset den aktiviteten som foregår på øya. 
De mest relevante behov for infrastruktur og lo-
gistikktjenester er knyttet til forsyningstjenester 
(havn og forsyningsbase) og tilhørende logistikk 
og servicetilbud. Herunder kommer transportin-
frastruktur for frakt av varer og personell inn og ut 
av området. Vei, skipsruter, helikopterbase og fly-
plasser er da sentrale elementer. Logistikk knyttet 
til avfall og sikkerhetsberedskap er belyst i hen-
holdsvis kapittel 4.4 og 2.3.3

Havn og base 

Det vil være krevende å få til en effektiv logis-
tikkløsning basert på fast infrastruktur som havn 
med tilhørende næringsareal på Jan Mayen. Både 
grunnforhold, klima og maritime forhold er ut-
fordrende. Infrastruktur som evt. etableres på Jan 
Mayen vil imidlertid kunne ivareta funksjoner 
knyttet til lagring og depot, som for eksempel av 
oljevernsystemer. 

Alternativt kan behovet dekkes fra andre sted-
er. Ved eventuell ny og utvidet aktivitet i det 
nordøstlige Norskehavet, kan samlokalisering 
av base- og forsyningstjenester være relevant. 

Avhengig av omfang av aktivitet her og tilst-
edeværende kapasitet, kan avlastning også skje 
fra andre steder i Norge. Eventuelt kan deler av 
norske forsyningstjenester til Jan Mayen koordi-
neres med aktivitet på islandsk side av sokkelen. 
En løsning med samlokalisering av relevante ser-
vicetilbud vil kunne skje fra Island dersom det 
igangsettes aktivitet på islandsk side av sokkelen. 

Transportinfrastruktur 

Store installasjoner med et betydelig antall per-
soner om bord og et vesentlig aktivitetsnivå, vil 
kreve et betydelig omfang av helikopterflyginger. 

Installasjoner utenfor Jan Mayen vil ha en bety-
delig avstand til fastland med etablert infrastruk-
tur. De destinasjonene som av Analyse & Strategi 
har analysert hensiktsmessighet for helikopter-
base på fastlands-Norge som er nærmest i antall 
kilometer og flytid. De stedene som er vurdert, 
er Svolvær og Sortland, som begge er vel 1 000 
km avstand og flytid for helikopter på fem timer. 
Operasjoner i havområdet utenfor Jan Mayen vil 
være operasjonelt krevende og utfordre kapa-
siteten både når det gjelder drivstoff og last, noe 
som er kritisk med tanke på sikre operasjoner. 
Avstanden til felt utenfor Jan Mayen vil være for 
stor til at det vil være aktuelt å benytte de nevnte 
lokalitetene på fastlands-Norge som fremtidige 
helikopterbaser, gitt dagens sivile helikoptermod-
eller. Med slike helikoptere vil det ikke være hen-
siktsmessigå frakte personell, samt utføre søk og 
redningsoperasjoner fra fastlandet i Norge. 

Nordlige del av Island kommer betydelig bedre ut 
i forhold til avstand og flytid, sammenlignet med 
destinasjonene på fastlandet i Nord-Norge. Island 
har relativt god transportforbindelse i kombinas-
jonen veinett og lufthavner, noe som gjør trans-
port til/fra en mulig forsyningsbase tilgjengelig. 

Å benytte Jan Mayen som en helikopterbase er 
også mulig. Dette er omtalt nedenfor.
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3.3.2  Lufthavner og infrastruktur   
 for helikopter
 
Avinor (2012) har gjort en overordnet vurdering 
av dagens situasjon og forhold knyttet til eventuell 
utvidelse av flystripa på Jan Mayen.

Dagens rullebane på Jan Mayen disponeres av 
forsvaret, primært til operasjoner med flytypen 
Hercules. Rullebanen har dekke av grus og har 
varierende bæreevne. Sikkerhetsområdene rundt 
rullebanen er begrenset og tilfredsstiller i dag ikke 
sivile krav.

Det er ikke gjort en konkret vurdering av eg-
netheten av flystripa for eventuell utvidelse og/
eller bruk som helikopterlandingsplass. For å vur-
dere en oppgradering av rullebanen og bruk som 
helikopterlandingsplass vil blant annet følgende 
være nødvendig:

 
Figur 3-9: Flystripa på Jan Mayen.    
Foto: Jan Stenløkk (Oljedirektoratet)

• Etablering av en sivil flyplass/landing-
splass av mer permanent karakter krever 
konsesjon fra Luftfartstilsynet.

• Det må påregnes betydelig tiltak i forbin-
delse med oppgradering av rullebanen 
med tilhørende sikkerhetsområder. Ut-
gangspunktet for en oppgradering, bør 
være at rullebanen skal kunne betjene fly-
ginger med flytypen Boeing 737 eller tils-
varende. I så fall bør rullebanens lengde 
være minst 2000 meter.

• Det må klargjøres om underbygningen på 
rullebanen har tilstrekkelig bærelag for å 
sikre at bæreevnen på rullebanedekket er 
tilfredsstillende for aktuelle flytyper.

• Oppstillingsområde for fly og helikopter 
må være lokalisert i tilstrekkelig avstand 
fra rullebanens senterlinje slik at disse 
ikke utgjør hinder.

• En flyplass av denne størrelsen vil måtte 
utstyres med nødvendig brann- og red-
ningstjeneste.
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4Konsekvenser for miljø ved 
petroleumsvirksomhet

4.1  Rammebetingelser

Petroleumsvirksomheten er underlagt strenge krav 
til ivaretakelse av det ytre miljø. Det er etablert et 
omfattende og grundig system som består av blant 
annet forvaltningsplaner, konsekvensutredninger, 
utslippstillatelser og økonomiske virkemidler. For 
å legge til rette for en best mulig oppfølging har 
helse-, miljø-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsmyn-
dighetene i samarbeid utviklet et integrert helhet-
lig regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

Kostnadseffektiv virkemiddelbruk er et bærende 
prinsipp for forvaltningen av petroleumsres-
sursene i Norge. Dette innebærer at det skal gjøres 
kost-/nyttevurderinger av tiltak som reduserer ut-
slipp til luft og sjø, og at tiltakene med lavest kost-
nad iverksettes først. Prinsippet om kostnadsef-
fektivitet er også bærende i norsk klimapolitikk. 
Forurenser skal betale, og miljø- og klimamålene  
skal nås gjennom bruk av kostnadseffektive 
virkemidler.

Denne konsekvensutredningen er et eksempel 
på en prosess som skal sikre et godt beslutnings-
grunnlag for Stortingets beslutning om eventuell 
åpning av et område for petroleumsvirksomhet. 
Gitt at nye områder åpnes for petroleumsaktivitet 
er påfølgende aktiviteter strengt regulert blant an-
net for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt på en 
god måte.

I forbindelse med innsamling av seismisk data, 
skal aktivitet meldes myndighetene fem uker før 
oppstart. Det er i tillegg lagt begrensninger for 
seismikkinnsamling i forvaltningsplanene. Slike 
begrensninger kan være tidsbegrensning av slik 
aktivitet for eksempel under gytevandring eller 
gyting. Dette skal bidra til å hindre seismisk 
innsamling når naturressursene kan være ekstra 
sårbare. Det er også krav om at det skal være en 
fiskerikyndig person om bord i fartøyet under 
innsamling av seismikk. Den fiskerikyndige per-
sonen skal være bindeledd mellom petroleums- 
og fiskerinæringen, slik at begge næringene kan 
utøve sin virksomhet.

Det stilles strenge krav til leteboring. Det må hen-
tes inn godkjenning for leteboring fra Oljedirek-
toratet for alle brønner. Tillatelsen forutsetter at 
samtykke til leteboring fra henholdsvis Klima- og 
forurensningsdirektoratet og Petroleumstilsynet er 
gitt. Gjennom forvaltningsplanene er det i tillegg 
lagt begrensninger på leteboring i spesielt sårbare 
områder, for eksempel i forhold til gyting.

Som en del av en utbyggingsplan (PUD/PAD) 
for enkeltfelt skal operatøren blant annet utrede 
konsekvensene for natur og miljø av at det ak-
tuelle funnet som skal bygges ut. I utredningen 
beskrives eventuelle klima- og miljøeffekter av 
forventede utslipp, samt mulige avbøtende tiltak 
for å redusere utslippene. Både programmet for, 
og selve konsekvensutredningen, sendes på of-
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fentlig høring til berørte samfunnsaktører. Dette 
sikrer en bred og åpen prosess.

Siden 1996 har kraft fra land vært vurdert i forbin-
delse med alle nye eller reviderte utbyggingsplan-
er. Dette har bidratt til at flere felt har besluttet å 
dekke sitt energibehov med kraft fra land.
 
I driftsfasen reguleres utslipp via tillatelser et-
ter forurensningsloven, i tillegg til økonomiske 
insentiver fra CO2-avgift, kvoteplikt for CO2 og 
NOx-avgift eller innbetalinger til næringslivets 
NOx-fond. Selskapene må søke Klima- og foru-
rensningsdirektoratet og Statens strålevern om 
tillatelse etter forurensningsloven for utslipp til 
luft og sjø, og Olje- og energidepartementet om 
faklingstillatelse. Det er etablert et mål om null 
miljøfarlige og miljøskadelige utslipp til sjø (nul-
lutslippsmålet). Målet anses for å være nådd for 
tilsatte miljøfarlige kjemikalier. I dag reinjiseres 
deler av vannet som er med opp fra reservoarene. 
En unngår da å tilføre havet oljedråper og kjemi-
kalierester som er igjen etter at vannet er renset. 
Samtidig medfører det økt energibruk på innret-
ningen, da reinjeksjon krever kraft.

Myndighetene spiller en sentral rolle i forbindelse 
med nedstenging av felt eller innretning. Sels-
kapene skal legge frem en avslutningsplan i god 
tid før planlagt nedstengning. Gjennom behan-
dlingen av planen sikres en miljø-, sikkerhets- og 
ressursmessig forsvarlig nedstenging og disponer-
ing av den enkelte innretning.

Forskning og utvikling er viktig for en mer 
miljøvennlig utvinning på norsk sokkel. Gjennom
forskningsprogrammene DEMO2000 og PET-
ROMAKS-programmet støtter myndighetene en 
rekke prosjekter relatert til utslipp til sjø og luft.

Petroleumsloven stiller krav om at petroleums-
virksomheten skal drives forsvarlig og i samsvar 
med gjeldende regelverk. Virksomheten skal videre 
ivareta hensynet til sikkerhet for personell, miljø 
og de økonomiske verdier innretninger og fartøyer 
representerer, herunder driftstilgjengelighet. Fors-
varlighetskravet er et funksjonskrav og innebærer 
at hva som vil anses som forsvarlig, kan utvikle seg 
over tid. Et funksjonskrav innebærer at man stiller 
krav til det man vil oppnå uten å gi anvisning på 
hvordan dette rent faktisk skal oppnås. 

Forsvarlighetskravet utdypes blant annet i ram-
meforskriften som fastsetter at virksomheten skal 
være forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vur-
dering av alle faktorer som har betydning for plan-
legging og gjennomføring av virksomheten når det 
gjelder helse, miljø og sikkerhet. Det skal videre 
tas hensyn til de enkelte virksomhetenes egenart, 
stedlige forhold og operasjonelle forutsetninger. 
Virksomheten skal således være forsvarlig i en-
hver sammenheng. De forskjellige forutsetninger 
som er tilstede ved utførelsen av aktiviteten skal 
videre bidra til å prege forsvarlighetsvurderingen.

Miljøreguleringer av virksomheten foregår således 
på alle stadier av virksomheten; fra vurdering av 
om området skal åpnes, ved leting, ved vurder-
ing av hvordan et felt skal bygges ut, ved spe-
sifikke tillatelser knyttet til driften av feltet, ved 
årlige endringer av disse og fram til avslutning 
av produksjon og disponering av innretningene. 
Dette sikrer et omfattende og solid system knyttet 
til virksomheten, der alle relevante myndigheter 
er involvert.
  

4.2  Regulære utslipp til sjø

Regulære utslipp til sjø er utredet i en separat 
grunnlagsstudie av Akvaplan-niva i samarbeid 
med NIVA og SALT (Larsen m.fl., 2012). Studien 
adresserer relevante problemstillinger knyttet til 
planlagte utslipp til sjø, omtaler kunnskapssituas-
jonen og gjennomfører modelleringer og konkrete 
vurderinger for etablerte scenarioer for petroleum-
saktivitet (OD, 2012-a).

4.2.1  Kilder til utslipp

Regulære utslipp til sjø betyr planlagte utslipp 
som er forhåndsgodkjente etter søknad og tilla-
telse fra myndighetene, primært Klima- og foru-
rensningsdirektoratet. 

Regulære utslipp til sjø bestyr i hovedsak av:  
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• Utboret steinmasse (borekaks) og kjemi-
kalierester/rester av borevæske under bor-
ing, og kjemikalierester/saltlake fra brøn-
nopprensking.

• Utslipp av rester fra sementering ved 
setting av foringsrør og ved plugging av 
brønner.

• Vann fra reservoaret som følger med 
olje-og gasstrømmen (”produsert vann”) 
i driftsfasen. Vannet separeres fra oljen 
og gassen, og renses før det injiseres i 
grunnen eller slippes ut til sjøen. Det 
produserte vannet vil inneholde naturlige 
komponenter (løste organiske forbin-
delser, salter og metaller) samt eventuelt 
tilsatte eller tilbakeproduserte (tidligere 
injiserte) kjemikalier.

• Ballast- og fortrengningsvann fra enkelte 
typer innretninger samt tankskip.

• Mindre mengder hydraulikkvæske som er 
nødvendig for å styre ulike undervanns-
ventiler og kjemikalier fra klargjøring av 
rørledninger.

• Kjølevann fra produksjonsprosessen.

• Drenasjevann (regnvann og spylevann).

• Sanitæravløp.

 
Det er i hovedsak utslipp av borekaks med ved-
heng av borevæske under boring og av produsert 
vann i driftsfasen som har potensielle miljøkon-
sekvenser.

Kjemikalier som benyttes skal i henhold til re-
gelverket være vurdert og godkjent i forkant. I 
dette ligger også betydelig omfang av økotok-
sikologisk testing. Innen bruk og utslipp av kjemi-
kalier har det skjedd en betydelig miljøforbedring 
etter at nullutslippsarbeidet startet. I dag benyttes 
det nesten utelukkende kjemikalier som er klas-
sifisert i grønn eller gul kategori (anses som ikke-
miljøskadelige i vanlige mengder). I henhold til 
innrapportering fra operatørselskapene ble det på 
norsk sokkel totalt sluppet ut 139 000 tonn tilsatte 
kjemikalier i 2010. Av dette utgjorde de grønne 
kjemikaliene 91,3 pst., de gule 8,7 pst., mens 
røde og svarte utgjorde henholdsvis 0,005 pst. og 
0,0004 pst. (OLF, 2012-a).

4.2.2  Kunnskap om negative 
 virkninger fra regulære 
 utslipp til sjø

Kunnskap om miljømessige virkninger av reg-
ulære utslipp til sjø er basert på regelmessig 
miljøovervåking til havs tilknyttet petroleums-
virksomhet og forskning/laboratorieforsøk. 

Påvirkning av sjøbunn og bunnlevende organis-
mer rundt offshoreinstallasjoner skyldes i første 
rekke utslipp fra borevirksomhet, bl.a. borekaks 
med vedheng av tilsatte kjemikalier (og før 1993 
også rester av olje). Miljøovervåking av tilstanden 
rundt felt og innretninger med utslipp fra boring 
har blitt utført siden 1985, og foregår nå region-
vis hvert tredje år. Arealet av sjøbunnen rundt 
installasjonene som har en målbar kjemisk eller 
økologisk påvirkning er generelt lavt, men vari-
erer med type og mengde kaks sluppet ut. Kunns-
kapen omkring type og omfang av konsekvenser 
fra boreutslipp vurderes generelt som god. Med 
tanke på eventuelle virkninger på spesielle habi-
tater og fauna, som korallrev og svamp, er kunns-
kapen mer mangelfull, men økende (Larsen m.fl., 
2012).

Systematisk overvåking av mulige effekter av 
produsert vann utslipp tok til midt på 1990-tal-
let på norsk sokkel. Kunnskap som er innhentet 
gjennom overvåkningsaktiviteten og gjennom en 
rekke forskningsstudier, har bidratt til å belyse 
hvilke effekter utslipp av produsert vann kan ha på 
det marine miljøet. Generelt angir dagens kunns-
kap at potensialet for akutte virkninger er lite, og 
avgrenset til nærområdet ved utslippspunktet. Det 
er større usikkerhet knyttet til mulige langtids-
virkninger, da produsert vann er meget sammen-
satt, og miljøforholdene dynamiske og vanskelige 
å måle i. Et sentralt tema har vært hvorvidt al-
kylfenoler og andre substanser i produsert vann 
kan påvirke reproduksjonsevnen hos marine or-
ganismer. Laboratorieforsøk viser at endringer i 
formeringsevnen kan inntreffe når fisk over tid 
blir eksponert for produsert vann. Men effektene 
oppstår først ved svært høye konsentrasjoner av 
alkylerte fenoler, som langt overgår det som kan 
forventes i sjøen også svært nær utslippspunktet 
av produsert vann. Kunnskap om mulige langtids-
virkninger av produsert vannutslipp, basert på rel-
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evante forskningsresultater, er nylig oppsummert i 
en rapport til Norges forskningsråd (Bakke m.fl., 
2012). Rapporten konkluderer som følger: “Ti års 
forskning på langtidseffekter av utslipp til sjø fra 
petroleumsvirksomheten viser at komponenter i 
produsert vann kan ha en rekke negative effekter 
for helsetilstanden, funksjonene og reproduks-
jonen	hos	fisk	og	virvelløse	dyr.	Hovedinntrykket	
er likevel at risikoen for langsiktig miljøskade av 
utslippene er moderate”. Det konkluderes videre 
at forskningsinnsatsen har bidratt til betydelig 
bedre kunnskap, bedre forståelse av problem-
stillinger relatert til utslipp av produsert vann og 
forbedret grunnlag for modellering av effekter.

I de senere årene har det vært utført en del studier 
som har forsøkt å avdekke om det er forskjeller i 
følsomhet for oljepåvirkning mellom arktiske og 
temperere organismer. Resultatene fra disse stu-
diene er ikke entydige; noen viser større følsom-
het hos arter i tempererte strøk, noen viser større 
følsomhet hos arktiske arter. Bakke m.fl. (2012) 
konkluderer at det ikke er noe som tyder på at 
arktiske organismer er mer sårbare enn lignende 
organismer ellers på sokkelen. Andre forskjeller 
mellom arktiske strøk og temperere strøk, som 
temperatur, lysforhold, store sesongsvingninger 
og ulik bunndyrsammensetning kan tenkes å ut-
gjøre forskjeller i effekter av regulære utslipp i 
disse områdene.

4.2.3  Utslippsprognoser som basis   
 for modellering

Produsert vann

For hvert scenario har Oljedirektoratet også 
etablert utslippsprofiler. Maksimalt volum pro-
dusert vann fra de to feltlokalitetene er gitt i tabell 
4-1, og modellert daglig utslipp per felt var 6650 
m3. Utslippsprofiler over feltets levetid er presen-
tert i figur 4-1 for de to scenarioene. Maksimal 
vannproduksjon er oppe i 4,85 mill. m3/år for de 
kombinerte feltene i høyt scenario. Til sammen-
ligning var samlet utslipp av produsert vann på 
norsk sokkel i 2011 på 129 mill. m3 mens 30 mill. 
m3 ble injisert (OLF, 2012).

Utslippspunkt Årlig volum 
(mill Sm3)

Utslipp 
per dag 
(m3/d)

Jan Mayen nordlig punkt 
(J-O1)

2,42 6650

Jan Mayen sørlig punkt 
(J-O3)

2,42 6650

Tabell 4-1: Volum av produsert vann for år med 
høyest vannproduksjon.
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Figur 4-1: Prognose for produsert vann fra hen-
holdsvis scenario 1 (to felt) og scenario 2 (et felt). 
Enhet: mill. m3/år. Kilde: OD. 

Sammensetningen av produsert vann er basert på 
et gjennomsnitt for sokkelen i 2010, og er hen-
tet fra rapporteringssystemet Environment Web 
(EW). Dette omfatter om lag 60 ulike løselige 
komponenter, uorganiske salter, tungmetaller og 
radioaktive komponenter. Samtlige komponenter 
og konsentrasjoner/verdier er angitt i grunnla-
gsstudien (Larsen m.fl., 2012).
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Seksjon Utslipp borevæske 
(tonn/m)

Utslipp barytt 
(tonn/brønn) 

Utslipp bentonitt
(tonn/brønn)

Utslipp sement14

(tonn/brønn)
Utslipp gult stoff

(tonn/brønn)

36“ 4,4 300-500 15-30 15-25 60-100
(leirskiferstabilisa-

torer14)
26” 2,3

17 ½ “ 0,3

12 ¼ “ 0,2

8 ½ “ 0,2

Tabell 4-2. Utslipp av rester av borevæske/kjemi-
kalier fra boring med vannbasert borevæske. 

Boring

Det er antatt en brønnlengde i snitt på 2 500m, og 
med en brønndesign med typiske seksjonsdiam-
etere og lengder. Basert på dette er det estimert et 
gjennomsnittlig kaksvolum på 490 m3 eller 1 225 
tonn per brønn. 58 pst. er antatt sluppet ut ved 
havbunnen (fra de øvre seksjoner) mens rester-
ende slippes ut fra rigg på 20m under havover-
flaten.

Det er konservativt antatt at det vil benyttes vann-
basert borevæske (WBM) og at rester av brukt 
borevæske slippes til sjø sammen med borekaks. 
I praksis vil ofte oljebasert borevæske (OBM) be-
nyttes for de nedre seksjoner, og borekaks og rest-
er av renset borevæske vil da bli injisert i grunnen 
eller transporteres til land for avfallsbehandling. 

Mengden av borevæske som brukes/slippes ut kan 
variere betydelig fra brønn til brønn. Det er lagt til 
grunn utslipp av 3080 tonn borevæske per brønn 
for Jan Mayen. I tillegg kommer vektstoffer, se-
ment etc. som angitt i tabell 4-2.

13

14

13  Utslipp av sementrester vil foregå nær 
brønnhodet for topphullseksjonene, normalt in-
nen 5-10m. Utslipp av sement fra rigg er nor-
malt små sett i forhold til andre boreutslipp, og 
er ikke modellert.  
14	 	Gule	leirstabilisatorene	er	ofte	ikke	lett	
nedbrytbare. Det arbeides med å utvikle vann-
basert borevæske uten polymertilsetninger. Disse 
er på substitusjonslisten mot leverandørene.

4.2.4  Modellerte konsekvenser 
 for scenarioene

Det er gjennomført modellering av utslipp og 
spredning av borekaks for to leteboringspunkter i 
området: J-L1 med havdyp 2 000 meter og J-L2 
med havdyp 200 meter. Utslipp av produsertvann 
er modellert for to produksjonslokaliteter omfattet 
av scenarioene: J-O1 og J-O3. Spredningsberegn-
ingene av borekaks og produsert vann ble utført av 
NIVA med modellen GEMSS (Larsen m.fl., 2012). 

Borekaks

Fra utslipp av borekaks er det vurdert effekter på 
havbunn/bunnfauna, samt effekter i vannsøylen 
og for vannlevende organismer av suspenderte 
partikler.

