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1. Innledning

Natur og Ungdom og Bellona (NUB) er motstandere av en utbygging av Goliatfeltet. NUB mener at
petroleumsproduksjon ikke bør forekomme i sårbare naturtyper, slik som ørken, regnskog og i
Arktis. Arktis er et område som er særlig utsatt for menneskelig påvirkning, som følge av globale
klimaendringer, industrielt fiske, lokal og langtransportert forurensing og introduksjon av fremmede
arter. Utbyggingen av Goliatfeltet representerer i denne sammenhengen en ny kilde til lokal
forurensing. NUB mener at man ikke bør tillate økt menneskelig påvirkning i dette området.

NUB vil minne om at da Barentshavet Syd i 1997 ble åpnet gjennom Barentshavprosjektet, var
dette i strid med de anbefalinger Statens forurensningstilsyn (SFT), Direktoratet for naturforvaltning
og Norsk Polarinstitutt hadde gitt. I den koordinerte anbefalingen på Barentshavprosjektet fra
nevnte etater bes det om at de områder som i St.meld. nr 40 (1988-99) beskrives som "kystsonen og
egg- og larvesonen" unntas tildeling (SFT 26.09.96). Den nevnte stortingsmeldingen beskriver
kystsonen på følgende måte: "Kystsonen kan beskrives som et 20-50 km bredt belte langs kysten av
Troms og Finnmark". Området Finnmark Øst er videre vurdert i gruppen av "områder som ikke
anbefales tildelt". I samme koordinerte anbefaling skriver SFT at det ikke bør åpnes for
oljevirksomhet nærmere land enn tilsvarende en minste drivtid på 2 døgn, gjennomsnittlig 40 nm
fra kysten.

I St.meld. nr 8 (2005-2006)  Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan), som Regjeringen la frem i mars 2006, er
områdene fra kysten ut til 50 km definert som "særlig verdifulle og sårbare områder som krever
særskilt aktsomhet". Det er svært alvorlig når sterke og samstemte signaler fra miljøfaglige etater
overkjøres. Både frarådninger mot virksomhet og stadfestingene av kystområdene som særlig
sårbare, har ikke blitt fulgt opp med handling.

Prosjektet skal konsekvensutredes i forkant av utarbeidelsen av Plan for utbygging og drift (PUD)
før den skal opp til behandling i Stortinget. NUB forventer i den sammenheng en minimering av
risiko og at kravene om null utslipp til luft og sjø vil bli overholdt.

Goliatfeltet har som det første oljefunnet i Barentshavet også vært ansett som meget kontroversielt.
I St.meld. nr 38 (2003-2004) presiseres det at: "Når det gjelder Goliat ligger denne
utvinningstillatelsen like utenfor Tromsøflaket. Regjeringen åpner for at rettighetshaverne på
Goliat kan foreta de nødvendige avgrensningsboringene for å avklare om feltet kan bygges ut. Det
understrekes at denne beslutningen ikke innebærer et endelig ja til utbygging av Goliatfeltet hvis
dette skulle bli aktuelt. Dette må det tas stilling til når rettighetshaverne fremmer sin
utbyggingsplan. Det blir da opp til selskapene å demonstrere at en eventuell utbygging tar
tilstrekkelig hensyn til miljøet og det særlig verdifulle området" (St.meld. nr 38, 2003-2004: 26).
NUB forventer at denne holdningen også legges som premiss for videre behandling mot utforming
av PUD for Goliatfeltet. Hvis operatørselskapet ikke kan sannsynliggjøre at utbygging og drift vil
skje under de forutsetninger som er lagt og at dette vil innebære at tilstrekkelig miljøhensyn blir
ivaretatt, kan ressursene på feltet heller ikke utvinnes.

2. Grunnlagsundersøkelser og miljøovervåking
Barentshavet er et område som står ovenfor store utfordringer de kommende årene. Det er forventet
at de lokale effektene av globale klimaendringer vil bli særlig store i dette havområdet. I tillegg er
Barentshavet et område som per i dag påvirkes av mange menneskelige faktorer. I forhold til ny
forurensende virksomhet, som en oljeproduksjon på Goliatfeltet vil medføre, er det derfor svært
viktig med gode grunnlagsundersøkelser. Dersom man skal overvåke påvirkning fra den aktuelle
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virksomheten, er det nødvendig med gode referanseverdier. Det vil si at det er nødvendig med et
grundig forstudie av den feltspesifikke lokaliteten som tar høyde for den variasjonen som er i
området. Det er altså ikke nok å undersøke lokaliteten en gang, man bør overvåke området i en
lengre periode (minimum 5 år, statistisk sett), for å ha oversikt over de komplekse økologiske
variasjonene. I tillegg bør man utrede for den endringen som vil komme som følge av de lokale
klimaendringene, slik at man har mulighet til å skille påvirkning fra oljevirksomheten fra effektene
av klimaendringene. Dersom de forventede effektene er sammenfallende (som for eksempel
nedgang i artsmangfoldet i bunnsedimentene), må man utrede hvordan man skal greie å skille
årsakene til endringen. Det bør ikke være mulig 'å skylde på' klimaendringer.

3. Utredning av samlet påvirkning
Barentshavet er et område som påvirkes av mange menneskelige påvirkningsfaktorer. NUB mener
at en konsekvensutredning ikke utelukkende bør se på konsekvensene som følger av forurensning
fra oljeproduksjonen på Goliat isolert sett, men derimot se denne forurensningen som en
tilleggsfaktor som påvirker økosystemet. Vi mener at man så langt det lar seg gjøre bør utrede hvor
mye og hvordan aktiviteten påvirker miljøet og mener dessuten at man bør si noe om usikkerheten
omkring konsekvensene av aktiviteten. Samtidig bør man utrede for mulige konsekvenser i et
perspektiv om samlet belastning. Alle organismer påvirkes av forskjellige påvirkningsfaktorer.
Disse påvirkningsfaktorene representerer stressfaktorer som kan få uventede konsekvenser når de
interagerer. Effekten av de ulike faktorene kan derfor være sterkere samlet sett, enn det de er hver
for seg.

Gjennom forvaltningsplanen (St.meld. nr 8, 2005-2006) belyses problematikken om samlet
belastning. Dette rettferdiggjør imidlertid ikke at den feltspesifikke konsekvensutredningen for
Goliat skal unntas krav om en slik vurdering. For det første er det her man utarbeider ulike
utbyggingsalternativer, og dermed har mulighet til å se potensielle konsekvenser som følge av den
konkrete utbyggingen. For det andre understreker også forvaltningsplanen behovet for å se nærmere
på problematikken i forhold til samlet belastning. I den aktuelle stortingsmeldingen sies det blant
annet at: "kunnskapen om kombinasjonseffekter av ulike typer påvirkning er begrenset" og videre
at:  "Usikkerheten om den samlede påvirkningen blir ytterligere forsterket ved at konsekvensene av
driftsutslipp av olje varierer avhengig av oljetype, utslippssted og hvilken art som påvirkes"
(St.meld. nr 8, 2005-2006: 73-74). Dette tilsier at en omfattende del av konsekvensutredningen bør
ta for seg Goliats bidrag i lys av en allerede eksisterende påvirkningen på økosystemet.

I en risikovurdering må også eksisterende aktivitet legges til grunn i risikovurderingen. Dette
gjelder særlig skipsfart og eventuell oljeproduksjon på Snøhvitfeltet. Ved utarbeidelse av ulike
risikoscenarioer må også en økning i russisk oljetransport tas inn i vurderingen.

4. Utslipp til sjø

4.1 Om politiske  forutsetninger for drift i  Barentshavet
I forbindelse med St.meld. nr 38 (2003-2004) Om petroleumsvirksomheten ble det bestemt at
nullutslippskravet til sjø for nordområdene skulle være strengere enn på resten av sokkelen. Dette
var en forutsetning da man gjenåpnet Barentshavet Syd i 2003. I Utredning av konsekvenser av
helårig petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet (ULB) som dannet grunnlaget for St.meld.
nr 38 (2003-2004) ble det presisert at: "For eventuell petroleumsvirksomhet i området Lofoten-
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Barentshavet er det lagt til grunn en forutsetning om at det ved en normal driftssituasjon skal være
null utslipp til sjø. Konkret betyr dette at det i en vanlig driftssituasjon ikke skal slippes ut produsert
vann eller borekaks/borevæske, med unntak av borekaks/borevæske fra topphullet i gitte
situasjoner"  (ULB 2003: 31).