Larsen m.fl. (2012) konkluderer, basert på mod-
elleringene, at influensområdet på havbunnen for 
sedimentering av kaks fra vedvarende boring i 30 
dager, vil være i størrelsesorden 2000 m2 8500 
m2 for punktene J-L1 og J-L2. Det må forventes 
skadevirkninger på de organismene som finnes in-
nenfor influensområdet, men arealmessig utgjør 
dette en utstrekning på under 50 meter fra utslip-
pet. Grense for influensområdet er da satt til 10 
mm med nedslamming, vurdert som grense for 
negativ effekt. Det er videre modellert at grensen 
for en mm sedimentasjon vil strekke seg om lag 
300-450 meter fra utslippet, avhengig av havdyp 
og strømforhold. Effekter begrenset til et så lite 
areal må forventes å representere en ubetydelig 
risiko for økologiske effekter på den lokale bun-
nfaunaen. Eksponeringen vil være vedvarende 
helt til kakset enten virvles opp, blandes ned i 
sedimentet under, eller dekkes av nytt sediment. 
Akkumulert influensområde for 10 brønnboringer 
fra samme lokasjon er ikke modellert, men kan 
konservativt antas å være begrenset til innenfor 
450 meter fra brønnlokasjonene. 



47

Effekter av utslipp av borekaks med vedheng av 
vannbasert borevæske kan forekomme både fra 
kakspartikler i vannmassene og etter sedimenter-
ing. Risiko for effekter av suspendert kaks fra de 
angitte boreoperasjonene (fem dager utslipp ved 
bunnen fulgt av 25 dagers utslipp nær overflaten) 
vil være begrenset til godt innenfor en avstand av 
100 m nær bunnen og betydelig kortere nær over-
flaten. Eksponeringstiden for organismer i van-
nmassene vil være under en time og for kort til å 
sannsynliggjøre effekter (Larsen m.fl., 2012). For 
fastsittende organismer (for eksempel bløtkoraller, 
fjærstjerner, jf. Fossum m.fl. (2012)) innenfor in-
fluensområdet kan eksponeringen være kronisk, 
men det finnes liten/ingen kunnskap om disse or-
ganismen er sårbare for partikler i vannmassene. 
Siden omfanget av påvirkning likevel er helt lokal 
vil en eventuell konsekvens være avgrenset til et 
marginalt område.

Produsert vann

Med de forutsetninger som er gitt for simulering 
av spredning fra et utslipp av produsert vann vil 
risiko for toksiske effekter av forventede stoffer 
være begrenset til en avstand på ca. 100 m fra 
utslippet, primært i dybdeintervallet 30-50 m. 
På andre dyp vil influensområdet være mindre. 
Produsert vann blir fortynnet i vannsøylen og 
eksponeringen til konsentrasjoner som kan være 
toksiske vil derfor være kort – i størrelsesorden 
fem-15 minutter. Dette betyr at forventede økolo-
giske virkninger av regulære utslipp av produsert 
vann fra den beskrevne utbyggingen i området 
rundt Jan Mayen vil være ubetydelige (Larsen 
m.fl., 2012).

Oppsummeringen av dagens kunnskap om 
virkninger av regulære utslipp, samt modellerin-
gen av utslipp fra boring og av produsert vann 
i utredningsområdet, viser at negative miljø-
virkninger vil være av meget begrenset omfang, 
både i tid og rom. Usikkerheten knyttet til mulige 
langtidsvirkninger av utslipp av produsert vann 
er påpekt, men langtidsvirkninger forventes i dag 
ikke. Forskning pågår for å øke kunnskapen om-
kring dette.

Det er påpekt kunnskapsmangler omkring 
langtidsvirkninger av regulære utslipp av pro-
dusert vann og om effekter av petroleumsvirk-

somhet i kalde strøk. De marine økosystemene 
omkring Jan Mayen er også lite undersøkt og det 
er derfor behov for ytterligere undersøkelser av 
de havbunnsbunnrelaterte, pelagiske og is-assosi-
erte plante- og dyresamfunnene. I tillegg til vi-
dere undersøkelser og forskning, diskuterer bak-
grunnsstudien (Larsen m.fl., 2012) mulige tiltak 
som kan vurderes i det enkelte tilfellet, og som 
kan begrense omfang av utslipp og/eller negative 
virkninger. Grundig kartlegging av havbunnen før 
konkret aktivitet igangsettes (et krav på sokkel-
en, jf. aktivitetsforskriften og lisensbetingelser), 
optimalisert brønndesign for å redusere mengde 
generert borekaks, redusere utslipp til sjø fra 
klargjøring av rørledninger og bruk av BAT15 for å 
finne beste løsning er blant tiltakene som omtales.

Konkrete tiltak for utslippsreduksjon og for å 
minimere eventuelle negative miljøvirkninger 
vil bli vurdert ved søknader om tillatelse til virk-
somhet og konkrete planer for utbygging og drift 
av en petroleumsforekomst. Dette vil sikre at de 
mest hensiktsmessige tiltakene legges til grunn i 
forhold til aktivitet og lokasjon.

4.3 Regulære utslipp til luft

Miljøvirkninger av regulære utslipp til luft er 
studert av NILU i samarbeid med NIVA og NINA 
(Gjerstad m.fl., 2012) basert på egne model-
leringer. Vurderinger og tekst under er basert på 
denne grunnlagsutredningen inkludert referanser 
i denne.

4.3.1 Kilder til utslipp

Utslipp til luft fra petroleumsvirksomhet til havs er 
i hovedsak knyttet til avgasser fra energiproduks-
jon, hvor normalt naturgass er primær energikilde. 
I tillegg benyttes noe diesel spesielt for boring. 
Fakling holdes på et minimum på norsk sokkel, 
men bidrar med noe utslipp av CO2. Avdamp-
ing av flyktige hydrokarboner kan forekomme i 
hovedsak fra lagring og lasting av olje. 
Utslipp av gasser og partikler kan medvirke til 
ulike negative virkninger på vegetasjon og fauna, 
samt medføre helsemessige virkninger for men-

15  Best Available Techniques
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nesker. Relevante virkninger på miljø som er 
belyst i grunnlagsstudien (Gjerstad m.fl., 2012) 
inkluderer blant annet følgende:

• Dannelse av bakkenært ozon (i hovedsak 
om sommeren på våre breddegrader, kan 
med føre skader på vegetasjon og luft-
kvalitet (effekter på fauna og helse).

• Avsetning av nitrogen, våt- og tørrav-
setning, med mulige virkninger på luft-
kvalitet, gjødslingseffekter (eutrofiering) 
og forsuringseffekter.

• Avsetning av svovel, med effekter på luft-
kvalitet, fauna og flora, gjennom direkte 
opptak eller avsetninger. Virkninger av 
dette kan være helseplager eller forsuring. 

• Partikler/sot kan påvirke strålingsbalan-
sen, og blant annet akselerere is- og snø-
smelting med tilhørende konsekvenser. 
Partikler kan også ha bidrag til klimaef-
fekter. Partikler i luft kan medføre nega-
tive helseeffekter. 

4.3.2 Generelt om luftforurensninger 
 i Arktisk

Nedenfor er disse forholdene belyst med spesiell 
fokus på Arktis (Barentshavet/nordlige Norskeha-
vet med tilgrensende landområder).

Luftforurensninger i Arktis har vært et sentralt 
forskningstema gjennom mange år. Forskning 
viser at hele Arktis har vært utsatt for langtrans-
porterte luftforurensninger, særlig fra utslipp med 
opprinnelse fra det Eurasiske kontinent.

Spesielle meteorologiske forhold i Arktis og ses-
ongvariasjonen vurderes som årsak til de høye 
nivåer av luftbåren forurensning som er målt her 
om vinteren/våren. 

Slike spesielle forhold er blant annet:

• Svært stabil atmosfære i Arktis vinterstid, 
i mangel av soloppvarming, slik at verti-
kal blanding reduseres. Forurensningene 
i nord vil dermed vise en vertikalt lagdelt 
struktur der høyden reflekterer luftmas-
senes opprinnelige temperatur ved bak-
ken. Utslipp fra varme områder lengst sør 
(f.eks. i Asia) vil finnes igjen høyt oppe 
over Arktis, mens det bare er de nærmeste, 
kalde utslippsområdene, dvs. det nordlige 
Eurasia, som kan bidra til forurensninger 
ved overflaten i Arktis.

• Blokkerende tilstander om vinteren, hin-
drer transport fra nordlige utslippsom-
råder inn i Arktis.

• Redusert kjemisk nedbrytning vinterstid, 
samt lite nedbør i Arktis om vinteren. Be-
grenser utvasking av forurensinger med 
nedbør.

• Lang kjemisk levetid or rask transport fra 
områder langt borte i perioden desember-
april.

Atmosfæriske partikler har betydning både for 
klima, lokal luftkvalitet og menneskers helse. 
Klimakonsekvensene ved bruk av fossilt brensel 
i arktiske områder, er spesielt knyttet til sulfat og 
sot (også omtalt som BC (“black carbon”) eller 
EC (“elemental carbon”)). Dette skyldes de lys-
absorberende og/eller reflekterende egenskapene 
til partiklene. BC-partikler kan påvirke strålings-
balansen og klimaet på tre måter:

• BC i luft absorberer solstråling effektivt 
og har dermed en direkte, oppvarmende 
effekt.

• Avsetning av de mørke BC-partiklene på 
hvit snø/is vil føre til redusert bakkealbe-
do (mindre tilbakespredning av sollys) og 
dermed en indirekte oppvarming.

• BC i luft kan fungere som kondensasjon-
skjerner og dermed føre til økt skydan-
nelse, redusert størrelse på skydråpene og 
dermed en indirekte avkjølende effekt.

Sulfat vil på sin side reflektere, og ikke absorbere, 
solstrålingen og har dermed en direkte avkjølende 
effekt. I tillegg vil sulfat på samme måte som BC 
bidra til skydannelse og dermed i tillegg gi en in-
direkte avkjølende effekt.
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Klimaeffekten av BC og andre partikler i Arktis 
er vanskelig å tallfeste. Dagens mest oppdaterte 
modeller som brukes til slike beregninger, har 
problemer med å gi riktige konsentrasjonsnivåer 
av BC i Arktis, og netto strålingseffekt, dvs. sum-
men av de positive og negative direkte og indi-
rekte effektene, blir dermed en usikker størrelse. 
Dagens modeller indikerer imidlertid at stråling-
spådrivet (”radiative forcing”) fra utslipp av BC 
øker jo lenger nord utslippet skjer. Utslipp av BC 
i selve Arktis vil gi større strålingspådriv enn et 
tilsvarende utslipp lenger sør. En åpning av nor-
dområdene for skipstrafikk og petrolumsaktivitet 
kan dermed føre til utslipp som potensielt sett har 
større effekt på klimaet relativt til tilsvarende ak-
tivitet lenger sør (Gjerstad m.fl, 2012).

4.3.3  Forutsetninger for 
 modelleringene

Oljedirektoratet har utarbeidet utslippsprognoser 
tilhørende scenarioene for petroleumsaktivitet i 
utredningsområdet. 

Utslipp fra petroleumsvirksomheten til havs i de 
to scenarioene fra året med høyest utslipp er gitt 
i tabell 4-3 for en rekke utslippsparametere. CO2-
utslippene er beregnet til henholdsvis 568 000 
tonn og 286 000 tonn for høyt og lavt scenario 
i året med høyest utslipp. Til sammenligning var 
det totale CO2-utslippet fra petroleumsvirksom-
heten på norsk sokkel 12,3 mill. tonn i 2011 (OLF, 
2012-a).

Petroleumssektoren er del av kvotepliktig sek-
tor og utslipp av CO2 er derfor definert av antall 
kvoter. At nye områder åpnes for petroleumsvirk-
somhet påvirker således ikke mengden utslipp i 
kvoteområdet. Regulering av utslipp av CO2 fra 
petroleumssektoren er en integrert del av gjel-
dende klimapolitikk, jf. Meld. St. 21 (2011–2012).

Parameter
Scenario

CO2 NOX SO2 nmVOC CH4 PM10 BC OC

Høyt scenario, år 2033 793 000 2337 48,3 2640 2120 50,2 13,8 15,1

Lavt scenario, år 2027 261 000 771 15,9 1174 800 16,6 4,6 5,0

Tabell 4-3. Utslippsprognose for maks-år for høyt 
og lavt scenario. Alle verdier i tonn/år.

Prognosene (Figur 4-2) viser at utslippene vil 
variere over tid, for CO2 generelt fra knapt 270 
000 tonn til 790 000 tonn per år for høyt scenario. 
NOX-utslippene vil variere mellom 800 og 2 300 
tonn per år.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

20
17

20
19

20
21

20
23

20
25

20
27

20
29

20
31

20
33

20
35

20
37

20
39

20
41

20
43

20
45

20
47

CO2 NOX nmVOC CH4

Figur 4-2. Prognose for samlede utslipp i høyt 
scenario. CO2 i millioner tonn pr år, NOx, nmVOC 
og CH4 i 1000 tonn pr år. Kilde: OD.
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Utslipp fra petroleumsassosiert skipstrafikk

DNV og Kystverket (Mjelde m.fl., 2012) har vur-
dert skipstrafikk i området i et framtidsscenario 
uten petroleumsvirksomhet (0-alternativ) samt 
basert på aktiviteten i de to scenarioene for petro-
leumsvirksomhet (OD 2012-a). De har beregnet 
utseilt distanse og tilhørende utslipp til luft for 
relevante parametere innenfor utredningsområdet 
og et tilhørende analyseområde. For analyseåret 
(2032) vil utslippet av CO2 øke fra 11 000 tonn 
uten petroleumsvirksomhet med 21 000 tonn for 
høyt scenario og med 7 500 tonn for lavt scenario 
(tabell 4-4). Sett i forhold til de totale CO2-ut-
slippene fra petroleumsvirksomheten i de to sce-
narioene er bidraget fra petroleumsassosiert skip-
strafikk moderat og utgjør i størrelsesorden en-tre 
pst. av utslippene fra petroleumsvirksomheten. 

 CO2 NOX SO2 Partikler (PM) CH4 (1) NMVOC (1) Sot (BC)

Uten petroleumsvirksomhet 
(0-alt.) 11 282 116 18,8 5,2 0,5 4,3 0,3

Høyt scenario 20 919 187 30,5 11 1,1 8,4 0,7

Lavt scenario 7 280 83 13,6 4,9 0,4 2,9 0,2

Tabell	4-4:	Utslipp	til	luft	fra	skipstrafikk	i	om-
rådet uten petroleumsvirksomhet og tillegg med 
petroleumsvirksomhet. Basert på år med maksi-
mum	petroleumsrelatert	trafikk.	Alle	tall	i	tonn.	
Inkluderer ikke utslipp fra lagring/lasting, som 
er tatt med i oversikten for petroleumsaktivitet i 
figur	4-2.	Kilde:	DNV	og	Kystverket	(Mjelde	m.fl.,	
2012).

I beregningene er det ikke tatt hensyn til even-
tuelle fremtidige innskjerpinger i krav til drivst-
offtype for skip, hvor det for eksempel arbeides 
aktivt internasjonalt med å begrense svovelinn-
holdet. Det er også flere forbedringer innen NOX-
utslipp, og relevante tiltak og teknologier er pre-
sentert i bakgrunnsrapporten (Mjelde m.fl., 2012). 
Anslagene må således vurderes som konservative 
for SO2, NOX og partikler.

I tillegg er det for modelleringen tatt hensyn til 
bakgrunnssituasjonen (representert ved året 2006) 
samt at det er tatt hensyn til scenarioer benyttet 
i konsekvensutredningen som en del av åpning-
sprosessen for petroleumsvirksomhet i Barentsha-
vet sørøst. Dette fordi utslippene kan ha overlap-
pende influensområde.

4.3.4  Modellering

Beregninger av fotokjemi, transport og avsetning 
av luftforurensning er gjort av NILU (Gjerstad 
m.fl., 2012) med en kjemisk spredningsmodell, 
EMEP-modellen. Denne modellen har vært brukt 
til beregninger av atmosfærisk spredning og kjemi 
i over 30 år i Europa.

I dette prosjektet har NILU valgt å benytte et 
nyutviklet modellsystem der EMEP-modellen 
kjøres på flere delområder med gradvis finere op-
pløsning og der verdier fra de respektive ”moder-
områdene” mates inn som initial- og randverdier 
for de mindre områdene.

Modellberegningene gir da resultater for hver 
av de tre områdene med henholdsvis 50, 10 og 2 
km oppløsning (figur 4-3). I denne studien er det 
brukt resultater fra det mellomste domenet med 10 
km oppløsning for vurdering av effekter i Nord-
Norge og på Spitsbergen, mens resultatene for det 
innerste domenet, med 2 km oppløsning, ble brukt 
til å vurdere effekter på Jan Mayen. Det er sett på 
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totale verdier av S-, N- og partikkel-avsetning og 
timesverdier av ozon ved bakken.

Alle beregningene ble basert på meteorologi for 
2006 (hele året). Dette var et år med mange trans-
portepisoder fra lave breddegrader mot nordom-
rådene, og kan således antas som et “worst case” 
år med tanke på luftforurensning. Temperaturen 
gjennom vinteren og forsommeren var uvanlig 
høy, noe som trolig vil være representativt for et 
framtidig klima og dermed passende for denne 
studien som tar for seg konsekvensen av utslipp 
rundt år 2030.

Figur 4-3: Modellens tre hovedområder: Det ytre 
hovedområdet	viser	geografisk	område	med	50	
km oppløsning, det mellomste området med 10 
km oppløsning og det innerste med to km oppløs-
ning. De svarte symbolene viser posisjonen for tre 
punktkilder ved Jan Mayen og to i Barentshavet. 
Kilde:	NILU	(Gjerstad	m.fl.,	2012).

4.3.5 Miljøsituasjon og bidrag til   
 negative virkninger

Beregningene viser at knapt halvparten av det sam-
lede nitrogen-utslippet, 60 pst. av svovel-utslippet 
og knapt 2/3 av sot-utslippet (BC) fra petroleum-
saktiviteten avsettes innenfor det største modellom-
rådet (som dekker Atlanteren, Europa og deler av 
Asia). Bare 16 pst. av N- og S- utslippet fra petro-
leumsaktiviteten avsettes innenfor det mellomste 
modellområdet (som dekker nordområdene), mens 
andelen av BC som avsettes i dette området er litt 
høyere, 26 pst. Resten av utslippene vil – året sett 
under ett – enten transporteres ut av modellområ-
det eller finnes igjen som svakt forhøyede konsen-
trasjoner av luftkonsentrasjonene.

Når det gjelder mulige miljøeffekter, er bidraget 
til utslippene for luftkonsentrasjoner og avsetning 
til landområdene i nord vurdert, nærmere bestemt 
Jan Mayen, Svalbard og Nord-Norge. Resultatet 
av beregningene viser en helt marginal økning i 
nitrogenavsetningen på Jan Mayen (Tabell 4-5). 
Beregningene viser at dagens avsetning uten pe-
troleumsvirksomhet er på opptil 300 mg N/m2, 
mens den økte avsetningen fra framtidig petro-
leumsaktivitet vil øke dette nivået med opptil 
0,6 mg N/m2, noe som tilsvarer en økning på 0,2 
pst. For svovelavsetning er bidraget fra framtidig 
petroleumsaktivitet enda lavere.

For ozon er det beregnet tre måneders AOT40-
verdi16, som er relevant for planter. Beregnin-
gene for dagens situasjon gir et nivå på rundt 
3000 ppb-timer på Jan Mayen, noe som tilsvarer 
grenseverdien i EUs ozondirektiv. Tilleggsbidrag-
et fra framtidig petroleumsaktivitet er beregnet til 
å være opptil 4  ppb-timer (Tabell 4-5), noe som 
tilsvarer en økning på 0,01 pst. Modellberegnin-
gene indikerer at det ikke blir noen endring i pa-
rameteren N12017.

Dagens 
situasjon

(modellert 
bakgrunn)

Tillegg fra 
petroleums-
aktiviteten

(høyt scenario)

Maks. 
N-avsetning
(mg N/m2) 300 0,6

Maks. 
S-avsetning
(mg S/m2) 300 0,05

Ozon
(maks. 3-mnd 
AOT40) 3000 4

Ozon
(N120) 8 0

Avsetning av BC 
(µg C/m2) 1,148 0,004

Tabell 4-5: Nøkkeltall fra modellberegningene for 
Jan Mayen (landområdet)

16  AOT40 = “Accumulated exposure over 
the threshold of 40 ppb”, dvs. summert over-
skridelse av grenseverdien på 40 ppb. (parts per 
billion)
17  Antall dager med 8-timers løpende mid-
delverdi over 120 µg/m3
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Også for sotpartikler (BC), PM10 og sulfatpartikler 
gir modellberegningene små tilleggsbidrag på Jan 
Mayen fra den framtidige petroleumsaktiviteten. 
For alle komponenter gir beregningene en økning 
som er mindre enn 0,5 pst. i forhold til dagens 
situasjon. 

Basert på disse resultatene er konklusjonen at bi-
draget til forsuring på Jan Mayen fra petroleum-
saktiviteten ved Jan Mayen og i Barentshavet 
er ubetydelig (Gjerstad m.fl., 2012). Det vil på 
bakgrunn av de samme resultatene også kunne 
konkluderes med at bidrag fra petroleumsaktivitet 
i Barentshavet vil være ubetydelig for forsuring på 
Jan Mayen. Det finnes ingen vannkjemiske data 
for Jan Mayen, men de basiske bergartene på øya 
tilsier at overflatevann der er lite sensitivt for sur 
nedbør generelt. 

Beregningene for bidraget til luftkonsentrasjoner 
av NOx, SO2 og ozon, samt avsetninger av nitro-
gen og svovel fra den modellerte petroleumsak-
tiviteten ved Jan Mayen tilsier at utslippene høyst 
sannsynlig ikke vil føre til negative effekter på 
vegetasjon og fauna i de terrestriske influensom-
rådene. Det er noe usikkert om ozon kan ha uhel-
dige konsekvenser for fugl som oppholder seg i 
områder med høyest belastning og blir ekspon-
ert for inntak av ozon, da det her er mangelfull 
kunnskap om dose-respons forhold. Dette for-
holdet er tidligere påpekt i forbindelse med for-
valtningsplanarbeidet, og representerer et generelt 
forskningsbehov.

Usikkerheten i modellberegningene i denne stu-
dien er stor. Selv om det er brukt deterministiske 
modeller, vil flere parametere, som nedbørs-
mengde og -hyppighet, vekst og dannelse av par-
tikler, tørr- og våtavsetning osv. være beheftet 
med stor usikkerhet. De beregnede konsekvensene 
er imidlertid så små at studiens hovedkonklusjon 
er robust selv om usikkerheten i tallene er stor 
(Gjerstad m.fl., 2012). Hovedgrunnen til at petro-
leumskildene får såpass liten effekt er at kildene 
befinner seg langt til havs i et område med lang-
somme kjemiske prosesser i atmosfæren og med 
lite nedbør. Med ineffektiv kjemi og lite utvasking 
i nedbør vil utslippene spres over store avstander 
og bidra lite på landområdene.

Oppsummert så viser beregningene at utslipp til 
luft fra scenarioene for petroleumsvirksomhet 
i området kun vil medføre marginale bidrag til 
totalbelastningen, og generelt ikke vil medføre 
negative virkninger på miljø.

4.4  Avfallshåndtering

Akvaplan-niva og Rambøll (Dahl-Hansen m.fl., 
2012) har studert avfallstyper og mengder fra pe-
troleumsvirksomheten og de aktuelle scenarioene. 
Analyse & Strategi med samarbeidspartnere (Eger 
m.fl., 2012) har videre studert logistikk og infra-
struktur relatert til avfall som genereres. Fore-
liggende delkapittel er basert på de vurderinger 
som er gjort i disse utredningene.