Dette ble også understreket av daværende politisk ledelse i 2003 under gjenåpningen av
Barentshavet, der krav om absolutt null utslipp ved normal drift gjentatte ganger ble presisert som
forutsetning for virksomhet i Barentshavet. Tidligere olje- og energiminister Einar Steensnæs har
gjentatte ganger presisert at det skal være null utslipp i Barentshavet, og at det betyr ingen  utslipp.
Dette ble blant annet sagt på pressekonferansen 15. desember i forbindelse med 18.
konsesjonsrunde og i Regjeringens konklusjon på ULBen. Daværende miljøvernminister Knut Arild
Hareide uttalte til NRK (02.09.04) at "Når det gjelder Barentshavet stiller vi enda strengere krav.
Der sier vi at det overhodet ikke skal være utslipp".

Da de miljø- og fiskerifaglige etatene gav sine vurderinger i forhold til oljevirksomhet i Lofoten og
Barentshavet innebar dette en forutsetning om absolutt ingen utslipp ved alle deler av aktiviteten i
Barentshavet Dette inkluderte altså de kjemikaliene som normalt faller utenfor nullutslipps-
definisjonen. I høringen til ULBen skriver Havforskingsinstituttet "I OEDs sammendragsrapport
understrekes det at petroleumsvirksomhet i de omtalte områder forutsetter null utslipp ved
normaldrift. Havforskningsinstituttet regner med at den usikkerhet som er knyttet til mulige
langtidseffekter fra den kroniske belastningen de kontinuerlige utslippene av produsert vann
medfører i de øvrige områdene for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel dermed faller bort i det
aktuelle området for utredningen".  Dette er således ikke vurdert som en konsekvens ved
petroleumsaktivitet i Barentshavet i forvaltningsplanen. Det må derfor vektlegges i utredningen å
redegjøre for bruk av teknologi ved utbygging av feltet som ivaretar hensynet til absolutt null
utslipp.

4.1 Kunnskap om virkninger  av utslipp til sjø
Utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten har flere påviste effekter som tilsier et meget restriktivt
utslippsregime, spesielt i sårbare havområder som Barentshavet. Av forbindelsene i produsert vann
er det PAH-forbindelser og alkylfenoler som antas å være de farligste. Det finnes omfattende
dokumentasjon på at eksponering for PAH-forbindelser kan føre til kreft, nedsettelse av
immunforsvaret samt påvirke reproduksjon og utvikling hos fisk. I Nordsjøen er det funnet
forhøyede konsentrasjoner av PAH-forbindelser så langt som 10 km fra utslippspunktet. Nye
forskningsresultater fra Havforskningsinstituttet viser at utslippene av alkylfenoler kan påvirke
torskens formeringsevne (Meier 2007). Videre slippes det ut store mengder tungmetaller med
borevæsker tilsatt vektstoffet barytt. Det slippes også ut tungmetaller med produsert vann.
Tungmetaller kan foreligge i mange ulike former, og skadeligheten og tilgjengeligheten i miljøet er
avhengig av denne.

Det slippes ut en lang rekke forskjellige stoffer fra petroleumsindustrien, både stoffer som
forekommer naturlig i formasjonene, og kjemikalier som brukes under boring og produksjon. Det er
godt dokumentert at disse utslippene kan påvirke det marine miljøet. Dette kan skyldes de kjemiske
egenskapene til stoffene som slippes ut, eller det kan skyldes de fysiske egenskapene (for eksempel
nedstamming). I hvilken grad det økologiske systemet blir endret avhenger av mange faktorer.
Utslippsmengdene må ses i sammenheng med miljøets evne til å fortynne, bryte ned, omdanne, ta
opp, akkumulere, eller nyttiggjøre seg stoffene. Videre har forskjellige organismer svært ulik
toleranse for forurensing, og hvorvidt de påvirkes kan avhenge av faktorer som temperatur, årstid,
på hvilket livsstadium organismen blir utsatt for forurensingen, og eksponeringstiden.

Kronisk tilstedeværelse av oljeprodukter og andre stoffer fra petroleumsindustrien har dokumentert
varig biologisk påvirkning. Effektene er særlig alvorlige for arter nært assosiert med grunne
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sediment, det vil si arter som i løpet av sin livstid oppholder seg nært grunne bunnområder. Ikke-
dødelige doser av giftstoffer i olje forstyrrer dessuten helse, vekst og forplantning hos de biologiske
organismene og kan medføre indirekte effekter på næringskjeden. De langsiktige konsekvensene av
forurensing fra kjemikaliene som skal benyttes bør derfor konsekvensutreder i tillegg til effektene
av akutte utslipp.