Aktivitetsforskriften § 72 stiller krav til avfalls-
styring innen petroleumsvirksomheten. I hen-
hold til bestemmelsene her skal en så langt som 
mulig unngå generering av avfall. Avfallet som 
genereres i forbindelse med virksomheten, skal 
håndteres på en miljømessig og hygienisk fors-
varlig måte. Spillolje kan tilsettes produksjons-
strømmen etter tillatelse fra Klima- og foruren-
sningsdirektoratet (Klif). Fast avfall skal ikke 
kastes over bord. Operatøren skal utarbeide en 
plan for avfallsbehandling. Industrien har etablert 
standarder og retningslinjer for å imøtekomme 
kravene til avfallsstyring fra planlegging og de-
sign til faktisk gjennomføring av aktiviteter innen 
boring og produksjon.

Prinsippene for avfallsplanen er å minimere 
mengden avfall som genereres, og å maksimere 
graden av gjenbruk og gjenvinning. Det legges 
opp til praktiske systemer for kildesortering og 
logistikkløsninger for transport til land og videre 
håndtering der. Mengden produsert avfall skal 
rapporteres av operatøren hvert år, og det rapport-
eres innen en rekke ulike avfallskategorier. Dette 
gir en god oversikt over mengde av ulike typer 
avfall som genereres.

Forskjellige aktiviteter i petroleumssektoren vil 
ha ulik avfallsgenerering i både mengde og sam-
mensetning. Felles for all aktivitet er at man vil ha 
generering av industri-/næringsavfall fra person-
ell, maskiner og generell drift av installasjoner. 
Typiske avfallsfraksjoner inkluderer: 
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• Ordinært næringsavfall (plastemballasje, 
papp og papir, matbefengt avfall, restav-
fall osv.)

• Vanlig industrielt farlig avfall (spillolje, 
kjemikalierester, batterier, lysrør osv.)

• Andre spesielle avfallsfraksjoner (LRA - 
Lavradioaktivt avfall, avfall fra brønnop-
prensking)

Det som logistikkmessig normalt vil være di-
mensjonerende i områder med petroleumsdrift 
er imidlertid boreavfall. Boring genererer store 
mengder avfall på kort tid, og man er helt avhen-
gig av at logistikken fungerer for ikke å få stopp 
i boreprosessen, med påfølgende økte kostnader. 
Type borevæske som genereres er i hovedsak 
avhengig av den type borevæske som brukes; olje-
basert eller vannbasert. Mengden boreavfall som 
genereres er avhengig av boredypet, og mengden 
avfall øker mer enn lineært når boredybden øker. 
Dette fordi man med større dyp må øke borehul-
lets dimensjon i de øvre boreseksjonene. Meng-
den avfall som må ilandføres er igjen avhengig 
av om boreriggen har renseutstyr på riggen, som 
kan redusere avfallsmengdene. Primært gjelder 
dette anlegg for rensing av slopvann (forurenset 
vann). Det arbeides også med videreutvikling av 
anlegg for behandling av borekaks på rigg, men 
det er ikke tatt i bruk på norsk sokkel i dag. Dette 
vil kunne redusere mengdene kaks som ilandføres 
betydelig. Borekaks som ilandført avfall, kan falle 
helt bort om man bruker vannbaserte borevæsker 
eller dersom det er mulig å injisere borekaks i 
grunnen. Avhengig av muligheten for injeksjon 
av borekaks i grunnen, kan dette alternativt med-
føre et økt omfang av avfall til land. Borekaks fra 
boring med vannbasert borevæske vil normalt, et-
ter tillatelse fra Klif, kunne slippes ut til sjø, og 
i hovedsak deponeres på havbunnen lokalt (se 
kapittel 4.2 om utslipp til sjø). Likeledes vil ren 
vannbasert boreslop kunne slippes ut til sjøen i 
henhold til aktivitetens tillatelse.

For å redusere mengden avfall som må ilandføres, 
er tendensen at borerigger i økende grad renser 
oljeholdig vann ombord, før utslipp til sjø. Myn-
dighetene krever at alt oljeholdig vann skal renses 
så godt som mulig i henhold til BAT (Best Avail-
able Technology). Hvis slik rensing er gjennomført 
kan oljeholdig vann slippes ut om oljeinnholdet 

er under 30 mg/l. Uten kvalifisert renseteknologi 
skal oljeholdig avfall ilandføres også om innhold-
et av olje er under 30 mg/l. Rensing offshore fører 
til at lavere volumer ilandføres, men med høyere 
oljekonsentrasjon.

Avfallslogistikk foregår uavhengig av hvor pros-
essanlegg og forsyningsbaser etableres. Mottak-
sanlegg vil bli etablert der operatørselskapene 
finner dette mest hensiktsmessig ut fra den aktu-
elle situasjon og muligheter. (En nylig gjennom-
gang av kapasitet i regi av Norsk Olje og Gass 
(tidligere OLF), viser at det er tilstrekkelig mot-
takskapasitet for borerelatert avfall i Norge i dag, 
men at kapasiteten for mellomlagring osv. ikke 
nødvendigvis er tilstrekkelig på alle baser og til 
enhver tid (DNV, 2012)). De kalkulerte avfalls-
mengder (for henholdsvis høyt og lavt scenario) er 
såpass beskjedne at de kun vil gi et mindre bidrag 
nasjonalt. Det må også antas at oljeselskapene vil 
legge vekt på teknologi på boreriggen som gener-
erer minst mulig avfall, siden transportveien inn 
til land er lang.

Kvalifiserte anlegg samt tilstrekkelig kapasitet for å 
motta avfall gjør Norge til det primære alternativet 
ved valg av mottaksanlegg for petroleumsaktivitet 
ved Jan Mayen. Tilgjengelige anlegg ved Sand-
nessjøen og Kristiansund er mest nærliggende, 
men også andre kan være aktuelle. Grunnet kortere 
distanse til Island enn til Norge, kan det være inter-
essant å vurdere Island som et potensielt alternativ.

Høyt scenario gir gjennomsnittlige mengde olje-
holdig boreavfall per år på 1 500 tonn for de årene 
det kun bores letebrønner, og vel 15 000 tonn for 
periodene med produksjonsboring. For lavt sce-
nario er mengdene sammenlignbare, men akku-
mulert mindre pga. færre år med boring. Estimerte 
mengder farlig avfall (typisk oljeholdig avfall fra 
boring) for høyt scenario er presentert i figur 4-4.



54

12000

Borekaks
Boreslam

Oljeholdig masse
Slop

10000

8000

6000

4000

2000

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

To
nn

0

Figur 4-4: Estimerte gjennomsnittlige mengder 
farlig avfall i høyt scenario. Kilde: Akvaplan-niva 
(Dahl-Hansen	m.fl.,	2012).

Til sammenligning var den totale mengden farlig 
avfall som ble ført i land fra offshorevirksomheter 
på norsk sokkel i 2011 på 315 772 tonn (foreløpige 
tall). Herav utgjør “boreavfall og annet” 97,8 pst. 
De resterende hovedbestanddelene av ilandført far-
lig avfall består av oljeholdig avfall og kjemika-
lieblanding, på henholdsvis 0,6 og 1,6 pst. (OLF, 
2012). De årlige volumene fra aktivitet gitt av sce-
nariene for Jan Mayen vil således være underordnet 
i nasjonal sammenheng, men er likevel betydelige 
mengder for den aktuelle aktiviteten, og som vil 
kreve gode mottaks- og logistikkløsninger.

Avfallsstyring i forbindelse med petroleums-
virksomhet i området anses ikke som vesentlig 
forskjellig fra andre deler av sokkelen. Forutsatt 
en god håndtering på linje med dagens praksis 
på sokkelen, vil dette ikke medføre miljøkon-
sekvenser av betydning.

4.5 Miljøpåvirkninger på land

Det er i dag etablert to mindre virksomhetsom-
råder på selve Jan Mayen, hvorav hovedområdet 
har flystripe (1600 m, grusdekke) og en stasjon 
med en mindre bemanning. På Jan Mayen finnes 
ikke havn, molo eller kaianlegg. Letevirksomhet 
i havområdet rundt Jan Mayen kan gi behov for 
midlertidig infrastruktur som helikopterbase med 
støttefunksjoner, beredskaps- og overvåkingstjen-
este med lager for oljevernutstyr, innkvartering 
for personell og oppgradering/utvidelse av fly-
plass. Ecofact har gjennomført naturinventering/

grunnlagsundersøkelser i virksomhetsområdene 
på Jan Mayen (Arnesen m.fl. 2012). 

Ved eventuell utbygging og drift kan det bli behov 
for permanent havn med kai/molo og diverse la-
gerfasiliteter. Jan Mayen (med unntak av virksom-
hetsområder) og havområdet ut til 12 nautiske mil 
er fredet som naturreservat (375 km2) med sære-
gen geologi og landskap, isolerte beliggenhet, in-
takte oseaniske økosystemer, store sjøfuglkolonier 
og kulturminner. Anleggsaktiviteter skal kun finne 
sted innenfor avgrensete virksomhetsområder, og 
infrastrukturtiltak er kun vurdert innenfor disse.

Anleggsarbeid gir støy og vibrasjoner som kan 
forstyrre dyreliv som hekkende sjøfugl og pat-
tedyr. Kunstig belysning kan gi atferdsmessige og 
fysiologiske endringer hos dyr, men anleggsarbeid 
vil primært pågå i den lyse årstiden. Utslipp til luft 
fra anleggsaktiviteter (sotpartikler, nitrogen- og 
svovelforbindelser samt CO2) er av små mengder 
og mulig konsekvens ansees som marginale. Util-
siktede utslipp av diesel, hydraulikkolje mv. kan 
medføre mindre og avgrensete konsekvenser som 
antas ikke å ha målbar miljøpåvirkning. Økning i 
personell på øya kan gi økt ferdsel utenfor virk-
somhetsområdet og økt transportbehov ut- og inn 
med helikopter og fly. Økt trafikk kan fungere 
som en vektor for introduksjon av fremmede arter 
på Jan Mayen. 

Naturmiljøet innen virksomhetsområdene er 
beskrevet som “trivielt” (Arnesen et al. 2012), 
det vil si typisk for et slikt område og uten spesi-
elle eller sårbare arter. Dette indikerer at mulige 
påvirkninger på vegetasjon er begrenset og uten 
signifikant betydning for floraen generelt på øya. 

I beskyttede bukter og viker finnes betydelige 
mengder tømmerstokker som utgjør et mikro-
habitat for bl.a. insekter og andre virvelløse dyr. 
Virvelløse landdyr er i hovedsak representert med 
arter ansett som vanlige i Arktis. 

Fuglefjell med spesielt havhest, alkekonge, polar-
lomvi og krykkje ligger langs yttersidene av øya, 
generelt et stykke unna virksomhetsområdene. 
Kasteplasser for klappmyss og grønlandssel lig-
ger nord på øya. Polarrev finnes ikke lenger på 
Jan Mayen. 
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Kort oppsummert er det lite sannsynlig at fugleliv 
og pattedyr på Jan Mayen vil påvirkes nevnever-
dig av økt aktivitet i virksomhetsområdene. I en 
anleggsperiode kan det likevel være aktuelt å in-
nføre spesielle begrensinger for ferdsel på øya, for 
å redusere omfanget av generell slitasje på natur-
miljøet. 

4.6 Andre miljøkonsekvenser

Delkapittelene under omhandler andre mulige 
miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet av 
mer fysisk karakter. Her belyses fysiske inngrep 
som installeringsarbeid samt virkninger av marin 
støy. Dette er vurdert i en egen delutredning av 
Akvaplan-niva og Rambøll (Dahl-Hansen mfl., 
2012).

4.6.1 Fysiske inngrep til havs

Relevante aktiviteter som kan medføre fysiske 
inngrep eller forstyrrelser av havbunnen og as-
sosiert dyreliv omfatter oppankring av borerig-
ger18 og flytende produksjonsanlegg, rørlegging 
og installering av innretninger på havbunnen. 
Inngrepene kan påvirke havbunnen og således 
tilhørende bunndyrsamfunn og deres habitater. 
Typiske effekter kan være:

• Overdekking/nedslamming som følge 
av mudringsarbeid, nedgrøfting av rør, 
steindumping mv. Generelt utviser ulike 
arter og dyresamfunn stor variasjon i tol-
eranse for sedimentering/nedslamming. 
Virkningene vil normalt være avgrenset 
til nærområdet, og restitusjon tilbake til 
“normaltilstand” er vurdert å ta fra noen 
måneder og inntil et år (Dahl-Hansen 
mfl., 2012), avhengig av omfang, type og 
lokalitet.

18  For Jan Mayen, med i hovedsak store 
vanndyp,	vil	det	for	de	fleste	lokaliteter	benyttes	
borerigger med dynamisk posisjonering og ikke 
bruk av ankere.

• Endring i sedimentsstruktur som følge 
av nedgraving av rørledninger o.l. Dette 
kan medføre til lokale endringer i fauna-
sammensetning, men avgrenset til områ-
det med endret struktur og et marginalt 
nærområde.

• Gropdannelse og erosjon, fra henholdsvis 
bruk av ankere og lokalt endrede strøm-
forhold som følge av innretninger. Dette 
vil medføre helt lokale endringer men 
med marginale konsekvenser.

De viktigste påvirkningene på havbunnen rundt 
Jan Mayen vurderes relatert til installering av bun-
nrammer og feltinterne rørledninger. Bunndyr vil 
bli forstyrret der slike inngrep blir iverksatt, men 
utstrekningen av det påvirkede arealet vil være lo-
kal. Fordi bunnen på Jan Mayen-ryggen er relativt 
homogen, er det store områder som kan bidra til 
rekolonisering av forstyrret havbunn. Rekoloni-
sering kan ta lang tid fordi vannet ved Jan Mayen 
er svært kaldt og bunndyr i kaldt vann vokser 
saktere enn i tempererte farvann (Dahl-Hansen 
m.fl., 2012). Det er ikke identifisert sårbare habi-
tater på Jan Mayen-ryggen, men havbunnshabitat 
er dårlig kartlagt. I fremtiden kan det tenkes at 
flere nye arter og spesielle bunnhabitater oppd-
ages, og som kan være følsomme for fysiske på-
virkninger.

Før virksomhet settes i gang på en lokalitet gjen-
nomføres normalt grunnlagsundersøkelser. Dersom 
det ved undersøkelser identifiseres spesielt sårbare 
habitater eller fauna i området, kan det være aktuelt 
å gjennomføre spesielle tiltak for å unngå fysiske 
påvirkninger på sårbare bunnhabitater.

4.6.2 Marin støy

Undervannsstøy i havet kan gi effekter på dyreliv-
et i form av maskering av ulike naturlig forekom-
mende lyder, adferdsendringer, hørselstap, ube-
hag og skade. Undervannsstøy kan også påvirke 
utbytte av fiskeriaktivitet. Kilder til slik støy kan 
komme fra marin virksomhet som skipsfart (pro-
pellstøy), militær aktivitet (høyfrekvent sonar) og 
petroleumsvirksomhet (boreaktiviteter og seis-
mikk). Støypåvirkningen er avhengig av frekvens, 
styrke og varighet. 
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Skipsfart er en av de viktigste kildene til akus-
tiske forstyrrelser i havet, spesielt i områder med 
mye brukte seilingsleder eller havner. Generelt 
ser det ut til at støybildet fra båter er dominert av 
frekvenser fra 10 Hz til en kHz, mens det mest 
følsomme høreområdet for fiske er 50-300 Hz, 
for sel 0,150-60 kHz, for tannhval fire-100 kHz 
og bardehval fra noen få Hz og opp til 20 kHz. 
Skipsstøy ligger dermed innenfor høreområdene 
til både fisk og sjøpattedyr. Konsekvenser av økt 
skipstrafikk på disse gruppene vil antakelig være 
små, fordi det vil være relativt få skip som seiler 
til og fra over et relativt stort område.

Petroleumsvirksomhet genererer støy under inns-
amling av seismikk (luftkanoner), ved boreak-
tiviteter (jevn during med lavfrekvent lyd rundt 
100-125 Hz) og ved evt. nedpæling for fundament 
(støtvis lyd som opptil 1000 Hz). Slike lyder kan 
høres flere km unna.

Det er ikke påvist nevneverdige direkte, fysiske 
skader på fisk, yngel eller fiskelarver som følge av 
seismikk, med unntak av i en nærsone noen få me-
ter fra lydkilden. Samlet er det en svært begrenset 
påvirkning på totalforekomst, og det konkluderes 
med at seismisk datainnsamling på norsk sokkel 
ikke har ført til påvisbar endring av bestandsstør-
relser (Dalen et al. 2007). 

Virkningene av menneskeskapt støy på sjøpat-
tedyr er komplekse, da både dyrenes atferd og 
lydnivået er usikkert. Forskjellige arter tilpasser 
seg også lydbølger fra seismiske innsamlinger 
på ulike måter. Sel kan høre lyd under vann, men 
virkninger av seismiske undersøkelser er lite un-
dersøkt. Noen observasjoner har vist at dyrenes 
naturlige instinkter og aktivitetsnivå kan fortrenge 
den direkte effekten av forstyrrelsene, og enkelte 
selarter tåler sterke lydpulser før de utviser en 
fluktrespons. Mange hvalarter bruker akustisk in-
formasjon til kommunikasjon, geografisk orien-
tering og fødesøk. Moderate, høyfrekvente lyder 
brukes hovedsakelig i kommunikasjon mellom in-
divider eller grupper av tannhval, mens de høyeste 
frekvensene brukes til ekko-lokalisering. Barde-
hvaler, som blåhval og finnhval, kommuniserer 
over store havområder med lavfrekvente lyder (i 
området under en kHz), og frekvensområdet over-
lapper med seismiske undersøkelser. Disse artene 

vurderes å være mest utsatt. Farvannet rundt Jan 
Mayen er viktige sommerbeiter (spesielt juni og 
juli) for flere arter bardehval, deriblant grønland-
shvalen (kritisk truet). Flere hvalarter bruker om-
rådet som gjennomvandringskorridor. 

Oppsummert vil virkningene av seismikk være 
minimale for fisk og bunndyr i utredningsområ-
det. Det kjennes heller ingen gyteområder for fisk 
herfra, slik at egg og larver ikke antas å bli berørt 
av seismikk i utredningsområdet. Virkninger av 
støy fra petroleumsvirksomhet kan ha effekt på 
hvalene i området, og spesielt i perioder med beit-
ing og vandring. Omfang og utbredelse av hval i 
området er lite kjent. 

Effekter av støy fra boring er lite kjent, men virk-
somheten vil ha kort varighet. Nedpæling for fun-
damenter vil kun være aktuelt under en eventuell 
utbygging, og da kun for enkelte typer av bunn-
faste innretninger, og med kort varighet. Studier 
av tilsvarende aktiviteter på dansk sokkel har vist 
at pæling kun hadde en kortvarig skremmeeffekt 
på niser, mens nisene virket upåvirket på jevn lav 
støy fra boring (Bach m.fl, 2010). Det er ingen 
større gytefelt for fisk eller kalvingsplasser for 
hval i utredningsområdet.

Det følger av det ovennevnte at miljøkon-
sekvensene av marin støy som følge av petro-
leumsaktivitet ved Jan Mayen vil være minimale.

4.7 Vurdering av samlet 
 miljøpåvirkning

I de forutgående delkapitler er det belyst hvor-
dan petroleumsvirksomhet kan føre til miljøpå-
virkning. I dette delkapitlet vurderes den totale 
påvirkning fra petroleumsvirksomheten samtidig 
som andre bidrag til miljøpåvirkning adresseres.

Miljøpåvirkning fra næringsvirksomhet i utred-
ningsområdet er minimal og de viktigste bidrag-
syterne til den totale miljøbelastningen er:
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• Langtransportert forurensning, i hovedsak 
med luftmassene, men også i mindre grad 
som en generell bakgrunnstilførsel med 
vannmasser. Bakgrunnsbelastning med 
luftmassene er studert av NILU med sa-
marbeidspartnere (Gjerstad m.fl., 2012) 
mens Havforskningsinstituttet (Fos-
sum m.fl., 2012) har analysert prøver fra 
havbunn i området og karakterisert nåtil-
standen i enkeltområder.

• Skipstrafikk, primært i form av utslipp 
til luft og olje- og avfallsutslipp til sjø. 
Trafikken og dens utslipp er vurdert av 
DNV og Kystverket (Mjelde m.fl., 2012).

• Fiskeri, primært i form av ressursuttak og 
lokal påvirkning av havbunn fra bunntrål. 
Omfang av fiskeri og ressursuttak er 
beskrevet av Fiskeridirektoratet (Lilleng, 
2012).

• For øya Jan Mayen gjelder generell sli-
tasje på vegetasjon og naturmiljø fra 
pågående aktivitet, som er begrenset. 
Ecofact (Arnesen m.fl., 2012) har under-
søkt status på naturmiljøet i virksomhet-
sområdet.

Andre viktige faktorer som kan påvirke miljø-
forholdene i området er eventuelle naturlige eller 
globale kilder til påvirkning, herunder vulkansk 
aktivitet, klimaeffekter og forsuring av havet.

Akvaplan-niva med samarbeidspartnere (Larsen 
m.fl., 2012) har vurdert bidrag fra ulike kilder og 
gjort en totalvurdering av dagens miljøbelastning 
på havmiljøet, samt gjort betraktninger om bidrag 
fra fremtidig petroleumsvirksomhet.

Miljøstatus for området kan kort oppsummeres 
som følger:

• Tilstanden til det marine økosystemet 
rundt Jan Mayen ble karakterisert som 
god i 2007 (jf. det faglige grunnlaget for 
forvaltningsplanen for Norskehavet (Ot-
tersen og Auran (red), 2007)), og antas 
ikke vesentlig endret i 2012.

• Forurensingsnivåene i marine sedimenter 
karakteriseres som lave eller meget lave 
uten tegn til menneskeskapt forurensing 
på de undersøkte lokalitetene (jf. målinger 
gjort som en del av åpningsprosessen 
(Fossum (red), 2012)).

• Havområdene omkring Jan Mayen har 
fiske- og rekebestander i god forfatning 
og liten fiskeriaktivitet.

• Menneskelig aktivitet i havområdet om-
kring Jan Mayen er primært et begrenset 
trålfiske etter reker og norsk vårgytende 
sild, jakt på sel i Vestisen, samt et lite ut-
tak av vågehval.

• Skipstrafikken i området er begrenset. 
Påvirkninger på de marine økosystemene 
fra skipsfart er små og det er ingen mål-
bar påvirkning fra petroleumsvirksomhet 
(jf. Tilførselsprogrammet (Green et al, 
2012)).

• Fuglekoloniene på Jan Mayen er blant de 
viktigste i Norskehavet.

• Tilførselsprogrammet indikerer at det er 
små tilførsler av miljøfarlige stoffer til 
havområdene omkring Jan Mayen. Tilfør-
sel via atmosfæren dominerer for de aller 
fleste miljøgiftene. 

• Jan Mayen ligger i grensesonen mel-
lom arktiske og atlantiske vannmasser 
og transporten av miljøgifter og metaller 
med arktiske vannmasser antas å være 
veldig liten.

• Tilførsler fra øya Jan Mayen er av liten 
betydning, da det finnes få kilder til foru-
rensning fra land- eller kystbasert virk-
somhet på øya.

• Eventuell utlekking av hydrokarboner fra 
grunnen er ukjent.
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Type påvirkning Dagens situasjon Endring med petroleums-
virksomhet i området

Tilførsler av olje og 
kjemikalier og tilhørende 
negative virkninger på 
vannlevende organismer

Ubetydelige bidrag fra skip-
strafikk.
Ukjente mengder av naturlige 
hydrokarbonlekkasjer fra grunnen

Marginale bidrag med umiddelbare 
virkninger avgrenset til utslippets 
nærområde, estimert til vel 70 tonn 
olje/år per året med størst volum av 
produsert vann.
Usikkerhet knyttet til eventu-
elle langtidsvirkninger, men ingen 
virkninger basert på dagens kunnskap.

Virkninger på vegetasjon 
og luftkvalitet

Situasjonen er dominert av lang-
transporterte luftforurensninger 
og avsetninger av dette.

Marginale bidrag fra petroleumsvirk-
somhet og tilhørende skipstrafikk.

Påvirkning på bunnfauna 
og –habitater.

Lokal og begrenset påvirkning i 
områder med bunntråling sør for 
Jan Mayen.

Lokal påvirkning like ved boreloka-
liteter fra lokal nedslamming og fy-
siske installasjoner. Avgrenset til et lite 
område med diameter på maksimalt et 
par hundre meter.

Annen påvirkning av lev-
ende organismer

Uttak av ressurser fra fangst og 
fiske. Begrenset uttak, og godt 
forvaltede bestander.

Ingen målbare virkninger fra seismikk, 
installering, boring eller drift.

Slitasje på vegetasjon og 
naturmiljø på Jan Mayen

Begrenset aktivitet på øya i dag. Begrenset påvirkning i definerte virk-
somhetsområder.

Forventet miljøpåvirkning ved petroleums-
virksomhet i området

Tabell 4-6: gir en kort oppsummering av de 
viktigste påvirkningene, hvordan de vurderes i 
dagens situasjon og med eventuell petroleums-
virksomhet i området. Kilde: Akvaplan niva og 
Ramböll.

Totalt sett vurderes miljøbelastningen fra petro-
leumsvirksomhet i området, som skissert i sce-
narioene, som begrenset og i hovedsak av meget 
lokal karakter. God kunnskap om lokale forhold, 
gjennom undersøkelser og studier, vil derfor være 
viktige for konkret aktivitet i området.

Andre forhold som i større grad kan påvirke 
miljøtilstanden i området er global oppvarm-
ing og forsuring av havet. Vestisens utbredelse 
og plasseringen av den arktiske fronten har stor 
betydning for økologien i havområdet rundt Jan 
Mayen. Isutbredelsen på den østgrønlandske sok-
kelen, østover mot Jan Mayen, har minket siden 
1990-tallet. Isen er et viktig habitat for blant an-
net sel, isbjørn og polartorsk, og reduksjonen kan 
være en av årsakene til at klappmysspopulasjonen 
har stabilisert seg på et lavt nivå, sett i forhold til 
tidligere bestandsstørrelser. Komplekse sammen-
henger gjør det vanskelig å forutsi med sikkerhet 
hva konsekvensene av klimaendringer vil være. 
Det er publisert få resultater om de biologiske 
konsekvensene av klimaendringer i områder som 
de omkring Jan Mayen (Wassman et al, 2010).
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Forsuring av havet er vurdert som et økende og 
alvorlig problem. Som følge av opptak av CO2 i 
vannet, blir havet gradvis surere og dette fører til 
at mindre kalsiumkarbonat blir tilgjengelig i van-
net. En reduksjon i tilgjengelig kalsiumkarbonat 
får direkte følger for kalkdannende organismer 
og indirekte, alvorlige konsekvenser for alle arter 
som lever av disse kalkdannende artene (tema-
sider for Direktoratet for naturforvaltning, august 
2012). Det er få studier på biologisk respons på 
havforsurning rettet mot flerbestands- og øko-
systemrespons på forsuring (von Quillfeldt (red), 
2010). 

Området ved Jan Mayen er vulkansk aktivt og 
det frigis betydelige mengder CO2 fra havbun-
nen til havet omkring øya. CO2-nivået er derfor 
naturlig høyere, hvilket betyr at en del kalkdan-
nende organismer allerede kan være påvirket. En 
ytterligere øking i CO2 konsentrasjonen som følge 
av oppløst atmosfærisk CO2, vil dermed kunne 
ha større effekt her enn i andre områder (Larsen 
m.fl., 2012). 

Oppsummert vurderes det at negative miljø-
virkninger som følge av petroleumsvirksomhet 
vil være begrenset i omfang og utbredelse. Med 
unntak av fysiske inngrep og nedslamming lo-
kalt vil virkningene også være kortvarige. Nega-
tive virkninger på miljø fra andre aktiviteter og 
kilder er også begrenset. Miljøtilstanden i området 
vurderes som god. Det er langt større usikkerhet 
til miljøvirkninger knyttet til globale problem-
stillinger og regionale naturlige prosesser. Kli-
maendringer og mulig forsuring av havet synes å 
være de største utfordringene for naturressursene 
i området.
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5
5.1 Konsekvenser for fiskeri

Statusbeskrivelse og utvikling

Fiskeridirektoratet (Lilleng, 2012) har beskrevet 
fiskerivirksomhet i fiskerisonen rundt Jan May-
en, mens virkninger av petroleumsvirksomhet er 
utredet av Akvaplan-Niva og Proactima (Larsen 
og Aaserød 2012). Utredningsområdet dekker 
et stort, åpent havområde rundt Jan Mayen. Det 
omfatter ingen fjord- eller kystområder, og det 
foregår ikke kystfiske. Norsk havfiskeaktivitet i 
området er begrenset til tråling etter reker/bun-
nfisk og fiske i frie vannmasser (pelagisk) etter 
sild og industriarter (kolmule).  

Satellittsporing av fartøy for årene 2009 – 2011 
for norske og utenlandske fiskebåter viser at aktiv-
itetsnivået i fiskerisonen rundt Jan Mayen er svært 
lavt. Fisket med bunntrål (for det meste etter reke) 
foregår i hovedsak i første og andre kvartal, mens 
fisket med pelagiske redskaper (i hovedsak norsk 
vårgytende sild) foregår i tredje og fjerde kvartal. 

Fangstuttaket for alle arter varierer fra år til år. 
Bunntråling etter reker dominerer og foregår 
i hovedsak sør for øya, ned til 400 meters dyp. 
Bunnfisket foregår i all hovedsak i nordlige deler 
av området som konsekvensutredes. De pelag-
iske fiskeriene i fiskerisonen rundt Jan Mayen er 

marginale i nasjonal målestokk og vil i hovedsak 
foregå i østlige deler av sonen. Lodde ble fisket i 
Jan Mayen-sonen på 1980-tallet og tidligere, men 
det er ikke innrapportert noe fiske etter 1986. 
Fiske etter lodde foregår i islandske og grøn-
landske farvann. Vågehval kan jaktes sporadisk 
i sommermånedene, primært i nordlige deler av 
området. 

Norsk fiske med bunntrål har ikke foregått i 
nærheten av noen av de aktuelle petroleumsloka-
litetene, da det i hovedsak foregår nær land. For 
fiske med pelagiske redskaper er det i bare ett 
av årene i perioden 2002 – 2011 registrert noen 
få fartøybevegelser i området nær den sørligste 
lokaliteten, som inngår i begge scenarioene for 
petroleumsvirksomhet. Også utenlandsk fiske 
er begrenset, men langt mer omfattende enn det 
norske. Fisket foregår i hovedsak på og øst for 
Jan Mayen-ryggen og vurderes å være hoved-
saklig pelagisk fiske. Det er registrert sporadisk 
utenlands fiske omkring enkelte av lokalitetene i 
begge scenarioene.

Områdene som omfattes av fangstrapporterin-
gen er ikke sammenfallende med leteområdene 
for petroleum. Fiskeri i utredningsområdet utgjør 
en marginal del av de samlede, norske fiskerier, 
og det er bare rapportert om rekefangster hvert 
år siden 2002 (tabell 5-1). Store bestander og 
høye kvoter i de fleste norske fiskerier tilsier at et 
marginalt og fjerntliggende fiskeområde som Jan 

Konsekvenser for 
havbaserte 
næringsaktiviteter ved 
petroleumsvirksomhet
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Mayen fortsatt vil være lite attraktivt på grunn av 
andre og lettere tilgjengelige ressurser nærmere 
fastlandet.

Virkninger ved petroleumsvirksomhet:

Flere aktiviteter fra petroleumsvirksomhet i nor-
mal drift kan generelt påvirke fiskerier ved re-
duserte fangster (seismikk) eller arealbeslag (seis-
mikk, leteboring, utbygging/drift og avslutning). 
Fiskeriredskaper som benyttes i fisket ved Jan 
Mayen er bunntrål, ringnot og pelagisk trål. En 
sammenfatning av mulige konsekvenser av petro-
leumsvirksomhet for bruk av disse redskapene er 
gitt i tabell 5-2.

Norsk bunntrålfiske foregår i hovedsak nær land, 
i områder som neppe blir berørt av seismikkinns-
amling. Denne virksomheten vil derfor ikke på-
virke dette fisket. Norsk, pelagisk fiske er bare 
registrert med noen få fartøybevegelser i området 
nær den sørligste lokaliteten som inngår i både 
høyt scenario og lavt scenario, og blir ikke påvir-
ket av seismikk. Heller ikke utenlandsk fiske vil 
bli påvirket av seismikkvirksomhet i særlig grad.

Det er i scenarioene for petroleumsvirksomhet 
ikke skissert leteaktivitet, utbygging eller drift i 
områder der det drives fiske med bunntrål. Fis-
ket etter pelagiske arter kan forekomme sporadisk 
innenfor området, men vil ha ubetydelige effekt 
(tabell 5-3).  

De to alternative scenarioene for aktivitet rundt 
Jan Mayen medfører installasjoner i områder der 
det foregår lite eller intet fiskeri. For begge sce-
narioer ligger utfallsrommet for konsekvens helt 
nederst på skalaen, og det er ikke mulig å foreta 
en gradering av konsekvens for fiske de to sce-
narioer imellom. 

Petroleumsvirksomhet i havområdene omkring 
Jan Mayen vil medføre økt innsats for sikkerhet 
og beredskap i området. Detter gjelder i alle faser 
av petroleumsvirksomheten. Slike aktiviteter vil 
også medføre økt sikkerhet for fiskeriene i disse 
havområdene. Dette gjelder både ved havari og 
sykdom, eller ulykker blant mannskap på fiske-
fartøyene.
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Fangst rund vekt

 År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 Totalt 

Art 

Blåkveite 95 21 154 91 361 

Kolmule 1353 4095 129 5577

Makrell 64 1 65 

Reke 1279 688 234 1083 463 449 54 238 70 4558 

Sild 1511 13 2018 5594 119 650 167 10072 

Totalt 2791 2054 4424 3101 484 6236 327 979 238 20633 

Tabell	5-1:	Samlet	norsk	fangst	fra	Jan	Mayen	området	2002	–	2011	(fangster	i	tonn).	Kun	fiske	med	noen	
redskaper har overlappende, lite viktig areal med skisserte scenarioer for petroleumsvirksomhet, og da i 
3. og 4. kvartal. Kilde: Fiskeridirektoratet (Lilleng, 2012).
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KH N F BT KH N F BT KH N F BT KH N F BT

Begge scenarioer

- Seismikk - - - - - - - - - - - -

- Leteboringer - - - - - - - - - - - -

- Utbygging - - - - - - - - - - - -

- Drift - - - - - - - - - - - -

Sammenfatning av virkninger av de ulike faser av petroleumsvirksomheten for fiske med konvensjonelle 
havfiskeflåte (KH), not (N), flytetrål (F) og bunntrål (BT) ved Jan Mayen. Virkningene for fiske er angitt i 
en firedelt skala. Kilde: Akvaplan-Niva & Proactima (2012):
Tabell	5-2:	Sammenfatning	av	virkninger	av	de	ulike	faser	av	petroleumsvirksomheten	for	fiske	med	kon-
vensjonelle	havfiskeflåte	(KH),	not	(N),	flytetrål	(F)	og	bunntrål	(BT)	ved	Jan	Mayen.	Virkningene	for	fiske	
er	angitt	i	en	firedelt	skala.	Kilde:	Akvaplan-Niva	&	Proactima	((Larsen	og	Aaserød,	2012):
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Viktighet av fiskefelt for havfiskeflåten som fisker med konvensjonelle redskaper (KH), not (N), flytetrål (F), bunntrål (BT) omkring de 
feltene som inngår i utredningen.Feltmed sikkerhetssone i driftsfasen er markert med oransje ramme. Viktighet for fiske er angitt i en 
firedelt skala:

Ikke viktig: - Lite viktig: Viktig: Meget viktig:

Viktighet fiskefelt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

KH N F BT KH N F BT KH N F BT KH N F BT

Høyt aktivitetsnivå

Gassfunn - LNG - - - - - - - - - -

Oljefunn nord - FPSO - - - - - - - - - - - -

Oljefunn sør - FPSO - - - - - - - - -

Lavt aktivitetsnivå

Oljefunn sør - FPSO - - - - - - - - - -

Tabell	5-3:	Viktighet	av	fiskefelt	for	havfiskeflåten	som	fisker	med	konvensjonelle	redskaper	(KH),	not	(N),	
flytetrål	(F),	bunntrål	(BT)	omkring	de	feltene	som	inngår	i	utredningen.	Felt	med	sikkerhetssone	i	drifts-
fasen	er	markert	med	oransje	ramme.	Viktighet	for	fiske	er	angitt	i	en	firedelt	skala.	Kun	fiske	med	noen	
redskaper har overlappende, lite viktig areal med skisserte scenarioer for petroleumsvirksomhet, og da i 
3.	og	4	kvartal.	Viktighet	for	fiske	er	angitt	i	en	firedelt	skala.	Kilde:	Akvaplan-Niva	&	Proactima	(Larsen	
og Aaserød, 2012)
Sammenfatning av direkte påvirkninger fra petroleumsvirksomhet påde ulike redskapsgrupper som benyttes i analyseområdet. 
Samvirkning mellom evt. nærliggende innretninger ikke tatt hensyn til.

Bunntrål Ringnot og flytetrål

Seismikk

Leteboring Representerer et midlertidig arealbeslag for all typer redskap. Direkte arealbeslag er sikkerhetssonen med 
radius 500 meter omkring borerigg. Faktisk arealbeslag avhenger av stedsspesifikke forhold (lokalitet, dybde, 
strøm mv), type fiskeri og berørte fiskeriers mobilitet. 

Reelt arealbeslag større enn beslaglagt areal pga 
unnvikende manøvrering. Generelt fra 1-4 km2, 
avhengig av trålretning og trålutstyr for sikkerhetssone 
med radius 500 m. Ankerbelte med radius f eks 1,5 km 
rundt oppankret rigg medfører et direkte arealbeslag 
på ca 7 km2. I tillegg tap pga avvikende manøvrering.

I områder med sterk strøm kan reelt arealbeslag være 
betydelig større enn det areal som fysisk beslaglegges 
som følge av avdrift under fangstoperasjonen. 

Utbygging Representerer et arealbeslag (se over) for all typer redskap. Avhengig av utbyggingsløsning kan både direkte 
og reelt arealbeslag være noe større enn i letefasen.

Drift, flyter Arealbeslag om lag tilsvarende som i lete- og utbyggingsfase. Direkte arealbeslag avhenger av valgt løsning. 
Sikkerhetssone har radius på 500 meter regnet fra ytterpunkt på innretning. Ankerbeltet utgjør direkte arealtap 
for trålfiske. Skytteltanker medfører periodevis arealbeslag.

Medfører midlertidig arealbeslag for alle fartøygrupper der innhenting av seismikk foregår. Det er påvist 
reduserte fangster under forsøk, og tilsvarende er observert av fiskerne. Varigheten av fangstreduksjonen 
kan vare fra flere dager til uker etter at aktiviteten opphører.

Fisket ved Jan Mayen foregår med en mobil havgående flåte som i de flest tilfeller kan oppsøke 
alternative fiskeområder. Kan ha konsekvenser i form av reduserte fangstrater og økte driftskostnader.

Tabell 5-4: Sammenfatning av direkte påvirkninger av petroleumsvirksomhet for de ulike redskapsgrupper 
som benyttes i analyseområdet. Samvirkning mellom evt. nærliggende innretninger ikke tatt hensyn til.  
Kilde:	Akvaplan-Niva	&	Proactima	(Larsen	og	Aaserød,	2012)
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5.2 Konsekvenser for sjøtransport

Det Norske Veritas og Kystverket har utført en 
sannsynlighetsanalyse for skipstrafikk ved Jan 
Mayen (Mjelde m.fl., 2012). Analysen er utført 
basert på trafikktall for et basisår (2011) og tre 
framtidsscenarier for året 2032 for havområdene 
ved Jan Mayen. To av scenariene illustrerer pe-
troleumsaktivitet som gitt av Oljedirektoratet, hhv 
høyt scenario og lavt scenario, ref. kap. 2.1, og ett 
scenario er uten petroleumsaktivitet. (tabell 5-5). 
Analyseområdet er innenfor en radius av 200 nau-
tiske rundt Jan Mayen.

Trafikkgrunnlaget for basisår 2011 er basert på 
satellittsporing av fartøy (AIS - Automatic
Identification System), og utseilt distanse er 
kalkulert basert på dette. For basisår 2011 ble om-
trent halvparten av all trafikk ved Jan Mayen fore-
tatt av fiskebåter. Offshore supply- og serviceskip 
har liten eller ingen aktivitet i 2011, og forventes 
ikke særlig endret i 2032 uten petroleumsvirk-
somhet. For lavt scenario antas det at trafikken 
fra slike er omtrent halvparten av høyt scenario 
(figur 5-1). 

Trafikkutviklingen i år 2032 er benyttet som basis 
for beregning av risikoanalyser. Eventuell virk-
somhet ved Island er ikke tatt med. 

Risiko for hendelser er en funksjon av sannsyn-
lighet (forventet frekvens) for hendelse og kon-
sekvensen av denne. Konsekvensvurderingene 
eller risiko for miljøskade på sårbare ressurser er 
ikke inkludert i analysen. Analysen består av de 
følgende hovedaktivitetene:

• Modellering av skipstrafikk, der risiko-
analysen deler skipstrafikken i tre grup-
per basert på sannsynlig skadepotensial: 
råolje, petroleumsprodukter og bunkers.

• Ulykkesfrekvens basert på skipsulykker 
som er registrert i internasjonal statistikk. 
Sammen med estimert utseilt distanse per 
skipstype gir dette ulykkesfrekvens per 
seilt nautisk mil.

• Utslippspotensial (utslippsmengder) an-
slås ut fra statistikk som gir grunnlag for 
sannsynlighet for forskjellige skader og 
utslippsmengder av grunnstøting, kollis-
jon, strukturfeil eller brann/eksplosjon.

 

Petroleumsvirksomhet vil føre til en økning i 
sannsynligheten for ulykker i området. Det er for-
ventet en ulykke omtrent hvert 360 år med dagens 
trafikkbilde (2011). For år 2032 er det for høyt 
scenario forventet en dobling av frekvensen til en 
ulykke hvert 160 år, mens lavt scenario vil ha en 
ulykke hvert 250 år. 

Brann/eksplosjon er årsak til 72 pst. av ulykkene. 
Grunnstøting er ikke vurdert som en mulighet, gitt 
fravær av landområder utenom Jan Mayen. Gitt at 
det skjer en ulykke viser analysen at det er mest 
sannsynlig med et utslipp av bunkersolje (drivst-
off) fra skipstrafikken. Et utslipp vil i så fall være i 
størrelsesorden 100 – 2 000 tonn. I de fleste tilfel-
lene som er modellert vil utslippet være på mindre 
enn 400 tonn. 

Høyt scenario har størst sannsynlighet for utslipp 
av olje på over 2000 tonn pga introduksjonen 
av store oljetankere fra antatte oljefelt. Sann-
synlighetsfrekvens for utslipp av råolje i alle år 
for de ulike scenarioene er gitt i Tabell 5-6. For 
kjemikalie-/produkttankere er det forventet en 
svak økning av utslipp i 2032, men det er ikke 
forskjell på forventet utslippsfrekvens i de sce-
nariene i 2032.
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Scenario Jan Mayen 

2032 Uten tiltak Ingen petroleumsaktivitet i åpningsområdet 

2032 Høyt scenario Olje: Skytteltankskip 

Gass: LNG skip 

2032 Lavt scenario Olje: Skytteltankskip 

Tabell 5-5 gir en forenklet oversikt over trans-
portløsninger forutsatt i de tre scenariene19.
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Figur 5-1: Utviklingen i utseilte distanser for høyt 
og lavt scenario som følge av ny petroleumsvirk-
somhet.	Trafikkutviklingen	i	år	2032	er	benyttet	
som basis for beregning av utslipp til luft og 
risikoanalyser.	Skipstrafikk	uten	petroleumsvirk-
somhet er svært liten. Kilde: Kystverket.

 Scenario 

Mengdekategori

 SUM 
 100 -2000 

tonn 
2000 -20 000 

tonn 
20 000 -100 

000 tonn 
> 100 000 tonn 

Basisår 2011 1,60E-05 3,30E-07 1,90E-06 0,00E+00 1,80E-05

 2032 Uten tiltak  1,90E-05 3,90E-07 2,20E-06 0,00E+00 2,10E-05

 2032 Høyt scenario 1,00E-04 2,00E-04 4,80E-06 3,30E-05 3,50E-04

 2032 Lavt scenario  5,50E-05 8,90E-05 3,40E-06 1,40E-05 1,60E-04

Tabell 5-6: over viser frekvens for utslipp av 
råolje i alle år for de ulike scenarioene 18.  
Kilde: Kystverket

19 ”Uten tiltak” refererer her til situasjon 
uten petroleumsvirksomhet i området. 
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6
6.1 Forutsetninger og 
 grunnlag for analyse

Basert på Oljedirektoratets scenarioer (OD, 2012-
a) er det etablert et sett av utslippsscenarier som 
grunnlag for oljedriftsmodellering. Utslippssce-
narioene er definert som tenkte oljeutslipp fra én 
geografisk lokasjon gjennom et overflate- eller 
sjøbunnsutslipp, én olje- eller kondensattype 
kombinert med en av tre utslippsrater og en av tre 
utslippsvarigheter.

For å belyse mulige miljøkonsekvenser av petro-
leumsvirksomhet i hele utredningsområdet er det 
forutsatt utslippspunkter også der det basert på 
dagens kunnskap er et begrenset potensial for pe-
troleumsressurser. For Jan Mayen er det for eks-
empel etablert utslippspunkt i områder opp mot 
iskanten i nordøst samt helt opp mot vernegrensen 
sør for Jan Mayen (31 km fra øya). Videre er det 
i tilfeller hvor Oljedirektoratet antar størst sann-
synlighet for funn av gass modellert oljeutslipp.
 

6.1.1 Utslippsscenarier

Oljedirektoratet vurderer området langs Jan May-
en-ryggen sørover mot grensen til Island som 
mest interessant med tanke på petroleumsvirk-
somhet (norsk del av samarbeidsområdet Norge 
– Island). Her er det plassert to utslippspunkter for 
felt. For å gi en bredere geografisk dekning, og for 
å ivareta spesielle miljøutfordringer også i andre 
deler av utredningsområdet generelt, og i forhold 
til iskant spesielt, er det lagt inn to utslippspunkt 
vest og nordvest for Jan Mayen. Det nordligste 
som en letebrønn (i et område som vurderes som 
lite relevant geologisk). Det er i tillegg lagt et 
punkt for leteboring kystnært sør for Jan Mayen, 
men innenfor “samarbeidsområdet” (avgrenset 
med gult).

Konsekvenser ved 
akutt forurensning
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Figur 6-1. Forslag til utslippspunkter for model-
lering av oljedrift fra utblåsning. Punkter J-O1 
–O3 angir felt, punkter J-L1-L2 angir letebrønner. 
(med her som referanse).