4.3 Testing av kjemikalier planlagt brukt ved utbygging og drift
I forbindelse med utslipp fra petroleumsindustrien gjøres det kjemikalietester. Formålet med
kjemikalietestene er å se hvilket skadepotensial kjemikaliene kan ha. På bakgrunn av testene
klassifiseres kjemikaliene i grønn, gul, rød og svart kategori. Det gjennomføres tre former for tester.
I aktivitetsforskriften til petroleumsindustrien er det listet opp hvilke kjemikalietester som skal
gjennomføres (Lovdata 2006). Per i dag klassifiserer man kjemikalier til bruk i
petroleumsvirksomheten med utgangspunkt i tester som undersøker akutt giftighet, nedbrytbarhet
og bioakkumulering (St.meld. nr 8, 2005-2006).

Generelt er det manglende kunnskap om effekter av forurensing på økosystemet og ulike arter.
Dette gjelder både påvirkning av enkeltarter, på økosystemet og samlet påvirkning av flere
kjemikalier. Testen som omhandler nedbrytbarhet undersøker hvor raskt kjemikalier brytes ned i
sjøvannet. Denne testen setter som krav at vanntemperaturen er på 15-20°C, +/- 2 grader.
Gjennomsnittstemperaturen for sjøvannet i Barentshavet er langt lavere, noe vi viser eksempel på
her:

Desember: Bjørnøya -1,1 C Tromsøflaket 5,7

Januar: Bjørnøya -1,6 C Tromsøflaket 5,1

Februar: Bjørnøya -1,6 C Tromsøflaket 4,9

Mars: Bjørnøya -1,5 C Tromsøflaket 4,9

Det er laget en omregningsfaktor for nedbrytning av kjemikalier i sjøvann (Q10). Denne
omregningsfaktoren viser at nedbrytingsraten halveres per 10 graders temperatursenking. Dette
betyr at når temperaturen reduseres med 10 grader går nedbrytningen av kjemikaliene bare
halvparten så raskt.

NUB har lenge kritisert testene som klassifiserer kjemikalier for ikke å være tilstrekkelige for
havområdene i nord.  Det faktum at nedbrytingsraten for kjemikaliene halveres per ti graders
temperatursenking,  gjør at kjemikaliene kan føre til større skade enn tidligere antatt.  Kjemikalier
som per i dag blir klassifisert som gul kategori,  kan derfor reelt sett havne under rød kategori.

Det har også blitt innvendt mot disse testene at de gjennomføres på varmekjære organismer som
ikke finnes i Barentshavet. Organismene det testes på er organismer som er laboratorietolerante, og
er organismer som er forholdsvis hardføre.  I forvaltningsplanen for Barentshavet står det: "Testene
som ligger til grunn for klassifiseringen,  er imidlertid ikke fullt ut tilpasset  arktiske  strøk, for
eksempel gjennom valg av arter,  slik at det er en viss usikkerhet knyttet til effektene  også av disse
kjemikaliene"  (St. meld. nr 8, 2005-2006:105).

Konsekvensutredningen for PUD på  Goliatfeltet må derfor innebære testing av alle kjemikalier som
skal anvendes ved utbygging og drift under relevante klimatiske forhold og stedegne organismer for
Barentshavet. Dette må være gjeldende for alle kjemikalier som skal anvendes,  da uforutsette
utslipp av kjemikalier kan forekomme.

5



5. Utslipp til luft
NUB mener at en viktig forutsetning for nye installasjoner på norsk sokkel er at de tilfredsstiller et
krav om null utslipp til luft. Petroleumssektoren er en av de største bidragsyterne til økning av
norske klimagassutslipp. Derfor er en minimering av CO2, som er den største bidragsyteren til
klimagassutslippene i Norge, essensielt når nye utbygginger planlegges på sokkelen. Prosessutslipp
som følge av olje og gassutvinning er i følge Statistisk sentralbyrå (SSB) opphavet til om lag
halvparten av Norges totale utslipp av NOx. Det vil etter NUBB synspunkt da være svært uheldig
om det legges opp til ytterligere utslipp av NOx og CO2 fra den sektoren som per i dag er den
største bidragsyteren.