Felt/
lete-
brønn

Geografiske 
koordinater

Havdyp
om-

trentlig 
(m)

Mod-
elleres

N E

J-O1 71o 09’ N 11o 09’ W -1200 Olje

J-O2 68o 54’ N 08o 39’ W -900 Olje

J-O3 69o 54’ N 08o 06’ W -800 Olje

J-L1 72o 25’ N 11o 10’ W -2000 Olje

J-L2 70° 33’ N 08° 49’ W -400 Olje

J=Jan Mayen, O=oljefelt/gassfelt, L=letebrønn

Tabell	6-1:	Geografiske	posisjoner	og	havdybde

I forbindelse med oppdatering av det faglige 
grunnlaget for Forvaltningsplanen for Lofoten-
Barentshavet (von Quillfeldt (red), 2010) ble det 
studert en rekke hendelser med utslipp av olje 
til sjø. Basert på dette arbeidet anbefales det at 
ulike mulige utslipp av olje til sjø analysemes-
sig ivaretas i form av oljeutblåsninger, med vari-
erende utslippsrate og -varighet (DNV, 2010-b). 
Det er i foreliggende arbeid derfor kun modellert 
oljeutblåsninger fordi dette også vil ivareta andre 
relevante utslippshendelser. Proactima (2010-b) 
gir følgende definisjon av utblåsning: “En utblås-
ning er en hendelse der formasjonsvæske (olje, 
kondensat/gass/vann osv.) strømmer ut av en 
brønn mellom formasjonslag til omgivelsene etter 
at	alle	definerte	tekniske	brønnbarrierer	eller	op-
erasjoner av disse har sviktet. En utblåsning kan 
oppstå på sjøbunnen eller oppe på en eventuell 
innretning og kan forekomme både i forbindelse 
med boreoperasjoner, brønnoverhaling og brøn-
nvedlikehold og under normal produksjon. Dette 
gjelder både oljefelt og gassfelt.” 

Basert på geologisk kunnskap i de enkelte om-
råder har Oljedirektoratet utarbeidet et sett med 
forutsetninger om rater, oljetype og gass-olje 
forhold. For ratene er det også gjort en sannsyn-
lighetsvurdering. Grunnlaget for modellering vur-
deres således som den best oppdaterte i henhold 
til dagens geologikunnskap om områdene. Ge-
ologien ved Jan Mayen er fortsatt lite utforsket. 
Hva slags oljekvaliteter en eventuelt kan forvente 
i området er derfor beheftet med stor usikkerhet. 
For analyseformål er det lagt til grunn oljekvalitet 
av type Norne. Norne-olje forekommer i Norske-
havet, og er valgt siden områdene ved Jan Mayen 
(og Grønland) geologisk sett har hengt sammen 
med områder i Norskehavet. Norne-olje anses 
som en utfordrende oljetype i forhold til spredning 
og oljevern20. Når denne oljetypen er valgt betyr 
det at resultatene er konservative i den forstand at 
andre oljetyper kan gi mindre spredning og være 
lettere å håndtere gjennom oljevernberedskap.  

20  Norneolje inneholder lite lette   
komponenter og har lav fordampning, er meget 
voksrik og har et høyt stivnepunkt, og emulgerer 
vann sakte ved lave temperaturer. Ved mekanisk 
oppsamling er det liten effektivitet av tradisjonelle 
overløpsskimmere og en spesielt tilpasset  
skimmertype er utviklet.



68

Utslippsrate (m3/d)
(p95, p50, p05)

Oljetype GOR21

250, 750, 1500 Norne 170
21

Tabell 6-2 Utslippsscenarioer for akuttutslipp

Basert på statistikk fra tidligere hendelser frem-
kommer det at de fleste utblåsninger (og brønnlek-
kasjer) har kort varighet. Brønnlekkasjer stanses 
ved hjelp av brønnens barrieresystemer og har 
normalt varighet i størrelsesorden timer. Utblås-
ninger stanses passivt som følge av trykktap, 
selvtetting eller kollaps i reservoar, eller aktivt 
ved tiltak utført fra borerigg (mekanisk eller til-
førsel av tungt boreslam osv.). I verste fall må det 
bores en eller flere avlastningsbrønner for å stanse 
utblåsningen. De varigheter som er lagt til grunn i 
foreliggende arbeid er gitt i tabell 6-3.

Varighet 1 (d) Varighet 2
(d)

Varighet 3 (worst 
case)

(d)

5 15 50

Tabell 6-3: Varighetsfordeling for oljeutblåsning 
i området (dager)

Det kan tenkes at utstyr/boreslam må transport-
eres til riggen med båt. For utslipp langt fra til-
gjengelige ressurser kan det derfor antas noe len-
gre statistisk varighet enn ellers. Det er derfor av 
Oljedirektoratet vurdert en lengre varighet (fem 
dager) for den korteste varighetskategorien for Jan 
Mayen, hvor to dager (null til to dager) er den 
varighet som normalt legges til grunn.

I kjølvannet av Macondo-ulykken i Mexico-
gulfen er det utviklet teknologi for å tette brøn-
ner som har brønnhodet plassert havbunnen. Ved 
større havdyp er denne typen brønner vanlig og 
teknologien er derfor svært relevant for petro-
leumsvirksomhet langs Jan Mayen-ryggen. Det 
nyutviklede utstyret har en planlagt responstid på 
10-15 dager. Dette vil bidra til å øke den relative 
sannsynligheten for at utslippsvarigheten beg-

21	 	Gass-olje-forhold	(GOR)	er	vurdert	av	
Oljedirektoratet basert på prospektenes dyp, 
antatte kildebergarter mv.

renses til 15 dager Siden denne teknologien ikke 
er tilgjengelig i dag er det ikke tatt hensyn til et 
slikt tiltak i varighetsfordelingen. Denne må der-
for anses som konservativ i forhold til en eventu-
ell fremtidig situasjon med petroleumsaktivitet i 
området.

Varighetene er sannsynlighetsfordelt i henhold til 
normal praksis (for eksempel Proactima/PTIL, 
2010-a: Proactima-rapporten refererer varighets-
fordelinger (fra ulike kilder) som angitt i tabell 
6-4.

Type utblåsning <2 d 2-5 d 5-15d >15d

Overflate (topside) 68% 12% 14% 6%

Sjøbunn 51% 14% 16% 19%

Alle typer 71% 10% 6% 13%

Tabell 6-4: Varighetsfordeling fra arbeidet med 
helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og 
områdene utenfor Lofoten (Proactima, 2010-a).

Fordeling av hendelser mellom overflate- og 
havbunnsutslipp vil variere fra felt til felt, men 
vurderes erfaringsmessig til ca. 70:30 (Rudberg 
m.fl., 2012).

Oljedirektoratet har som beskrevet over argu-
mentert for noe lengre “korteste varighet” for 
hendelser ved Jan Mayen for områdene ligger 
langt unna relevant infrastruktur. Som basis for 
modelleringen er det derfor lagt til grunn følgende 
sannsynlighetsfordeling av ratene:

Type utblåsning <5 d 5-15d 15-50 d

Overflate (topside) 77% 16% 7%

Sjøbunn 60% 20% 20%

Tabell 6-5: Varighetsfordeling for punktene rundt 
Jan Mayen.
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6.2 Oljedriftsmodellering

DNV (Rudberg m.fl., 2012) har gjennomført olje-
driftsmodellering med siste versjon av modellen 
OSCAR (versjon 6.2). Det er nå lagt til grunn et 
strømdatasett med forbedret oppløsning (4x4 km) 
i forhold til hva som tidligere har vært benyttet 
i Norge, for eksempel i forbindelse med under-
lagsstudier for de helhetlige forvaltningsplanene 
for norske havområder. Den høye horisontale 
oppløsningen gir en bedre beskrivelse av strøm-
forholdene, og synes generelt å vise noe større 
oljespredning sammenlignet med tidligere resul-
tater. Det er tidligere kun modellert ett utslipps-
punkt i området sør for Jan Mayen i forbindelse 
med grunnlaget for forvaltningsplanen for Nor-
skehavet (DNV, 2008).

Spredningsmodelleringen er utført for fem ut-
slippspunkter med stor geografisk spredning i 
utredningsområdet, jf. figur 6-2. Grunnlaget er 
tre utslippsrater og tre utslippsvarigheter, og det 
er modellert for ulike måneder og sesonger, fra 
havbunn og havoverflate, og basert på strømdata 
for åtte år, totalt 18 utslippsscenarioer per loka-
litet. For å avgrense omfanget av resultatbilder er 
det her presentert resultater fra vektede utslippss-
cenarioer. Det betyr at en tar hensyn til alle rater 
og varigheter, og deres individuelle sannsynlighet. 
Totalt er det da gjennomført 1 536 modelleringer22 
for hvert punkt for de vektede utslippsscenari-
oene.

22  For fem dagers utslippet er det 
35 simuleringer per år, i åtte år dvs. totalt 
8x35=320 simuleringer. For 15 dagers varighet 
er det 17 simuleringer per år (136) og for 50 
dagers varighet 12 simuleringer per år (96).

Det store omfanget av modellering gir et robust 
grunnlag for å kunne vurdere sannsynlighet for 
at olje fra et akuttutslipp fra en bestemt lokasjon 
i utredningsområdet skal treffe et gitt område. 
Et influensområde defineres normalt til det om-
rådet som har sannsynlighet for treff av ett tonn 
olje i en 10x10 km rute23 (eller iskant/land) større 
eller lik fem pst. Det sammensatte influensområ-
det består av 1 536 enkeltsimuleringer fra hvert 
punkt med ulike starttidspunkt innen perioden 
med nye strømdata (1998-2005). Det er jevn 
fordeling av modellering over året, og resultater 
kan vises på månedsbasis, sesongbasis og for hele 
året (jf. Rudberg m.fl., 2012). Et influensområde 
må derfor ikke forveksles med utstrekningen til et 
gitt akuttutslipp som vil dekke et vesentlig min-
dre område avhengig av rate, varighet, vind- og 
strømforhold mv.
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Figur 6-2. Lokalisering av utslippspunkter ved 
Jan Mayen samt maksimum isutbredelse per ses-
ong (2001-2011).

23	 	Grenseverdien	på	ett	tonn	er	valgt	da	
den samsvarer med laveste verdi for miljøkon-
sekvens (1-100 tonn pr 10x10 km rute) som 
benyttes	i	miljørisikoanalysene.	Grenseverdien	
anses således som meget konservativ.
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Influensområder og spredning 
av akuttutslipp

I figur 6-3 er det presentert modellert oljespred-
ning fra èn utblåsning fra posisjon J-O3, og 
hvordan dette ene utslippet utvikler seg over tid. 
Oljespredningen representerer et forventet utslipp 
i den forstand at oljemengde og varighet mv. har 
stor sannsynlighet for å inntreffe. Utslippet er il-
lustrert med gråtoner, hvor lysere gråfarge angir 
gradvis endret utbredelse av utslippet etter hen-
holdsvis fem, 10, 15 og 20 dager24. Samtidig er 
det i figuren lagt som bakgrunn det statistiske 
influensområdet for oljeutslipp fra lokaliteten. 
Dette representerer en sannsynlighetsfordeling 
for treff av olje i et område basert på summen av 
1536 enkeltmodelleringer. Figuren viser at et gitt 
utslipp kun vil dekke en mindre del av det totale 
influensområdet. Særlig vind-, men også strøm-
forhold, påvirker i hvilke retninger og hastighet 
utslippet driver. Utslipp med lang varighet og høy 
utslippsrate vil normalt sett dekke en større del av 
det statistiske influensområdet. 

Et influensområde viser altså ikke utstrekningen 
til et modellert akuttutslipp, men sier noe om 
sannsynligheten for at det havner mer enn et tonn 
olje (1000 liter) i et areal på 10x10 km, tilsva-
rende 100 000 hyttetomter (hver på 1000 kvm).

24  Utslippsscenariet som ligger til grunn 
for enkeltsimuleringen er oljeutblåsning fra rigg 
med Norne olje, og for øvrig mest mulig forvent-
ede betingelser; middels utslippsrate 750 m3/
døgn og fem dagers varighet, sommersesong. 
I tillegg er det lagt til grunn for valget av dette 
scenariet en forventet (50 percentil/gjennomsnit-
tlig) mengde olje som strander (eller når iskant), 
gitt stranding. 

I figur 6-5 gis tilsvarende et eksempel på et en-
keltutslipp fra hver av de øvrige utslippslokasjo-
nene sammenstilt med det statistiske bildet (influ-
ensområdet) sammensatt av resultater fra 1 536 
enkeltmodelleringer. Figurene sier ingenting om 
hvilken oljemengde som kan nå de enkelte om-
råder, men angir mengde over ett tonn per 10x10 
km rute. Influensområdets utstrekning påvirkes av 
grenseverdien for mengde olje i arealet på 10x10 
km. Dersom grenseverdien settes høyere re-
duseres influensområdet kraftig. I figur 6-3 er det 
angitt et statistisk influensområde basert på olje-
mengde som kan treffe området, for henholdsvis 
1-100 tonn, 100-500 tonn, 500-1 000 tonn og >1 
000 tonn. Dette viser at områder som kan tenkes 
berørt av store oljemengder er meget begrenset.
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Figur 6-3: Statistisk sannsynlighet for utbredelse av oljemengde; 1-100 tonn, 100-500 tonn, 500-1 000 tonn og 
>1	000	tonn.	Basert	på	1	536	individuelle	modelleringer.	Kilde:	DNV	(Rudberg	m.fl.,	2012).
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Treff av iskant eller øya Jan Mayen

For alle lokasjonene vil oljen kunne treffe iskant-
en, men det er her betydelige forskjeller mellom 
lokasjonene, store sesongmessige variasjoner, og 
også stor variasjon fra et år til et annet. Isdataene 
som er benyttet angir maksimal isutbredelse per 
sesong gjennom perioden 2001-201125. Isgrensen 
kan imidlertid variere betydelig fra et år til et an-
net; i årene 2006-2008 var det ikke is i utredning-
sområdet (jf. Iden m.fl., 2012). I enkelte år kan 
derimot Jan Mayen være helt eller delvis dekket 
av is om våren og vinteren, isutbredelsen i mars 
2001 er eneste eksempel på dette i den viste tiår-
sperioden. I kapittel 2 er det gitt en nærmere om-
tale av isutbredelse og trender, som generelt angir 
en gradvis avtagende isutbredelse i utredningsom-
råde fra 1960-tallet til nå. Omfang av oljespred-
ning til is som her er modellert må derfor anses 
som konservativ.

25  Da de to nordligste punktene i henhold 
til dette datasettet ligger inne i isen for maksimal 
isutbredelse i enkelte sesonger, ble det for disse 
benyttet isutbredelse for årene 2009-2011. Dette 
for å muliggjøre modellering.

Figur 6-4: Utbredelse for et enkeltutslipp fra lo-
kasjonen J-O3 i vårsesongen, og hvordan dette 
beveger seg over tid (fra mørk til lysere gråtoner). 
I	bunn	ligger	statistisk	influensområde	for	model-
lering av 1 536 oljeutblåsninger fra lokaliteten. 
Kilde	DNV	(Rudberg	m.fl.,	2012)
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Figur 6-5: Utbredelse for et enkeltutslipp fra lokasjonen J-L1 i vintersesong (øvre venstre), J-O2 i vårs-
esong (øvre høyre), J-O1 i vårsesong (nedre venstre) og J-L2 (nedre høyre), og hvordan dette beveger seg 
over	tid	(fra	mørk	til	lysere	gråtoner).	I	bunn	ligger	statistisk	influensområde	for	modellering	av	1	536	
oljeutblåsninger	fra	lokalitetene.	Kilde	DNV	(Rudberg	m.fl.,	2012)
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De statistiske resultatene for den nordligste lo-
kasjonen J-L1 viser at influensområdene treffer 
iskanten for alle sesonger og også kan berøre 
Jan Mayen. For lokasjonene J-O1, J-L2 og J-O2 
berører influensområdene både iskanten og Jan 
Mayen for alle sesonger. For den sørligste lokas-
jonen J-O3 treffer influensområdet iskanten kun 
om våren og vinteren. Basert på modellresultatene 
er omtrentlig sannsynlighet for oljedrift til hen-
holdsvis iskant og Jan Mayen angitt for de ulike 
sesonger og utslippspunkt i tabell 6-6. Det under-
strekes igjen at maksimal isutbredelse er lagt til 
grunn, slik at anslagene er konservative.

De store sesongmessige og geografiske varias-
jonene i sannsynligheten for at olje skal nå hen-
holdsvis iskant eller øya Jan Mayen gir et godt 
grunnlag for eventuelt å styre aktiviteter i tid, i 
form av boretidsbegrensninger, brønnoverhaling 
osv. For de fleste lokaliteter er sommer og høst de 
sesonger som har lavest sannsynlighet for treff av 
iskant og/eller Jan Mayen.

Sesong Utslippsposisjoner

J-L1 J-O1 J-L2 J-O2** J-O3** J-L1 J-O1 J-L2 J-O2** J-O3**

Treff av iskant Treff av Jan Mayen (land)

Vår 90-100 90-100 90-100 70-90 35-50 5-10 20-35 50-70* 10-20* 5-10*

Sommer 35-50 35-50 5-10 5-10 <5 10-20 35-50 70-90 20-35 5-10

Høst 70-90 70-90 20-35 10-20 <5 5-10 10-20 70-90 20-35 5-10

Vinter 90-100 50-70 50-70 35-50 5-10 5-10 20-35 50-70 10-20 <5

Tabell 6-6: Sannsynlighet for å nå iskant og land i 
ulike	sesonger	(overflateutblåsning).	Kilde:	DNV	
(Rudberg	m.fl.,	2012).

* For maksimal isutbredelse benyttet vil is hindre 
at olje når Jan Mayen i vårsesongen. Dersom is-
grensen går lengre nord-nordvest er tall oppgitt 
retningsgivende for sannsynlighet for stranding.
**Lokasjonene J-O2 og J-O3 ligger langs Jan 
Mayen-ryggen hvor potensialet for olje og gass 
antas å være størst. 

Den relativt store forskjellen i sannsynlighet for at 
olje skal nå iskant og/eller Jan Mayen gjenspeiles 
også i modellerte mengder olje som “strander”. 
De to nordligste punktene kan gi størst mengder 
olje i iskant, maksimalt 3 000 – 18 500 tonn for 
ulike sesonger, mens forventet mengde ligger i 
området fra <5 – 2 500 tonn. For de to sørligste 
punktene er forventet strandede mengder i iskant 
fra marginalt til noen hundre tonn, og maksimalt 
fra 100 tonn om sommeren til over 6 000 tonn om 
vinteren for J-O2.

Siden de to nordligste punktene i enkelte sesonger 
mer eller mindre ligger innenfor den isgrensen 
som er lagt til grunn, vil disse ha kort drivtid til is, 
men med betydelig variasjon gjennom året. Kor-
teste drivtid om vinteren fra J-L1 er åtte timer, 
mens forventet korteste drivtid er vel 21 timer om 
vinteren og to-åtte døgn for andre sesonger. En 
oversikt over maksimal og forventet drivtid til is-
kant for de ulike punkt og sesonger er presentert 
i figur 6-6.
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Figur 6-6: Tid fra start av oljeutslipp (i døgn) 
til olje når iskanten for 50 og 95 persentilene 
for alle lokasjonene ved Jan Mayen og alle ses-
onger.	Statistikken	er	basert	på	både	overflate-	og	
sjøbunnsutblåsningene for alle rater og varighet-
er og deres individuelle sannsynligheter. Kilde: 
DNV	(Rudberg	m.fl.,	2012).

Når det gjelder oljemengder som kan nå Jan 
Mayen er det i forventningsscenarioene (dvs. ut-
fall der en har lagt til grunn den rate, varighet og 
drivtid til land som er mest sannsynlig gitt at et 
utslipp skjer) kun punktet J-L2 som gir en målbar 
mengde, inntil noen titalls tonn. Maksimale ver-
dier varierer fra 100 til 3 000 tonn mellom seson-
gene for dette punktet. Enkelte andre punkt kan 
maksimalt medføre stranding av noen titalls tonn 
og opp i 400 tonn for J-O1 om sommeren. Minste 
drivtid til land av olje fra J-L2 er vinterstid med 
2,6 døgn. Forventningsverdien ligger i området 
fem-åtte døgn. For andre punkter er det betydelig 
kortere drivtider også i maksimumsscenarioene, 
varierende mellom punktene og årstider fra 10 til 
60 døgn.

Oppsummert viser modelleringene at oljeutslipp 
fra lokasjoner spesielt nord og nordvest i området 
har stor sannsynlighet for å nå iskanten. Det er 
imidlertid betydelig forskjell gjennom året, og fra 
år til år. En letebrønn som er lokalisert svært nær 
øya Jan Mayen (J-L2) har størst sannsynlighet for 
å medføre strandet olje på øya, men igjen med   

      

betydelige forskjeller gjennom året. De to sørlig-
ste feltlokasjonene har lavest sannsynlighet for at 
olje skal nå iskant og/eller Jan Mayen. For konkret 
aktivitet kan risiko reduseres ved at leteaktiv-
iteter, brønnvedlikehold osv. styres etter obser-
verte isforhold, slik at en unngår år, sesonger eller 
måneder med uønsket isutbredelse. Kunnskapen 
om isutbredelse er god, og overvåkes kontinuerlig 
av Vervarslinga for Nord-Norge (jfr. kapittel 2).

Massebalanse for olje

Ovenfor er det presentert resultater for spredning 
av olje og tilhørende sannsynlighet for at olje når 
iskanten eller Jan Mayen, og hvilke mengder som 
kan nå dit. For enkelte utslippsscenarioer er det 
videre sett i detalj på hvordan oljen gradvis spres, 
fordamper, innblandes i vannmassene og brytes 
ned. Det er her vist et eksempel på et utslipp fra 
punktet J-L2 med rate 1 500 m3/døgn og varighet 
15 døgn. Utvalgskriteriene er videre forventet 
drivtid til land og 95 pst. av maksimal strandet 
mengde. Resultat for sommersesongen er vist i 
figur 6-7. Det understrekes at det ikke er tatt hen-
syn til oljeverntiltak. Massebalansen viser at ca. 
2500 tonn (13 pst.) olje når land, mens 33 pst. 
fordamper, 23 pst. innblandes i vannmassene og 
fem pst. brytes ned i løpet av 30 døgn. 26 pst. er 
fremdeles på overflaten etter 30 døgn, men vil da 
være betydelig forvitret.
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Figur 6-7: Massebalansen i tonn for J-L2 som-
mer over tid etter utslippets start. Vindrose basert 
på data hver 6. time gjennom utslippsperioden 
og	følgetid	15	døgn.	Kilde:	DNV	(Rudberg	m.fl.,	
2012).

6.3 Akuttutslipp av gass

En gassutblåsning vurderes primært som relevant 
for brann- og eksplosjonssikkerhet for fartøy og 
installasjoner. Miljøkonsekvenser vurderes avg-
renset til det umiddelbare området som berøres, 
og inkluderes normalt ikke i miljørisikoanalyser. 
Dette betyr at funn av gass ikke vil medføre nega-
tive miljøkonsekvenser selv ved en uønsket hen-
delse. DNV (Rudberg m.fl., 2012) har vurdert mu-
lig spredning fra en undervanns gassutblåsning.

Gass fra et undervannsutslipp vil bevege seg be-
tydelig raskere oppover enn tilsvarende for olje 
pga. større oppdrift. I sekundene etter at utslippet 
starter kan det bygges opp en større mengde gass 
under vann som bryter overflaten etter ett - fem 
minutter (avhengig av mengde gass og vanndyb-
der) og fortsetter i luft som en gassky. Dersom 
lekkasjen er vedvarende, vil det etableres en sta-
bil situasjon med boblestrøm over utslippsstedet i 
vannsøylen. Denne danner en sirkulær boblesone 
på overflaten. Radius til boblesonen er bestemt 
av utslippsrate og havdybde. På vei oppover vil 
gass løses opp i vannet, og strømningsrate av gass 
som kommer opp på overflaten er mindre enn ut-
slippsrate på havbunn. Havstrømmer i vannsøylen 
vil gjøre at boblestrømmen bøyes av i retning av 

disse. Hastigheten til boblene er betydelig høyere 
enn vanlig havstrøm, og avbøyningen til bo-
blestrømmen er derfor relativt liten. 

På overflaten vil gassen fortsette å spre seg i luft. 
Siden naturgass er noe lettere enn luft vil den stige 
ved lave vindhastigheter. Ved normale og høye 
vindhastigheter vil gassen legge seg langs vannet. 

Ved større havdyp vil mer av gassen løses opp 
i vannet og dette gir kortere skyer over vann. 
Beregninger foretatt for havdyp ned til 400 me-
ter, viser at 22 pst. av gassen vil komme opp til 
overflaten ved denne dybden. Resten løses opp i 
vannet. Ved større dyp vil mer av gassen løses opp 
i vannet. Denne situasjonen er mest relevant for 
havområdene sør for Jan Mayen, med relativt stort 
vanndyp. Det er usikkert ved hvilken dybde gass 
ikke kommer opp til overflaten, og dette vil også 
variere med størrelsen på utslippet.

6.4 Miljømessige konsekvenser 
 av større akuttutslipp

DNV (Kruuse-Meyer m.fl., 2012) har vurdert kon-
sekvenser og miljørisiko for relevante miljøkom-
ponenter i influensområdet basert på oljedrifts-
modelleringen (jf. kapittel 6.2). Dette arbeidet er 
todelt;
• Gitt en oljeutblåsning, hva kan kon-

sekvenspotensialet bli?

• Hva er miljørisikoen dersom en tar hen-
syn til sannsynlighet for en oljeutblås-
ning?

Foreliggende delkapittel belyser miljøkon-
sekvenser mens miljørisiko adresseres i neste 
delkapittel. Det er vurdert miljøkonsekvenser for 
en rekke utslippsscenarioer, posisjoner, sesonger 
og på en rekke forskjellige miljøkomponenter. 
Utslippsposisjoner er lagt til områder hvor Olje-
direktoratet vurderer petroleumsgeologien som 
interessant, men i tillegg er det valgt utslippspo-
sisjoner i områder med antatt stor miljøsårbarhet, 
herunder nær øya Jan Mayen og like ved iskanten 
i vest-nordvest. En betydelig mengde vurdering-
er og resultater foreligger derfor, og et utdrag er 
presentert her. Det henvises til grunnlagsstudien 
(Kruuse-Meyer m.fl., 2012) for videre detaljer.
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6.4.1 Metoder for vurdering 
 av miljømessige konsekvenser

Metodene som er benyttet for å belyse kon-
sekvenspotensial er basert på konsekvensdelen av 
MIRA-metoden26, OLF (2007). Dette innebærer at 
det tas hensyn til sårbarhet av miljøkomponenter, 
bestandssituasjon samt at skadenøkler er utviklet. 
Skadenøklene er basert på prinsippet om restitus-
jon – dvs. den tid det tar før påvirket bestand er 
tilbake til tilnærmet lik tilstanden før hendelsen. 

Sårbarhet for oljeforurensning og andel av en 
bestand eller utstrekning av en miljøkomponent 
som berøres, bestemmer konsekvensen. Det er ut-
viklet spesifikke skadenøkler for ulike miljøkom-
ponenter.

Som et eksempel vises en skadenøkkel for sjøfugl 
med lavt restitusjonspotensiale og negativ popu-
lasjonsutviklingstrend i tabellen under. Den viser 
eksempelvis at dersom mer enn 30 pst. av bestan-
den dør vil det være 100 pst. sannsynlighet for en 
restitusjonstid på mer enn 10 år, dvs. “alvorlig” 
konsekvens. De andre konsekvenskategoriene er 
“mindre”, “moderat” og “betydelig”. Videre viser 
matrisen for eksempelet at gitt et bestandstap på 
10-20 pst. kan dette medføre en kombinasjon av 
miljøskade av moderat (10 pst.), betydelig (50 
pst.) og alvorlig (40 pst.) kategori.

Akutt bestandsreduksjon

Konsekvenskategori – miljøskade
Teoretisk restitusjonstid i år

Mindre
<1 år

Moderat
1-3 år

Betydelig
3-10 år

Alvorlig
>10 år

1-5 % 40 % 50 % 10 %
5-10 % 10 % 50 % 30 % 10 %
10-20 % 10 % 50 % 40 %
20-30 % 20 % 80 %
≥ 30 % 100 %

Tabell 6-7: Skadenøkkel for sannsynlighetsfordel-
ing av teoretisk restitusjonstid ved akutt reduksjon 
av sjøfuglbestander med lavt restitusjonspotensia-
le og negativ populasjons-utviklingstrend. Kilde: 
OLF, 2007.

26  Metode for miljørettet risikoanalyse

Basert på oljedriftsmodelleringene og data med 
geografisk fordeling av miljøressurser gjennom-
føres overlappsanalyser. Dette gjøres ved å koble 
sannsynlighet for treff av ulike oljemengdekate-
gorier som fremkommer av oljedriftsmodellerin-
gen (henholdsvis 1-100 tonn, 100-500 tonn, 500-
1000 tonn og ≥1000 tonn per 10 × 10 km rute), 
med en sannsynlighet for bestandsreduksjon gitt 
treff (eksempelvis tabell 6-8 for sjøfugl med ulike 
grad av sårbarhet), og bestandsandel per 10 × 10 
km rute som kan bli eksponert for oljeforuren-
sning.

Av tabell 6-8 ser en for eksempel at i et tilfelle 
der 10 pst. av en sjøfuglbestand (med sårbarhets-
verdi 3 – S3) befinner seg i en 10 × 10 km rute 
som treffes av 1-100 tonn olje, vil bestandstapet 
i denne ruta bli 10 pst. × 20 pst. = to pst. Total 
bestandsreduksjon finnes videre ved å summere 
bestandstapet i alle berørte ruter som overlapper 
med miljøressursen. En sannsynlighetsfordeling 
på de ulike konsekvenskategoriene (som angitt i 
tabell 6-7) fremkommer av beregnet bestandstap 
per oljedriftssimulering. 
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Oljemengde (tonn) i 10 x 10 km rute
Effektnøkkel – akutt dødelighet

Individuell sårbarhet av VØK27 sjøfugl
S1 S2 S3

1-100 tonn 5 % 10 % 20 %
100-500 tonn 10 % 20 % 40 %
500-1000 tonn 20 % 40 % 60 %
≥1000 tonn 40 % 60 % 80 %

27

Tabell 6-8: Effektnøkkel for beregning av andel 
sjøfugl innenfor en 10 x 10 km sjørute som om-
kommer	ved	eksponering	av	olje	fordelt	på	fire	
kategorier.

6.4.2 Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget om miljøkomponenter i 
havområdene ved Jan Mayen er varierende. Sel 
følger i stor grad iskanten og det er rimelig god 
kunnskap om bestandsstatus og -utvikling. For 
sjøfugl er det i løpet av de siste år gjennomført 
kartlegging og overvåking på Jan Mayen i hekke-
perioden, men kunnskapsgrunnlaget om sjøfugl i 
havområdene utenom hekkeperioden er begrenset. 
Også for strandmiljø på Jan Mayen finnes beg-
renset med kunnskap. Marine ressurser overvåkes 
gjennom Havforskningsinstituttets tokt og kunns-
kapen anses som god. (Det henvises for øvrig til 
omtales av kunnskapsgrunnlaget for foreliggende 
konsekvensutredning, kapittel 2). For de spesi-
fikke analysene som er omtalt under er følgende 
hovedkilder for naturressursdata benyttet:

27 Verdsatt økosystem komponent. Normalt 
mest sårbare miljøressurs og brukes som indika-
tor for å måle verst tenkelig miljøskade 

• Sjøfugl: Norsk Polarinstitutt 2012. 
Kunnskapsstatus sjøfugl. Notat fra 
Norsk polarinstitutt med oversikt over 
sjøfuglkolonier på Jan Mayen (Strøm og 
Lorentzen, 2012).

• Marine pattedyr: Havforskningsinstituttet 
2007 – utbredelsesdata (Ottersen og Au-
ran, 2007), samt Havforskningsinstituttet 
2012 – Beskrivelse av miljø og levende 
marine ressurser i havområdene ved Jan 
Mayen (Fossum (red), 2012).

• Strandhabitat: Ecofact 2012. Naturinter-
ventering/grunnlagsundersøkelser i virk-
somhetsområdene på Jan Mayen. Åpning-
sprosess for petroleumsvirksomhet i 
havområdene utenfor Jan Mayen (Arne-
sen m.fl., 2012).

• Iskant: Meteorologisk institutt (Iden m.fl. 
2012). Vær, is og andre fysiske utfor-
dringer ved Jan Mayen. 
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6.4.3 Konsekvenspotensial for sjøfugl

Konsekvenspotensialet for sjøfugl varierer mye 
mellom de ulike lokasjonene. I tillegg er det ulike 
arter som kan påvirkes mest for de ulike lokalite-
tene. I vurderingene av konsekvenspotensial er det 
lagt til grunn kunnskap om sjøfugl i hekkeperi-
oden (vår- og sommersesong), da disse sesongene 
er vurdert til å være dimensjonerende for skade-
potensialet. Det er lite kunnskap om forekomst 
av sjøfugl i området i høst- og vintersesongene, 
men basert på eksisterende kunnskap vurderes 
forekomsten som betydelig lavere. 

Som presentert i kapittel 2 er polarlomvi og al-
kekonge (sammen med havhest) de mest tallrike 
artene på Jan Mayen i hekkeperioden, med hen-
holdsvis 110 000 og 86 000 individer. Alkefugl 
er mer sårbare for olje enn havhest, og disse er 
derfor funnet å ha størst konsekvenspotensial.

For lokasjon J-O1, J-O2 og J-L1 er polarlomvi 
den sjøfuglearten hvor konsekvenspotensialet ved 
et oljeutslipp er størst. For lokasjon J-O3 og J-L2 
gjelder dette alkekonge. Resultatene er vist i figur 
6-8. Høyeste skadepotensial28 er beregnet for le-
telokasjon L2, som ligger nærmest Jan Mayen29. 
Høyeste utslag gir en betinget sannsynlighet30 for 
alvorlig miljøskade (> 10 års restitusjonstid) på 
22 pst., gitt en sjøbunnsutblåsning om sommeren, 
vektet for alle mulige rate- og varighetskombinas-
joner. Sannsynligheten for mindre (< ett års resti-
tusjonstid), moderat (ett-tre års restitusjonstid) og 
betydelig miljøskade (tre-10 års restitusjonstid) er 
henholdsvis 13 pst., 30 pst. og 36 pst. Skadepo-
tensialet er lavest for J-O3, da denne lokasjonen 
28	 	Overflateutblåsning	gir	for	alle	lokas-
joner noe lavere skadepotensial enn sjøbunnsut-
blåsning. Dette er fordi resultatene bygger på 
alle rater- og varigheter med deres respektive in-
dividuelle sannsynlighet, og sjøbunnsutblåsning 
har høyere sannsynlighet for lengste varighet 
enn	overflateutblåsning.
29  Dette er en av tre lokaliteter (L1, L2 og 
J1) som er valgt basert på miljøkriterier, og ikke 
primært basert på interessant petroleumsgeologi
30  Betinget sannsynlighet; gitt at en 
oljeutblåsning med anvendt utblåsningsrate- og 
varighet har skjedd er dette sannsynligheten for 
konsekvenser av ulike alvorlighetsgrad (restitus-
jonstid).

ligger lengst unna Jan Mayen langt syd i åpning-
sområdet. Her vil konsekvenser i hovedsak være 
restituert i løpet av en tre-års periode.
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Figur 6-8: Betinget sannsynlighet for ulik grad 
av skade (uttrykt ved restitusjonstid) for sjøfugl 
gitt	en	overflate	–	(top)	eller	sjøbunns	–	(sub)	ut-
blåsning fra hver lokasjon, vektet for alle rate- 
og varighetskombinasjoner. Kilde: DNV Kruuse-
Meyer	m.fl.,	2012.

6.4.4 Konsekvenspotensial for 
 marine pattedyr

Med unntak av hval som kan finnes i åpne havom-
råder, er konsekvenser for marine pattedyr sett i 
sammenheng med utbredelse av iskanten. Mu-
lige konsekvenser for marine pattedyr er derfor 
beregnet på bakgrunn av oljemengde som berører 
iskanten i vårsesongen (høyest sårbarhet), og har 
således sammenheng med sannsynligheten for 
ulike oljemengder per 10 × 10 km rute med iskant. 

I vårsesongen er det størst sannsynlighet for treff 
av de største oljemengdekategoriene (500-1000 
tonn og > 1 000 tonn) gitt en sjøbunnsutblås-
ning fra lokasjon J-L2, og de mest alvorlige kon-
sekvensene for marine pattedyr er derfor beregnet 
for denne lokasjonen.

Konsekvenspotensialet er beregnet noe høyere for 
klappmyss enn for grønlandssel, fordi klappmyss 
benytter et mindre område søm fødeområde enn 
grønlandssel, og har derfor høyere treffsannsyn-
lighet. Det er beregnet noe over 20 pst. sannsyn-
lighet for restitusjonstid > 10 år (“alvorlig miljøs-
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kade”) for denne bestanden. Gitt en utblåsning 
(vektet for alle rate- og varighetskombinasjoner) 
er det mest sannsynlig at konsekvensen vil være 
moderat miljøskade dvs. ett-tre års restitusjonstid. 
Posisjonen lengst sør (J-O3) har det lavest poten-
sialet for miljøskade.

Av selartene som ikke inngår i den kvantitative 
skadeberegningen er det vurdert at konsekvenspo-
tensialet vil kunne være betydelig for ringsel gitt 
en langvarig utblåsning som medfører oljepåslag 
langs iskanten og gitt dens tilstedeværelse. Ved 
kort varighet av en utblåsning forventes restitus-
jonstid < tre år for bestanden. For storkobbe for-
ventes det mindre (ved kort varighet) eller mod-
erat miljøskade (ved lang varighet) i og med at 
denne arten ikke danner kolonier på samme måte 
som klappmyss og grønlandssel, og en kastebes-
tand (fødsel) derfor vil ha redusert sårbarhet. 

For hval vurderes konsekvenspotensialet størst for 
arter som samles i store tettheter over begrensede 
arealer og tidsvinduer, fordi mange individer i en 
bestand kan bli berørt samtidig. Dette gjelder spe-
sielt for arter som vågehval og spekkhogger. Jan 
Mayen-området er imidlertid ikke et utpreget vik-
tig område for noen av disse artene. Jan Mayen-
området er en lokasjon der grønlandshvalen, som 
er en kritisk truet art på mindre enn 50 reproduser-
ende individer i det nordøstlige Atlanterhavet, be-
finner seg. Dersom individer av denne arten skulle 
bli berørt av et uhellsutslipp vil konsekvensen for 
bestanden være betydelig. Grønlandshvalen tråler 
de øvre vannlagene etter føde. Dette gjør at slike 
arter er mer utsatt for å komme i kontakt med olje. 
For grønlandshval er konsekvenspotensialet vur-
dert til betydelig (tre-10 års restitusjonstid) gitt 
et utslipp med kort varighet (fem døgn), mens et 
utslipp med lang varighet (50 døgn) kan medføre 
alvorlige konsekvenser (> 10 års restitusjonstid).
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Figur 6-9: Betinget sannsynlighet for ulik grad 
av skade (uttrykt ved restitusjonstid) for marine 
pattedyr	gitt	en	overflate	–	(top)	eller	sjøbunns	–	
(sub) utblåsning fra hver lokasjon, vektet for alle 
rate- og varighetskombinasjoner. Kilde: DNV 
(Kruuse-Meyer	m.fl.,	2012)	

6.4.5 Konsekvenspotensial for 
 strandhabitat og ressurser 
 ved iskant

Iskanten er et særlig verdifullt økosystem. Dette 
skyldes høy biologisk produksjon og stort biolo-
gisk mangfold. Store konsentrasjoner av fisk og 
plankton samt kasting (fødsel) for klappmyss og 
grønlandssel ved iskanten gir større miljøkon-
sekvensen av akutt forurensing her enn i andre 
deler av utredningsområdet. Det er høyest biolo-
gisk aktivitet (produksjon) om våren og somme-
ren, slik at effekten av et oljesøl vil ha størst bety-
dning i denne perioden.

Oljedriftsmodelleringer viser at et stort akuttut-
slipp fra alle lokasjonene gir stranding til iskanten 
i alle sesonger, der vår- og vintersesongen synes 
mest utsatt. 

Sammenlikningen av ulike lokasjoner for poten-
siell skade på strandhabitat/iskant er vist i Figur 
6-10. For alle lokasjoner er det iskanten som di-
mensjonerer skadepotensialet (dvs. er funnet å 
ha det største potensialet for miljøkonsekvens), 
med unntak av J-L2 der strandhabitater på Jan 
Mayen er utslagsgivende. Høyeste skadepoten-
sial er beregnet for iskanten gitt en sjøbunnsut-
blåsning fra lokasjon J-L1 (i vintersesongen). 
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Høyeste utslag gir en betinget sannsynlighet for 
alvorlig miljøskade (> ett års restitusjonstid) på 
22 pst. Sannsynligheten for mindre (< 1 års res-
titusjonstid), moderat (ett-tre års restitusjonstid) 
og betydelig miljøskade (tre-10 års restitusjonstid) 
er henholdsvis åtte pst., 29 pst. og 31 pst. Det er 
også 10 pst. sannsynlighet for ingen miljøskade 
(dvs. stranding av < 1 tonn olje per 10 × 10 km 
iskantrute). Det er minst sannsynlighet for miljøs-
kade på iskanten eller Jan Mayen gitt en utblås-
ning fra lokasjon J-O3, sammenliknet med de an-
dre lokasjonene. 
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Figur 6-10: Betinget sannsynlighet for ulik grad 
av skade (uttrykt ved restitusjonstid) for den ses-
ongen med høyest utslag for strandhabitat/ iskant, 
gitt	en	overflate	–	(t)	eller	sjøbunns	–	(s)	utblås-
ning, vektet for alle rate- og varighetskombinas-
joner, vist for hver av lokasjonene. Kilde: DNV 
(Kruuse-Meyer	m.fl.,	2012) 

6.4.6 Konsekvenspotensial for 
 plankton, fisk og bunndyr

Mulige effekter på fisk og plankton er vurdert som 
små fordi vannsøylekonsentrasjonen er liten ved 
alle lokasjoner (Kruuse-Meyer m.fl., 2012). 

Foreløpig er det ikke identifisert områder av betyd-
ning hverken for svamp eller koraller ved Jan May-
en. En utblåsning fra lokasjonene vil ut fra dagens 
kunnskap ikke være forventet å gi alvorlige kon-
sekvenser på koraller eller svamp. Når det gjelder 
bunndyr så er det sannsynligvis størst konsekvenspo-
tensial forbundet med den grunneste lokasjonen (J-
L2 på 200m havdyp) da det er større artsrikdom der 

enn på de dypeste lokasjonene (J- O1 og J-L1, på 
hhv 2 000m og 1 200m havdyp). Relativt i forhold til 
andre miljøkomponenter som sjøfugl, forventes kon-
sekvenser på bunnfauna til havs som underordnet.

6.5 Miljørisiko ved store akuttutslipp

Vurderingene av konsekvenspotensial fremhever 
sjøfugl som den mest utsatte miljøkomponenten. 
Videre er iskant med tilhørende fauna sårbart 
for oljeutslipp. Iskanten har en større utbredelse 
geografisk sammenlignet med sjøfugl som i hek-
keperioden er konsentrert om mindre områder. 
Miljøkomponentene sjøfugl og iskant er derfor 
valgt ut som indikatorer for miljørisikovurderin-
gene. Datagrunnlaget for kvantitative analyser 
vurderes samtidig som best for disse komponen-
tene, relativt til andre miljøkomponenter (Kruuse-
Meyer m.fl., 2012).

Ved vurderinger av sannsynlighet for et akuttut-
slipp er det lagt til grunn relevante data fra ak-
tiviteter knyttet til boring, utbygging og drift. 
Statistiske data for utblåsningssannsynlighet 
legges til grunn, basert på Scandpower (2012). 
Bruk av statistiske data i en slik sammenheng 
må anses som konservativt da dette gjenspeiler 
“gårsdagens” sikkerhetsnivå, og ikke tar hensyn 
til dagens regelverk og krav, eller de tekniske og 
operasjonelle løsninger som benyttes i dag eller 
i fremtiden. En slik metode vil også gi en lineær 
sammenheng mellom aktivitetsnivå og sannsyn-
lighet for oljeutblåsning, noe som heller ikke nød-
vendigvis er riktig. Petroleumstilsynet har omtalt 
denne problemstillingen i det faglige grunnlaget 
for oppdatering av forvaltningsplanen for Bar-
entshavet og havområdene utenfor Lofoten (von 
Quillfeldt (red), 2010): 
“En sentral faktor er at ulykkesrisiko i hovedsak 
er avhengig av den enkelte aktivitetens egenart og 
operasjonelle forutsetninger, den enkelte innret-
ningens robusthet og den enkelte aktørens evne 
til å styre en rekke risikopåvirkende faktorer i 
kontinuerlig endring. Læring av hendelser, feil og 
suksesser, samt at teknologi og kunnskap utvikles 
kontinuerlig er også viktige bidrag for å bedre 
håndtere	ulykkesrisiko.	Det	er	således	langt	flere	
faktorer enn aktivitetsnivå som avgjør risikonivå 
i et område.”
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Som en del av en konsekvensutredning basert på 
scenarioer og uten å kunne legge til grunn spesi-
fikke løsninger eller operasjonelle forutsetninger, 
er en slik tilnærming likevel funnet hensiktsmes-
sig.

Hendelsesfrekvensen (hvor ofte en hendelse 
vil inntreffe i løpet av en tidsperiode) for en 
oljeutblåsning er høyest for driftsfasen, og høyere 
for høyt scenario (mer aktivitet) enn for lavt sce-
nario. Utblåsningsfrekvensen i høyt scenario er 
beregnet til én utblåsning fra området hvert 1 230 
år med drift. For lavt scenario er frekvensen halv-
ert, og en kan forvente én utblåsning fra området 
hvert 2 460 år med drift. Med en driftsperiode på 
15 år er sannsynligheten for utblåsning 1,2 pst. for 
høyt scenario og 0,6 pst. for lavt scenario.

6.5.1 Miljørisiko for sjøfugl

For å vurdere miljørisiko er det valgt å fokusere 
på artene med høyest utslag i konsekvensberegn-
ingen, polarlomvi og alkekonge. I og med at det 
ikke foreligger helårsdata for sjøfugl (kun hek-
kedata) er det ikke mulig å basere analysen på 
helårsstatistikk. Som en konservativ tilnærming er 
det derfor tatt utgangspunkt i måneden med høy-
est utslag i konsekvenspotensial. For letefasen er 
det tatt utgangspunkt i resultater for lokasjon J-L2, 
mens det for utbyggings- og driftsfasen er tatt ut-
gangspunkt i lokasjon J-O1. Det var disse lokasjo-
nene som viste størst miljøkonsekvens. For andre 
lokasjoner vil det da antas en lavere miljørisiko, 
og vurderingene her vil være konservative.