5.1 Utredning for null utslipp av klimagasser
Norges totale klimautslipp ligger i dag 9% over vår forpliktelse i Kyotoprotokollen.  Oljesektoren
har i følge SSB økt sine klimautslipp med 80% fra 1990 til 2006, og er i så måte den viktigste
årsaken til at Norge ligger langt etter med å oppfylle våre klimaforpliktelser (SSB 2006).
Elektrifisering,  altså forsyning av produksjonsplattformene med kraftoverføring fra land basert på
utslippsfri energi blir ansett som en av de viktigste strategiene for å redusere klimaforurensingen fra
norsk sokkel.  Både i regjeringserklæringen for Stoltenberg II-regjeringen og i det statlig oppnevnte
Lavutslippsutvalget  sin innstilling for hvordan Norge skal halvere sine klimagassutslipp utheves
elektrifisering som et essensielt klimatiltak i petroleumssektoren (Soria Moria 2005, NOU 2006:
18).

I følge forslag til program for konsekvensutredning for Goliat estimeres det at utbyggingens årlige
utslipp kan bli opp til 400.000 tonn CO2 (Eni Norge  2007: 37). Ved  valg av produksjonsinnretning
ved utbyggingen må hensynet til klimanøytral kraftforsyning vektlegges.  Konsekvensutredningen
for Goliatfeltet må utrede for ulike alternativer for klimanøytral kraftproduksjon,  både landbasert og
offshore.  For utslippsfri kraftproduksjon offshore vil NUB  peke på prosjekter for flytende
innretninger for gasskraftverk med rensing som er under utvikling av både Siemens og Seawater
Marine.

5.2 Utredning for null utslipp av NOx
I programforslaget estimeres det at de årlige utslippene av NOx maksimalt vil være på 400.000 tonn
(Eni Norge 2007: 37). I følge SSB var Norges totale NOx utslipp i 2006 på 194.500 tonn. Gjennom
Gøteborgprotokollen har Norge forpliktet seg til å redusere de årlige NOx utslippene til 156.000
tonn innen 2010. Det må altså reduseres med 40.000 tonn i løpet av de tre neste årene. Ved valg av
utbyggingsløsning bør det tas hensyn til behovet for å redusere Norges NOx utslipp. Elektrifisering
vil etter vårt syn være en svært relevant løsning siden den løser utfordringer både i forhold til
utslipp av NOx og CO2.

Utslipp av NOx er en kilde til lokal forurensning. Goliatfeltet er lokalisert i et område med sårbare
naturressurser. Det er derfor nødvendig å konsekvensutrede virkninger som følge av NOx utslipp
ved de ulike utbyggingsalternativene.

6. Miljørisikoanalysen (MIØ)
Etter det NUB erfarer ønsker Eni Norge å benytte den såkalte MIRA-metoden for å beregne
miljørisikoen ved utbygging og drift av feltet. NUB har gjentatte ganger i forbindelse med
behandling av søknad om utslippstillatelse for leteboringer i Barentshavet påpekt flere forhold med
metoden som NUB mener svekker dens funksjon/troverdighet som beslutningsgrunnlag. Disse
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forholdene må tas til etterretning i konsekvensutredningsprosessen under utarbeidelse av MURA-
analysen.

6.1 Kunnskapsgrunnlaget
Målet for miljørettet risikoanalyse (MIRA) er å utarbeide et kvantitativt utrykk for konsekvenser
ved utslipp i kombinasjon med sannsynligheten for at et utslipp vil skje. En slik analyse forutsetter
gode kunnskaper om de naturressursene som finnes i området. Dette kunnskapsgrunnlaget er etter
Bellonas mening ikke alltid tilstede. Særlig gjelder dette operasjoner i sårbare havområder, slik som
for eksempel Barentshavet. Det er mange ganger blitt trukket frem at det vites for lite om sjøfugl til
havs, marine pattedyr og de meteorologiske forholdene i Barentshavet. Dette er blant annet skrevet i
St.meld. nr 38 (2003-2004) og gjentatt i forvaltningsplanen (St.meld. nr 8, 2005-2006). Det har
dessuten vært generell enighet i forskningsmiljøene om at kunnskapen om naturressursene i
Barentshavet er mangelfulle. Siden det finnes lite kunnskap om mange av de biologiske ressursene
mener Bellona at kunnskapsgrunnlaget ofte er for dårlig til å gjøre en miljørettet risikoanalyse. Når
man allikevel velger å gjøre det, bør man legge inn sikkerhetsmarginer for å gardere seg mot slike
kunnskapsmangler.