Miljøskade er kategorisert tilsvarende som i 
konsekvensberegningene slik at forventet resti-
tusjonstid mindre enn ett år betegnes som min-
dre miljøskade, restitusjonstid ett-tre år betegnes 
som moderat miljøskade, restitusjonstid tre-10 år 
betegnes som betydelig miljøskade og restitusjon-
stid over 10 år betegnes som alvorlig miljøskade. 
Ingen miljøskade beskriver ikke-kvantifiserbar 
miljøskade, dvs. tapsandeler mindre enn en pst. 
av bestanden. Resultatene er vist i figur 6-11 som 
hendelsesfrekvens og videre i figur 6-12 som re-
turperiode (antall år med aktivitet før en kan for-
vente miljøskade i hver av de definerte skadekat-
egoriene).

Det er funnet omtrent like stor risiko for moderat 
og betydelig miljøskade i hver av fasene, og noe la-
vere risiko for mindre/ingen og alvorlig miljøskade. 
Risikoen for alvorlig miljøskade tilsvarer omtrent 
én hendelse med alvorlig miljøskade per 46 000 år 
med letevirksomhet, én per 8 000 år med utbyg-
ging, og henholdsvis én per 5 500 driftsår (høyt 
scenario) og per 11 000 driftsår (lavt scenario). 
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Figur 6-11: Årlig miljørisiko for sjøfugl i hver av 
fasene ved etablering av petroleumsvirksomhet i 
området ved Jan Mayen. Kilde: DNV (Kruuse-
Meyer	m.fl.,	2012)	 
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6.5.2 Miljørisiko for strandhabitat   
 og iskant

Letelokasjon J-L2 og produksjonslokasjon J-O1 
ble funnet å ha høyest konsekvenspotensial for is-
kant31/strandhabitat. Disse er derfor lagt til grunn 
i miljørisikoberegningene. Miljøskade er katego-
risert tilsvarende som for sjøfugl over. Resultatene 
er vist i figur 6-13 som hendelsesfrekvens og figur 
6-14 som returperiode (antall år med aktivitet før 
en kan forvente miljøskade i hver av de definerte 
skadekategoriene).

Hendelsesfrekvensen (hvor ofte en hendelse vil 
inntreffe i løpet av en tidsperiode) for utblåsning 
og tilhørende miljøskade er lavere i letefasen enn 
i utbygging og drift (høyt scenario), men kon-
sekvensene kan likevel bli av større alvorlighets-
grad i letefasen. Dette har sammenheng med at 
det er tatt utgangspunkt i perioden/måneden med 
størst konsekvens for letefasen, mens det i de 
resterende er gjort et gjennomsnitt gjennom året 
(helårsstatistikk). Dette er en meget konservativ 
antagelse, da leteboring normalt vil styres bort fra 
perioder med høyt konsekvenspotensial.

I letefasen er det størst risiko for moderat og be-
tydelig miljøskade, henholdsvis én hendelse med 
enten moderat eller betydelig miljøskade per ca. 
24 000 år med leteaktivitet. Det er størst sann-
synlighet for ingen miljøskade i utbyggingsfasen 
og driftsfasen, dvs. at iskanten blir truffet av min-
dre enn ett tonn olje per 10 × 10 km rute. Det 
er størst sannsynlighet for moderat miljøskade i 
driftsfasen, dvs. inntil 3 års restitusjonstid, med 
returperioder på 3500 år (drift – høyt scenario) og 
7 170 år (drift – lavt scenario).

Risikoen for alvorlig miljøskade tilsvarer omtrent 
én hendelse med alvorlig miljøskade per 33 000 år 
med letevirksomhet, én per 40 000 år med utbyg-
ging, og henholdsvis én per 41 000 driftsår (høyt 
scenario) og per 82 000 driftsår (lavt scenario), 
figur 6-14.

31  Iskanten er behandlet som strandhabitat 
med sårbarhet 3 (jf. OLF, 2007) i og med at det 
ikke foreligger egen metodikk for beregning av 
skade på iskant.
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Figur 6-13: Årlig miljørisiko for berørt iskant 
i hver av fasene ved etablering av petroleums-
virksomhet i Jan Mayen-området. Kilde: DNV 
(Kruuse-Meyer	m.fl.,	2012)
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Figur 6-14: Antall år med aktivitet per miljøskade 
av ulik alvorlighetsgrad (returperiode), angitt for 
hver av fasene ved etablering av petroleumsvirk-
somhet i området ved Jan Mayen. Kilde: DNV 
(Kruuse-Meyer	m.fl.,	2012).

6.5.3 Oppsummering miljørisiko

Miljørisikoen forbundet med petroleumsvirksom-
het i havområdene ved Jan Mayen er høyest for 
driftsfasen gitt høyt scenario (ODt, 2012-a), dvs. 
utbygging av to oljefunn med FPSO, med to bun-
nrammer og totalt 20 produksjonsbrønner. For-
ventet utblåsningsfrekvens for dette aktivitetsniv-
ået tilsvarer én hendelse per 1200 år med drift, 
eller 1,2 pst. sannsynlighet for en hendelse gjen-
nom feltets levetid. 

Det er omtrent like stor risiko for moderat (tre-
10 års restitusjonstid) og betydelig miljøskade 
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(inntil 10 års restitusjonstid) for sjøfugl, dvs. en 
forventning om én hendelse per 4 000-5 000 år 
med drift. Én hendelse med alvorlig miljøskade 
(> 10 års restitusjonstid) kan forventes per 5500 
år med drift. 

For strandhabitat/iskant er det størst sannsyn-
lighet for inntil 3 års restitusjonstid, og mindre 
sannsynlighet for betydelig miljøskade. Det for-
ventes én hendelse med moderat miljøskade per 
3600 år med drift, og én hendelse med betydelig 
miljøskade per 6000 år med drift. Alvorlig miljøs-
kade for strandhabitat/iskant forventes kun med 
én hendelse per 24 000 år med drift. Dersom en 
sammenligner resultatene med vanlige akseptkrit-
ereier som legges til grunn for petroleumsaktiv-
itet på norsk sokkel er miljørisikonivåer for Jan 
Mayen klart innenfor de verdiene som normalt 
aksepteres.

6.6 Konsekvenser for 
 fiskerivirksomhet

Fiskeridirektoratet (Lilleng, 2012) har beskrevet 
fiskerivirksomhet i fiskerisonen rundt Jan May-
en. Utredningsområdet omfatter et stort og åpent 
havområde rundt Jan Mayen, men ingen fjord- 
eller kystområder. Det foregår derfor ikke kyst-
fiske, og satellittsporing av fiskefartøy i farvan-
net rundt Jan Mayen viser generelt en svært lav 
aktivitet. 

Fangstuttaket for alle arter varierer fra år til år, 
men domineres av bunntråling etter reker sør for 
øya, for det meste på grunnere dyp enn 400 me-
ter, og i hovedsak i første og andre kvartal. De 
pelagiske32 fiskeriene (spesielt norsk vårgytende 
sild) i fiskerisonen rundt Jan Mayen er marginale 
i nasjonal målestokk, og vil i hovedsak foregå i 
østlige deler av havområdet i tredje og fjerde 
kvartal. Bunnfisket foregår hovedsakelig i nor-
dlige deler av området som konsekvensutredes. 
Lodde ble fisket i Jan Mayen-sonen på 1980-tal-
let og tidligere, men det er ikke innrapportert noe 
fiske etter 1986. 

32	 	Pelagisk	fiskeri	er	fangst	av	fisk	som	går	
i	overflaten	eller	i	de	midtre	vannmasser,	men	
ikke på bunnen. Typiske arter er sild, makrell og 
lodde.

Egg og larver er fiskens mest sårbare livsstadier 
i forhold til oljeforurensning, mens ungfisk og 
voksen fisk unngår vannmasser med høye kon-
sentrasjoner av hydrokarboner. Det er sjelden rap-
portert om store mengder døde fisk etter oljesøl, 
med unntak av ulykken med skipet Amoco Ca-
diz- utenfor kysten av Frankrike i 1978, hvor olje 
lekket ut. Etter denne ulykken ble det funnet store 
mengder død, voksen fisk. På grunnere områder 
nær land ved selve Jan Mayen finnes en egen 
rekebestand som kan bli påvirket av olje. 

Det er ikke kjent at oljeforurensning har 
langvarige konsekvenser for bestanden av dyre-
plankton, da disse har høye reproduksjonsrate og 
vil få tilførsel av nye individer via uberørte om-
råder. For området rundt Jan Mayen foreligger det 
ikke modelldata for egg og larver, og det er derfor 
gjort en kvalitativ analyse av mulige konsekvens-
er av oljeutslipp. 

Olje inneholder en blanding av forbindelser som 
kan ha ulik effekt på organismer hver for seg og i 
kombinasjon. I tillegg kan noen av kjemikaliene 
(som dispergeringsmidler) og metodene som blir 
benyttet for å rydde opp oljeutslipp ha effekt på 
organismer. Det er vanskelig å ekstrapolere rela-
tivt enkle og kontrollerte laboratorieforsøk til ef-
fekter på populasjons- og økosystemnivå, og dette 
gjelder spesielt langtidseffekter.

Kobling mellom gitt dose giftig stoff og respons 
på fisken kan brukes som grunnlag for skadebereg-
ninger. En slik dose-respons funksjon er antatt å 
reflektere den reelle skade som kan påføres fiske-
larvene som følge av oljeeksponering. I oljedrifts-
modelleringen ( Rudberg m.fl., 2012) foretatt på 
bakgrunn av angitte scenarioer for oljevirksomhet 
(OD, 2012), ble det kun funnet tre 10×10 km ruter 
med konsentrasjoner av olje i vannmassene som 
kan tenkes å ha en virkning. Alle rutene lå like 
ved de modellerte utslippspunktene. På grunn av 
lave oljekonsentrasjonene i vannmassene og be-
grensede arealer som blir påvirket, er det rimelig 
å anta at fisk ikke blir nevneverdig påvirket av et 
oljeutslipp fra noen av de identifiserte utslippslo-
kasjonene med gjeldende rater og varigheter (Kru-
use-Meyer m.fl. 2012).

Det er små geografiske variasjoner i hvilke utslipp 
som kan påvirke de ulike fiskeriene. Det antas at 
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en maksimalt ugunstig hendelse kan medføre en 
ekskluderingsperiode for en gitt fiskeart på om lag 
en måned i den beste fangstperioden (første kvar-
tal). Et oljeutslipp som overlapper med reketrålfis-
ket vil trolig bety at dette fisket avsluttes for året, 
mens pelagisk fiske kan i noen grad følge fiskene 
vandring og fiske i områder uberørt av oljeutslipp 
(Midtgard m.fl., 2012).

Store bestander og høye kvoter i de fleste norske 
fiskerier tilsier at et marginalt og fjerntliggende 
fiskeområde som Jan Mayen fortsatt vil være lite 
attraktivt på grunn av andre og enklere tilgjen-
gelige ressurser nærmere fastlandet. Fravær av 
landinger fra fiske ved Jan Mayen ventes ikke å 
medføre merkbare virkninger for fiskeindustri og 
-foredling noe sted i Norge.

6.7 Risikoreduserende tiltak

Risikostyring er grunnpilaren i regelverket for 
petroleumsvirksomhet til havs på norsk sok-
kel. Risikoen skal håndteres gjennom spesifikke 
risikoanalyser og gjennom operative styringssys-
tem. I dette ligger at risikoreduserende tiltak skal 
vurderes og implementeres for primært å unngå en 
hendelse, samt for å hindre eskalering og begrense 
skadeomfang. I dette kapittelet gjennomgås tiltak 
for å redusere sannsynligheten for at en ulykke 
skal oppstå (unngå hendelser), og det gis referanse 
til noen sentrale arbeider og prosesser i så måte.  

Gjennom prosjektet Risikonivå i norsk petro-
leumsvirksomhet (RNNP) måler Ptil årlig en 
rekke indikatorer for HMS-risiko, inklusive risiko 
for tap av brønnkontroll eller utblåsning. Dette ar-
beidet har pågått i flere år, men ble særlig aktual-
isert etter oljeutblåsningene i Australia (Montara) 
og i USA (Macondo). Det ble iverksatt en rekke 
studier av behovet for risikoreduserende tiltak et-
ter disse hendelsene både av industrien selv og av 
myndigheter i Norge og andre land.

Arbeidet med reduksjon av HMS risiko generelt 
– og risiko for storulykke spesielt – er en kon-
tinuerlig prosess som innebærer tekniske, opera-
tive og ledelsesforbedringer. Miljørisiko er ofte 
mest betydelig for store oljeutslipp i forbindelse 
med bore- og brønnoperasjoner. Primær fokus her 

rettes derfor mot slike hendelser og tiltak. Noen 
tiltak er allerede implementert mens andre er i ut-
viklingsstadiet33. 

Ptil konkluderer i sin rapport at Macondo-ulykken 
demonstrerer behovet for bedre risikostyring og 
prosesser som fører til mer robuste løsninger for å 
gjøre virksomheten i stand til å tåle menneskelige 
og tekniske feil, driftsavvik, uforutsette situas-
joner, pressede situasjoner, etc. Robuste løsninger 
bør også bidra til at farlige forhold identifiseres 
og håndteres effektivt og at det er tilstrekkelig tid 
til rådighet for å bringe en farlig situasjon under 
kontroll. Krav til robuste løsninger gjelder for 
teknologi, kapasitet, kompetanse, organisering og 
styring i alle faser. Dette er ekstra viktig ved op-
erasjoner i utfordrende områder som dypvann og 
arktiske forhold. Det er derfor viktig at operatører 
i disse områdene kan vise til teknologi, operas-
joner og organisasjon som er tilpasset regionale 
risikopåvirkende faktorer.

Prosesser og tiltak for robuste løsninger som 
pågår eller er implementert omfatter:

• Industrien har iverksatt oppdatering av 
Norsok-standardene som omfatter boring, 
Norsok D-001 (boreanlegg) og D-010 
(brønnintegritet i bore- og brønnoperas-
joner) for å reflektere læring etter Macon-
do-ulykken og ytterligere forbedre bo-
reoperasjoner på norsk sokkel. Herunder 
ligger en rekke konkrete tiltak.

33  Sentrale kilder for informasjon er Ptils 
rapport etter Macondo-ulykken (Petroleumstil-
synet 2011), OLF sin rapport om læring fra Ma-
condo-ulykken (OLF 2012-c) og anbefalingene 
fra	OGP’s	evaluering	av	behov	for	endringer	
som	følge	av	læring	fra	Macondo-ulykken	(OGP	
2011).
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• Prinsippet om to uavhengige og testede 
brønnbarrierer er et viktig prinsipp for 
boring på norsk sokkel, samt krav om 
overvåking av barrierene. Petroleumstil-
synet konkluderer med at Macondo-ulyk-
ken bekrefter viktigheten av at boreoper-
atører og oljeselskapene videreutvikler 
ytelseskravene til de ulike barriereele-
mentene. Dette gjelder ambisjonsnivået 
for ytelseskravene både i forbindelse med 
etablering, testing, vedlikehold og over-
våking.

• En risikoreduserende faktor i forhold til 
uhellsutslipp er forbedret boreteknolo-
gi og overvåking av brønnbarrierene i 
sanntid. To av de viktige teknologiske 
forbedringene som anses å ha betydelig 
innvirkning på påliteligheten til kontroll-
systemet er “måling under boring”, et 
system som utfører nedihulls målinger 
og overfører informasjon til overflaten i 
sanntid i hvert trinn av boring og gir bedre 
gjenkjenning av potensielle brønnspark, 
og bruk av nye teknologier for vertikal 
seismisk profil (VSP) for å øke nøyak-
tigheten i måling av poretrykk under 
boring. VSP gir blant annet forbedret in-
formasjon nedenfor borekronen om po-
tensielle trykksoner og forkastninger.

• Vurdering av interne verifikasjonspros-
esser og brønnstyringssystemer, som sam-
men med en bedre styring av operative 
endringer bør sikre at bore- og brønnans-
varlige både på land og offshore holder 
risikonivået så lavt som praktisk mulig 
(ALARP33) i brønnenes levetid. I dette 
ligger også forbedring innen opplæring 
og beredskapsøvelser.

• Etablere effektive planer for tetting av 
brønn og stansing av en utblåsning skulle 
dette være nødvendig. Utstyr, ressurser, 
prosedyrer, planer, samarbeidsavtaler mv 
må være på plass i enhver aktivitet der en 
utblåsning er mulig. Det er dessuten vik-
tig at ressursene er tilpasset de aktuelle 
forholdene som forventes i hvert tilfelle 
(reservoarforhold, regionale forhold mv.).

• Siste utvei for å få kontroll på en utblås-
ning er å bore avlastningsbrønner. Dette 
er tidkrevende og innebærer mobiliser-
ing av en til to borerigger. I områder som 
dekkes av is i vinterhalvåret vil mobiliser-
ingstid for borerigger til å bore eventuelle 
avlastningsbrønner være kritisk for om 
det lar seg gjøre å bore avlastningsbrønn 
før det blir for mye is. Sjøbunnskapsling 
av brønnhodet (capping) og eventuelt 
oppsamling av brønnstrømmen (contain-
ment) vil være et interessant alternativ 
til avlastningsbrønn når andre tiltak mis-
lykkes.

34

For nærmere detaljer om de ulike tiltak henvises 
til DNVs oppsummering (Kruuse-Meyer m.fl., 
2012) samt de respektive kilder som angitt over.

6.8 Beredskap mot akutt    
 forurensning

En delutredning er utført av DNV (Tvedt m.fl., 
2012) for å belyse utfordringer og mulige løs-
ninger for beredskap mot akutt forurensning i 
utredningsområdet. Omtalen nedenfor bygger på 
denne delutredningen.

6.8.1 Strategier for bekjempelse 
 av akuttutslipp av olje

Beredskapstiltak til havs

Hovedstrategien for beredskap mot akutt foru-
rensning på norsk sokkel er mekanisk oppsam-
ling nær utslippskilden ved hjelp av NOFOs35 
havgående systemer (fartøy, lenser og oljeop-
ptaker). Dette omtales som barriere 1 og 2 (se 
nedenfor). For felt i produksjon er den norske til-
nærmingen at havgående beredskap skal dimen-
sjoneres for å kunne håndtere tilsvarende opptil 
90 pst. av mengden i de forventede utblåsningsra-
tene. For leteboring baseres dette på vektet rate, 
34  As Low as Reasonable Practicable – 
prinsipp for kost-nyttebaserte risikovurderinger
35  Norsk oljevernforening for operatørsels-
kaper
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da det her er større usikkerhet knyttet til ratene. 
Beredskap i barrierene 1 og 2 dimensjoneres til 
å ha tilstrekkelig opptakskapasitet for å kunne 
håndtere emulsjonsmengden (olje som har tatt opp 
vann og danner vann-i-olje emulsjon) som kom-
mer inn til barrieren. 

Oljevernberedskap for norsk petroleumsvirksom-
het til havs er organisert gjennom NOFO, men 
hver operatør er selv ansvarlig for å planlegge, 
dimensjonere og ivareta egen beredskap. NOFO 
har etablert standardløsninger for havgående 
beredskap, og har etablert operative løsninger dels 
plassert på dedikerte fartøyer og dels i depoter på 
land. Beredskapen bygger på samarbeid mellom 
selskapene. For områder med nærliggende aktiv-
itet er det etablert regionale beredskapsplaner. En 
oversikt over NOFOs beredskapsressurser og lo-
kalisering er gitt i figur 6-15.

Ettersom det i dag ikke er petroleumsaktivitet i 
området ved Jan Mayen er det ingen oljevernres-
surser i umiddelbar nærhet. Før en eventuell opp-
start med petroleumsvirksomhet til havs i dette 
området må det etableres slike ressurser. Dette 
inkluderer tankfartøy for tømming av skimmer-
fartøy og slepebåter for de havgående oljelensene. 
Petroleumsnæringen må i stor grad gjøre dette 
uten bidrag fra Kystverket, da statlig beredskap 
er dimensjonert for innsats langs fastlands-Norge 
og Spitsbergen. Kystvakten har kun få fartøy med 
isklasse og som eventuelt kan bidra ved Jan May-
en vinterstid.
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Figur 6-15: Oversikt over NOFOs lokasjoner og 
utstyr:	Kilde:	NOFO	(fra	Tvedt	m.fl.,	2012)

I tillegg til bekjempelse på åpent hav, er strategien 
å bekjempe eventuell olje i kystområder som er 
påvirket av utslippet og bekjempelse av olje som 
har strandet på land (barriere 3 og 4). 
De fire barrierene er som følger:

• Barriere 1: Bekjempelse på åpent hav 
nær kilden

• Barriere 2: Bekjempelse på åpent hav og 
inn mot kystsonen

• Barriere 3: Bekjempelse i kystsonen og 
fjordområdene og beskyttelse av sårbare 
naturressurser

• Barriere 4: Bekjempelse på strand

Kystnær beredskap samt alternative tiltak til me-
kaniske metoder, samt for å bekjempe olje i is, 
omtales nedenfor (barriere tre og fire).
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Kystnær beredskap

Med kystnært oljevern menes beredskapstiltak 
som kan hindre eller reduserer skader og ulemper 
på miljøet som følge av akutt forurensing i kyst- 
og strandsonen. Dette dimensjoneres av mengde 
olje og emulsjon som når kyst- og strandsonen i 
beredskapsanalysene. Beredskap i kystsonen or-
ganiseres også gjennom NOFO, og med avtaler 
med de interkommunale utvalgene mot akutt foru-
rensning (IUA) samt Kystverket og Kystvakten. 
Det finnes naturlig nok ikke IUA ved Jan Mayen.

På grunn av de geografiske og klimatiske 
forholdene ved Jan Mayen vil det være nødven-
dig å etablere en tilpasset beredskapsløsning hvor 
man baserer seg på fleksibilitet og mer robusthet 
av havgående NOFO-systemer også i barriere 3 
med nødvendig kapasitet til å finne oljeemuls-
jonen som forventes å opptre i mindre flak så langt 
ut i drivbanen. En strandrenseaksjon vil måtte til-
rettelegges sikkerhetsmessig, logistikkmessig og 
i forhold til infrastruktur som gjør det forsvarlig 
å holde 80 personer i arbeid i ca. 100 dager. Al-
ternativt kan strandrensing organiseres med færre 
personer med base på land eller fartøy. Hensynet 
til personellsikkerhet vil nok i praksis gjøre bety-
delige deler av strandlinjen utilgjengelig for ak-
tive rensetiltak i lengre perioder. Av samme årsak 
forventes selvrensningsevnen å være betydelig. 

Tiltak mot olje i is og bruk av kjemisk  
dispergering

Dersom oljen har nådd iskanten og denne er så 
åpen at oljedriften har ført oljen innover i isfeltet, 
kan mekanisk oppsamling vurderes ut fra forhold-
ene. Ved lav isdekningsgrad (< 30 pst.) kan man 
vurdere bruk av lenser. Ved høyere isdeknings-
grad vil bruk av oljeopptagere uten oppsamling 
i lense først være aktuelt, men dette krever da at 
man har en viss oljefilmtykkelse. Dispergering 
vil kunne være et reelt alternativ. Scenariobaserte 
netto-miljøgevinst (NEDRA) analyser vil være til 
stor hjelp i vurderingen av beredskapsstrategi og 
når dispergeringsmiddel med fordel kan benyttes.

Isen rundt Jan Mayen er et dynamisk miljø og is-
kanten og isforholdene ellers kan være veldig for-
skjellig og forandre seg i løpet av relativt kort tid. 

Iskanten er et verdifullt område hvor biomassen i 
vannsøylen og iskanten kan være stor. I deler av 
året fins det mye sjøfugl i iskanten. Dette er også 
et område hvor en ofte finner mye sel. Fokus bør 
derfor være å forsøke å hindre at oljen driver inn i 
iskanten. Dispergering bidrar ofte til å fjerne olje 
fra overflaten raskere enn mekanisk oppsamling 
og bør vurderes som et aktuelt tiltak dersom oljen 
driver mot iskanten. Da det ikke er petroleumsak-
tivitet i områder med is i Norge idag, er det ikke 
utarbeidet noen strategier for bruk av disperger-
ingsmiddel i nærheten av iskanten i Norge. Bruk 
av dispergeringsmidler som del av oljevernberes-
kapen benyttes i andre deler av verden der det er 
petroelumsvirksomhet i nærheten av iskanten.

Brenning av olje

In-situ brenning (ISB) er en av responsteknikkene 
med det største potensialet for bruk i områder med 
isforhold, spesielt i tett is. Dette er en metode som 
er godt utprøvd og etablert som en del av oljever-
nberedskapen i arktiske områder. Metoden er im-
idlertid følsom for faktorer som oljens egenskaper 
og grad av forvitring (spesielt emulgering), tyk-
kelse på oljeflaket, bølgeaktivitet, vindforhold og 
antennelsestemperatur. 

Feltforsøk har vist at det er mulig å antenne og 
brenne et oljeflak med fersk råolje behandlet med 
herdere, men fortsatt gjenstår en del testing og ut-
vikling for å demonstrere potensialet på mer for-
vitrede oljer og større mengder olje. Det vurderes 
å være godt potensial for en slik strategi, men vi-
dere utvikling og testing er nødvendig.

Videreutvikling av utstyr og løsninger

Vel så viktig som oljeverntiltak er tiltak og 
metoder som motvirker hendelser eller reduserer 
omfanget av et oljeutslipp. I tilfeller hvor en ut-
blåsning ikke lykkes å stanse konvensjonelt, ved 
tung borevæske eller plugging, er nyutviklede 
metoder for innkapsling av brønner et alterna-
tiv. Dette er en forholdsvis ny løsning som ble 
utviklet i forbindelse med Macondo-ulykken og 
som siden er videreutviklet. Teknologien går ut 
på at det kobles en innretning over brønnhodet 
som kan stanse olje/gass –strømmen fra brønnen. 
Tiltaket er utviklet for brønnhoder på havbunnen, 
og kan benyttes på de havdyp som finnes ved Jan 
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Mayen. Tiltaket utføres under vann og er således 
relativt uavhengig av vær, sikt og isforhold. Ved 
å gjøre denne teknikken tilpasset og tilgjengelig 
vil potensialet for langvarige utblåsninger være 
vesentlig redusert.   

Selv om effekten av denne teknologien kan 
være svært betydningsfull under ukontrollerte 
brønnhendelser må løsningen suppleres med annet 
oljeopprydningsutstyr. En del hendelser vil ikke 
være dekket av systemet og det er viktig at sels-
kapene videreutvikler løsninger som kan håndtere 
slike situasjoner. 

Innenfor mer konvensjonelt mekanisk oljever-
nutstyr blir det også stadig utviklet nye konsep-
ter og det forventes at nye løsninger vil kunne 
brukes mer effektivt enn dagens systemer. NOFOs 
satsning på utvikling av enfartøyssystemer som 
kan operere med høyere hastigheter og være min-
dre begrenset av bølgehøyde har bidratt til disse 
prosessene. Oil Shaver er en nytt type lense- og 
opptakersystem som skal kunne operere i inntil 5 
knops hastighet. Med brytende bølger vil syste-
met kunne operere i ca. 3 knop. I likhet med Oil 
Shaver kan også systemet MOS Sweeper36 brukes 
under betydelig høyere hastighet enn konvens-
jonelle løsninger og det krever også bare et fartøy 
under operasjon.

6.8.2 Utfordringer i utredningsområdet

Det er utfordringer knyttet til klima, mørke og 
fare for nedising av oljevernressurser ved aksjoner 
vinterstid. Ved en eventuell etablering av oljever-
nressurser ved Jan Mayen må dagens tilgjengeli-
ge oljevernutstyr modifiseres for å fungere godt 
under forhold med sterk kulde. Det er igangsatt 
industriprosjekter for å undersøke muligheter for 
effektive beredskapstiltak også i isfylte farvann, 
og kunnskapen på området er økende. Det finnes 
også relevant erfaring på området internasjonalt, 
spesielt fra Nord-Amerika.

36  Et lignende system til Oil Shaver, men 
hvor	lensene	etablerer	et	fiskebensmønster	som	
former seg etter bølgene og gjør at olje som 
skulle havne over den første barrieren vil kunne 
fanges opp i den neste.

6.8.3 Effekt av oljevernberedskap -   
 eksempelstudier

Det er gjennomført oljedriftmodelleringer med og 
uten beredskapstiltak for området rundt Jan May-
en for å se på mulig effekt av beredskap i områ-
det. To borelokasjoner er lagt til grunn for denne 
analysen med en oljeutblåsning på 1 500 m3/d 
Norne-råolje i 15 døgn. De utvalgte lokasjonene 
representerer de mest utfordrende lokasjonene for 
oljevernsom følge av hhv nærhet til iskant (J-L1) 
og nærhet til land (J-L2).

Den korteste drivtiden til land på Jan Mayen fra 
lokasjon J-L2 er 2 døgn (95 persentil). Dette vil 
kreve en tilstedeværende beredskap med kort re-
sponstid for en eventuell aktivitet så nær land. 
Responstid på første system fra eksisterende 
oljevernressurser fra norsk sokkel er ca. 40 timer 
og andre system nærmere 50 timer. Det forutsettes 
at dagens praksis med stående beredskapsfartøyer 
under boring i oljeførende lag også vil legges til 
grunn for Jan Mayen, muligens også med flere 
beredskapssystemer. Beredskapen ved Jan Mayen 
vil kreve et tankskip for tømming av skimmerfar-
tøyer. Dette vil være en kritisk faktor da det ikke 
er tilgang på landanlegg for tømming av oljeemul-
sjon, og vil gi høyere krav på tilgang og respons-
tid for tankskip i Jan Mayen enn de retningslinjer/
ressurser NOFO har per dags dato. 

Drivbaneberegningene indikerer at sannsynlighet-
en for landpåslag ved et utslipp fra den nordlige 
letelokasjonen (J-L1) er relativt lav (< 10 pst.). 
Fra letelokasjonen tett på øya Jan Mayen (J-L2) er 
sannsynligheten for at olje skal treffe Jan Mayen 
svært høy (70-80 pst.). 

Resultatene fra modellering av effekt av bereds-
kap i Lokasjon J-L1 viser relativt bra effekt av til 
sammen fire NOFO-systemer. Responstid på sys-
temene er satt til to timer på første system (stand-
by) og de neste systemene hentes fra Haltenban-
ken, Goliat og Tampen med responstider fra 45-56 
timer. Massebalanse etter 30 døgn viser et opptak 
på ca. 30 pst. om vinteren og ca. 55 pst. i sommer-
halvåret. Modellert beredskap reduserer mengde 
olje inn i iskanten med 14 pst. om vinteren og 23 
pst. om sommeren. Likevel havner 23 pst. av oljen 
i iskanten om vinteren og 13 pst. om sommeren. 



91

Dette vil stille krav til at oljevernberedskap skal 
fungere med opptak av oljen som har havnet i is-
fylte farvann, noe som i svært begrenset grad er 
utprøvd og på plass per i dag. 
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Figur 6-16: Massebalansen 30 døgn etter ut-
slippets start (15 døgn etter utslippstopp) for to 
ulike for sommer- og vintersesong, med og uten 
oljeverntiltak. 100 pst. tilsvarer 15 x 1257 tonn 
= 18855 tonn utslippet olje, hvor emulsjon ikke 
er tatt med i masseberegningen. Utslippslokasjon 
er J-L2, nord i utredningsområdet. Kilde: DNV 
(Tvedt	m.fl.,	2012).

For den sydlige lokaliteten J-L2 viser bereds-
kapsmodelleringen tilsvarende effekt fra de fire 
oljevernsystemene med et opptak på 25 pst. om 
vinteren og hele 50 pst. i sommerhalvåret (figur 
6-16). Beredskapen som er modellert vil i som-
merperioden redusere strandingsmengdene som 
treffer øya Jan Mayen med inntil 70 pst. (reduserer 
strandingsandelen fra 25 pst. til ni pst. av utslup-
pet mengde olje). I vinterperioden vil nærmere 40 
pst. av oljen kunne treffe øya Jan Mayen/iskanten 
og den modellerte beredskapen vil kunne redusere 
denne andelen til ca. 25 pst.
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I figur 6-17 er det videre presentert en masseba-
lanse som angir utvikling over tid. Denne viser 
at 49 pst. er samlet opp, en betydelig del er for-
dampet (25 pst.), dispergert, oppløst eller nedbrutt 
(16 pst.), mens vel 9 pst. har nådd iskanten og 
gjenværende olje på havet er neglisjerbart etter 30 
døgn.
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Figur 6-17: Massebalanse for oljeutblåsning fra 
J-L2 over tid, sommersesong, med 2 mekaniske 
systemer i barriere 1 og 2 systemer i barriere 2. 
Figuren viser hvordan massebalansen forandrer 
seg fra tre timer etter utblåsningens start frem til 
og med 30 døgn etter utblåsningens star. Kilde: 
DNV	(Tvedt	m.fl.	2012).

Siden det i dag ikke finnes beredskapsressurser i 
området, vil en eventuell petroleumsvirksomhet 
medføre en generell styrking av oljevernbereds-
kapen i området, noe som også vil være av nytte 
relatert til skipstrafikk.

For store deler av utredningsområdet (området sør 
mot grenselinjen mot Island) så kan det trolig ikke 
forventes at olje strander eller at olje i vesentlig 
grad vil kunne nå iskanten. For disse delene av 
utredningsområdet finnes det eksisterende bered-
skapsløsninger på norsk sokkel som er direkte 
overførbare til utredningsområdet. 

Oppsummering

For åpne havområder finnes beredskapsløsninger 
i områder med virksomhet på sokkelen i dag som 
er direkte overførbare til utredningsområdet. Den 
største forskjellen er lengre avstand til beredskap-
sressurser, men dette kan dimensjoneres i forhold 
til aktivitet i området. Basis vil være mekaniske 
tiltak med mulighet for bruk av kjemiske disper-
geringsmidler i spesielle tilfeller. 

For kystnære aksjoner ved øya Jan Mayen vil det 
være nødvendig å etablere en tilpasset løsning 
hvor man baserer seg på fleksibilitet og mer ro-
busthet av havgående NOFO-systemer også i 
barriere 3. En strandrenseaksjon vil måtte til-
rettelegges sikkerhetsmessig, logistikkmessig og 
i forhold til infrastruktur som gjør det forsvarlig 
å holde anslagsvis 80 personer i arbeid i ca. 100 
dager. Alternativt kan strandrensing organiseres 
med færre personer med base på land eller fartøy.

Modelleringene for fire standard NOFO-systemer 
som er utført viser god effekt, med et opptak på 
omtrent 20-25 pst. olje av totalt utsluppet olje om 
vinteren og inntil 50-55 pst. om sommeren. Dette 
vil redusere både mengde olje inn til henholdsvis 
strand eller iskanten betydelig for de analyserte 
lokasjonene. Tiltaket vil således kunne ha en bety-
delig konsekvensreduserende effekt, og redusere 
den totale miljørisikoen. Den direkte positive ef-
fekten på miljørisiko er ikke kvantifisert.
 
Ved en eventuell etablering av oljevernressurser 
ved Jan Mayen må dagens tilgjengelige oljever-
nutstyr modifiseres for å fungere godt under 
forhold med sterk kulde. Der det i dag pågår pe-
troleumsvirksomhet på norsk sokkel er håndtering 
av olje i is en lite relevant problemstilling, men 
løsninger finnes internasjonalt. Siden det i deler 
av utredningsområdet kan tenkes at olje drifter inn 
i is, vil dette kreve nye beredskapsløsninger. I til-
legg til å bygge på beste praksis internasjonalt vil 
det være behov for videre utvikling og testing for 
å sørge for en best mulig beredskap også ved Jan 
Mayen.



93

Referanser

Arnesen, G., I. Birkeland, P. S. A. Beck, K. 
Åkra, T. Ekrem og G.E. E. Søli. Naturinventer-
ing/grunnlagsundersøkelser i virksomhetsom-
rådene på Jan Mayen. Ecofact rapport 170

Avinor, 2012. Utredning av konsekvenser av 
helårig petroleumsvirksomhet i området Bar-
entshavet – Lofoten. Tema: Konsekvenser for 
luftfart. Oppdatering oktober 2012.

Bach, S.S., Maersk Oil; H. Skov, Danish Hy-
draulic Institute; W. Piper, Biologisch-land-
schaftsökologische-Arbeitsgemeinschaft. SPE 
126651 Acoustic Monitoring of Marine Mam-
mals around Offshore Platforms in the North 
Sea and Impact Assessment of Noise from Drill-
ing Activities. 

Bakke, T., J. Klungsøyr and S. Sanni (2012). 
Langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra petro-
leumsvirksomheten: Resultater fra ti års for-
skning. Oslo Norway, Norges forskningsråd: 
40s. DNV, 2008. Forvaltningsplan Norskehavet 
- Miljøkonsekvenser akutt utslipp. Rapport nr./
DNV ref nr: 2008-0484

Dahl-Hansen, I.E., H. Andrade, A.S. Aniceto, 
L-H Larsen, O. Isaksen, J.R. Valeur og E. Svin-
dland Stenberg, 2012. Andre miljøkonsekvenser 
av planlagt virksomhet. Akvaplan-niva AS Rap-
port: 5953 – 1. Akvaplan-niva og Rambøll.

Dalen, J., Dragsund, E., Næss, A. og Sand, O. 
2007. Effekter av seismiske undersøkelser på 
fisk, fiskefangster og sjøpattedyr. Rapport til 
Samarbeidsgruppe Fiskerinæring og Oljeindus-
tri. Report no.: 2006-1921, Rev.: 02. Det Norske 
Veritas AS, 06.02.07. Høvik. 29 s.

Direktoratet for naturforvaltning, 2012. Tema-
side forsuring av havet.

DNV, 2008. (Brude, O.W., Nissen-Lie, T., Brau-
taset, A.B., Rudberg, A. og Johansen Ø.) For-
valtningsplan Norskehavet - Miljøkonsekvenser 
akutt utslipp. DNV rapport 2008-0484.

DNV, 2010-a. State-of-the-art on marine icing 
models and obervations. DNV rapport 2010-
0745.

DNV, 2010-b. Petroleumsvirksomhet. Oppdat-
ering av faglig grunnlag for forvaltningsplanen 
for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten 
(HFB). Konsekvenser av akutt utslipp for fisk. 
DNV-rapport nr. 2010-0527. Rapport fra DNV 
og SINTEF.

Eger, K.M., H. Grimstad, K.E. Solberg, J. Bar-
lindhaug, T. Pedersen og R. Karlstrøm, 2012. 
Infrastruktur og logistikk relevant for petro-
leumsvirksomhet i havområdene ved Jan May-
en. Rapport fra Analyse & Strategi, Multicon-
sult, Det norske Veritas og Perpetuum AS.

Fossum, P. (red.), K.A. Mork, V. Tverberg, S. 
Boitsov, H.E. Heldal, E. Bagøien, J Rønning, 
A. Slotte, T. Vollen, R. Wienerroither, G. Dahle, 
P. Buhl-Mortensen, N. Øien, T.A. Øigård og P. 
Fauchald, 2012. Beskrivelse av miljø og lev-
ende marine ressurser i havområdene ved Jan 
Mayen. Rapport fra havforskningsinstituttet nr. 
16-2011

Gjerstad, K.I., Sverre Solberg, Tove Svendby, 
Li Liu, Bente M. Wathne, Brit Lisa Skjelkvåle, 
Tore Høgåsen, Per Arild Aarrestad og Jan Ove 
Gjershaug, 2012. Åpning av havområdene ved 
Jan Mayen for petroleumsvirksomhet. Kon-
sekvenser av regulære utslipp til luft. NILU rap-
port OR32/2012. NILU, NIVA og NINA.

Green. N. W., Heldal. H. E., Måge. A., Aas. W., 
Gäfvert. T., Schrum. C., Boitsov. S., Breivik. K., 
Iosjpe. M., Yakushev. E., Skogen. M., Høgåsen. 
T., Eckhardt. S., Christiansen. A. B., Daae. K. 
L., Durand. D., Ledang. A. B., og Jaccard. P. 
F.(2012) Tilførselsprogrammet 2011. TA 2935. 
Overvåkning av tilførsler og miljøtilstand i Nor-
skehavet. Klima- og forurensningsdirektoratet.



94

Gulliksen, B., Beuchel, F., Brattegard, T og Pa-
lerud, R. The marine sublittoral fauna of Jan 
Mayen Island: Zoogeography and succession on 
”new” lava grounds i Skreslet, Stig (ed) 2004. 
Jan Mayen Island in Scientific Focus. 

HoeIl, E., C. Vivelid Nilssen, E. Wale, G. Nød-
land og B. Hoff, 2012. Beredskap og støtte-
funksjoner. Underlag for konsekvensutredning 
Jan Mayen. Proactima rapport PO-1 070696-2 
-RE-O 1

Iden, K.A., Magnar Reistad, Ole J. Aarnes, 
Reidun Gangstø, Gunnar Noer og Nicholas 
E. Hughes, 2012. Kunnskap om vind, bølger, 
temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - ”Jan 
Mayen”. Rapport fra Meteorologisk institutt 
13/2012.

Klif, 2010. Petroleumsindustriens arbeid med 
nullutslipp. TA2637

Kruuse-Meyer, R., M. Braathen, M. Rusten, C. 
Sætre, D. Medukhanova, L.M Pickard og O. 
Aspholm, 2012. Miljørisikoanalyse for havom-
rådene ved Jan Mayen. DNV rapport 2012-1315

Larsen, L-H. og M.I. Aaserød, 2012. Virkninger 
av petroleumsvirksomhet for fiskeri og hav-
bruk ved normal drift - Havområdene ved Jan 
Mayen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5958 – 02. 
Akvaplan-niva og Proactima.

Larsen, L-H., T. Bakke, J. Beyer, K.E.T. Busch, 
K.R. Iversen, M.L. Madsen, B.F. Nashoug, L. J. 
Olsen, T. Tjomsland, 2012. Konsekvensutred-
ning (KU) som en del av prosessen med åpning 
av havområdet omkring Jan Mayen. Regulære 
utslipp til sjø. Sak 12/760. Akvaplan-niva AS 
Rapport: 5935 – 3. Akvaplan-niva, NIVA og 
SALT.

Lilleng, D. 2012. Beskrivelse av fiskeriaktiv-
iteten rundt Jan Mayen. Rapport fra Fiskeridi-
rektoratet.

Midtgard, M.R., L-H. Larsen, M.I. Aaserød og 
A. Buanes, 2012. Konsekvenser for samfunn av 
akutte utslipp – Jan Mayen. NORUT Tromsø 
rapport 19/2012. NORUT Tromsø, Akvaplan-
niva og Proactima.

Mjelde, A., K. Aalbu og J.A. Røyset, 2012. 
Sannsynlighetsanalyse for skipstrafikk ved Jan 
Mayen. DNV rapport 2012-1218. Kystverket og 
DNV.

OD, 2012-a. Scenarioer for petroleumsvirksom-
het i havområdene ved Jan Mayen.

OD, 2012-b. Inntekter fra petroleumsvirksom-
het på nasjonalt nivå 

OD, 2012-c. Tekniske forutsetninger for petro-
leumsvirksomhet - Jan Mayen.

OED, 2011. Forslag til program for konsekven-
sutredning. Åpning av havområdene ved Jan 
Mayen for petroleumsvirksomhet. Høringsdo-
kument, desember 2010

OGP 2011. International recommendations on 
well incident prevention, intervention and re-
sponse.

OLF 2007. Metode for miljørettet risikoanalyse 
(MIRA) – revisjon 2007. Oljeindustriens lands-
forening nå Norsk Olje og Gass.   

OLF, 2011. Miljørapport 2010.

OLF, 2012-a. Miljørapport for 2011.

OLF, 2012-b. (http://reports.olf.no/statistikk/) 
Tabell 31 Kildesortert avfall og tabell 32 Farlig 
avfall.

OLF 2012-c. Deepwater Horizon – lessons 
learned and follow-up.



95

Ottersen G. og Auran J., 2007. Helhetlig forvalt-
ningsplan for Norskehavet: Arealrapport med 
miljø- og naturressursbeskrivelse. Rapport fra 
Havforskningsinstituttet nr. 6/2007.

Petroleumstilsynet 2011. Deepwater Horizon-
ulykken – Vurderinger og anbefalinger for norsk 
petroleumsvirksomhet.

Proactima 2010 (for Petroleumstilsynet)-a: 
Forslag til scenarioer for modellering av kon-
sekvenser ved akutt utslipp til sjø i Barentshavet 
og havområdene utenfor Lofoten

Proactima 2010 (for Petroleumstilsynet)-b: Vur-
deringer av årsaker og medvirkende faktorer 
som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra pe-
troleumsvirksomhet i Barentshavet og havom-
rådene utenfor Lofoten

Pöyry, 2012, Ringvirkninger av petroleumsvirk-
somhet ved Jan Mayen

Rudberg, A., L.M. Pickard, D. Medukhanova 
og O.W. Brude, 2012. Oljedriftsmodellering og 
analyse av gassutblåsning i Nordområdene – 
Jan Mayen. DNV rapport 2012-1246.

Scandpower, 2012. Blowout and well release 
frequencies based on SINTEF offshore blowout 
database 2011.  

SSB, 2012, Nasjonale sysselsettingsvirkninger 
av petroleumsaktivitet i havområdene ved Jan 
Mayen

Strøm, H. og E. Lorentzen, 2012. Foreløpige 
resultater fra kartlegging av arealbruk utenfor 
hekkesesongen hos lomvi og polarlomvi på Jan 
Mayen, og oppdaterte bestandsestimater/utbre-
delseskart for hekkende sjøfugl. Notat fra Norsk 
polarinstitutt.

Tvedt, H.B., D. Millet, T.S. Grimsrud, J.R. 
Andersen, H.P. Dahlset og I. Singsaas, 2012. 
Oljevern beredskapsanalyse for lokasjoner nær 
Jan Mayen. DNV rapport 2012-1272.

Velvin, R., Beyer, J., Walday, M., Evenset, A., 
Vögele, B., 2009. StatoilHydros miljøovervåk-
ingsprogram for Snøhvit. Marin overvåkingsun-
dersøkelse av kystmiljø i forbindelse med drift 
på LNG anlegg på Melkøya 2008. Akvaplan-
niva rapport 4019-1. 164 sider.

von Quillfeldt, C.H. (red.) 2010. Det faglige 
grunnlaget for oppdateringen av forvaltning-
splanen for Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten. Fisken og havet, Særnummer 
1a 2010.

Wassmann, Paul, Duarte, Carlos M., Agustí, 
Susana, Sejr, Mikael K. (2010). Footprints of 
climate change in the Arctic marine ecosystem, 
Global Change Biology, Vol. 17 (2), 1235-1249.



96



97

Utgitt av: 
Olje- og energidepartementet

Departementenes servicesenter
Internett: www.publikasjonsbestilling@dep.no
Telefon: 22 24 20 00

Layout: Klas Jønsson
10/2012