6.2 Akseptkriterier
Akseptkriteriene angir grenser for hva selskapet definerer som et uakseptabelt risikonivå
(sannsynlighet for en gitt konsekvens) ved en gitt operasjon. Akseptkriteriene er formulert som mål
på skade på bestander, uttrykt ved varighet og ulik alvorlighetsgrad. Etter hva vi vet er det bærende
element i analysen selskapenes egendefinerte akseptkriterier. Vi finner det uakseptabelt at det er
selskapene selv som skal definere akseptabelt risikonivå i sårbare havområder og mener at man bør
fastsette disse basert på objektive kriterier. Vi registrerer også at andre miljøfaglige instanser har
hatt et lignende syn på denne saken. Da boring av brønn 7121/6-8 ble behandlet i 2001, påpekte for
eksempel Havforskningsinstituttet "at det er uheldig at oljeselskapene selv definerer akseptkriterier
for miljørisiko".

NUB mener dessuten at akseptkriteriene for Barentshavet bør være strengere enn de er på andre
deler av norsk sokkel. Dette skyldes økosystemenes struktur og diversitet i arktiske områder.
Arktiske næringskjeder er korte sammenlignet med for eksempel tempererte og tropiske
næringskjeder. I tillegg avtar antall arter fra ekvator og mot polene. Korte, enkle næringsnett er mer
sårbare for påvirkning enn lange, kompliserte næringsnett fordi man risikerer å "slå ut" nøkkelarter
i systemet. Derfor bør man være ekstra varsomme i arktiske områder. Korte enkle næringskj eder gir
en større konsekvens for næringsnettet ved en ulykke og siden arktiske arter har lengre levetid og
færre generasjoner enn sørligere arter er det dessuten en forventet lengre restitusjonstid for de
arktiske artene. Vi mener derfor at man bør tilpasse akseptkriteriene til disse spesielle og sårbare
biologiske forholdene.

6.3 MIRA som multiplikativ formel
MIRA baseres på en multiplikativ formel (se boks nedenfor). Dette innebærer at MIRA alltid vil bli
lav så lenge en av faktorene nærmer seg null. Den multiplikative formelen består av fem ledd; de to
første omfatter utblåsningsfrekvensen og sannsynlighetsfordelinga for sjøbunns- eller
overflateutblåsing, mens de tre siste angir skadeomfanget gitt treff, tilstedeværelse og sårbarhet av
en art. De tre siste leddene defineres således i grunnlaget for analysen, mens de to første er tekniske
egenskaper som baserer seg på oljeselskapenes individuelle sannsynlighetsberegninger. Dersom en
eller begge de to første leddene holdes kunstig lavt, og denne faktoren nærmer seg null, vil ingen
naturressurser, sårbare tidsperioder eller endog boring i fjæresteinene noensinne gi noe annet en lav
miljørisiko, enn så lenge man multipliserer med et svært lavt tall. NUB har flere ganger erfart at de
to første faktorene er svært lave, og at det utelukkende er derfor man konkluderer med akseptabel
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miljørisiko .  På bakgrunn av dette stiller vi spørsmål  ved MIRAs  sensitivitet og relevans i å beregne
miljørisiko.

Miljørisiko  for VØK -bestander og strand blir beregnet  ut fra  følgende faktorer:

f[skade; kategori  X]  = fo  x  p [scenario Y]
x p[treff,•  gitt scenario Y]

x p  [tilstedeværelse]
x p  [skade; kategori  X gitt  scenario Y]

f[skade; kategori] =  frekvens for skade i de fire skadekategoriene (mindre, moderat,
betydelig, alvorlig)

få = utblåsningsfrekvens
p[scenario Y[ =  sannsynlighet for sjøbunns- eller overflateutblåsning
p[treff  gitt scenario  Y[ =  treffsannsynligheten (antall tilfeller hvor områder med en

definert VØK/strandrute blir rammet av olje), gitt scenario Y
p[tiistedeværelse[ =  sannsynligheten for at arten er tilstede (uttrykt ved andel av

sesongen/boreperioden arten er tilstede). For strand er denne
variabelen alltid lik 100 %
P[skade; kategorixgittscenario Y[ =  sannsynligheten for skade (uttrykt ved restitusjonstid) i

de fire skadekategoriene, gitt scenario Y

7. Oljevern
NUB er meget bekymret for effektiviteten til oljevernet, i særlig grad gjør denne bekymringen seg
gjeldende ved operasjoner under de krevende klimatiske forhold og utfordringene som kystnære
operasjoner representerer. Vi merker oss at Eni Norge tar høyde for å bidra til teknologiutvikling på
dette feltet i forbindelse med utbyggingen av Goliatfeltet, hvilket NUB anser som positivt (Eni
Norge 2007:42). NUB forventer at det konsekvensutredes for hvordan man best mulig kan
bekjempe disse utfordringene og foreslår også at det under videre arbeid med konsekvens-
utredningen settes noen absolutte standarder som oljevernutstyret må tilfredsstille for at utstyret kan
ansees som  tilstrekkelig for å håndtere et akutt oljeutslipp på feltet. Disse bør omhandle en
bølgehøyde tilsvarende hva som kan forventes i området og oppgradering av den generelle
effektiviteten på oljeopptakerne.

7.1 Nærhet til kysten
SFT har selv advart mot oljeaktivitet innenfor et 72 km belte langs Finnmarkskysten. Da man
gjorde miljøfaglige vurderinger av området Finnmark Vest i 1997 (SFT 26.09.96), ble området
regnet for å være for kystnært for en tilstrekkelig oljevernberedskapsaksjon. Videre anbefalte SFT
at grensen langs kysten burde tilsvare en minste drivtid på 48 timer. I SFTs vurdering av kystnære
blokker i forbindelse med 19. konsesjonsrunde i 2005 uttalte man at  "dagens beredskap ikke kan
sikre tilstrekkelig risikoreduksjon"  når det gjaldt de kystnære blokkene (SFT 01.12.05). De
blokkene dette angikk var blant annet områder som ble tildelt Hydro under PL393. Disse blokkene
er lokalisert innenfor en 50 km sone fra kysten, som Goliatfeltet.
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7.2 Utfordringer  ved oljevern i arktiske områder
NUB vil henvise til Sintefs underlagsutredning til ULBen fra 2002 hvor det pekes på ulike
utfordringer ved oljevirksomhet i Barentshavet som er relevante for utbygging og drift av
Goliatfeltet:

1) Ising fremstilles som av marginal betydning i sammendragsrapporten,  hvor det sies at
problematikken først og fremst "representerer  [...]  store  utfordringer for arbeidsmiljøet til de
involverte mannskaper"  ettersom "ising på  oljevernutstyr  kan forekomme, og da først og fremst for
utstyr  som kan bli stående uvirksomt i lengre perioder"  (Sintef 2003:  95). Samtidig forekommer
ising i størst grad på mindre fartøy , som eksempelvis kan være oljevernutstyr (skimmere). Sintef
påviser også at supplybåter i nordlige områder kan påføres vesentlige islaster (Sintef 2003:40).
Dette betyr i praksis at oljevernutstyr kan oppleve betydelige ising under lagring,  transport i skip og
under bruk i nordområdene.  Det er derfor rimelig å anta at ising vil redusere effektiviteten til den
utplasserte beredskapen under bruk.  Dette må sees i forhold til effekten på den totale beredskapen.

2) Lysforholdene  i Barentshavet er spesielle i og med at det er mørketid i november, desember og
januar hvilket igjen gjør det vanskelig å gjennomføre en oljevernaksjon. NUB merker  seg at Eni
Norge i forslag til program for konsekvensutredning påpeker at lysforholdene i gjennomsnitt ikke
avviker betydelig fra Nordsjøen (Eni Norge  2007:  23). Dette kan imidlertid ikke ansees som
relevant.  Dersom det skulle inntreffe en oljeulykke under mørketida i Barentshavet, har man ikke
anledning til å vente med oppryddingsarbeidet til lyset returnerer.

7.3 Effektivitet av mekanisk oljevernutstyr
For mekanisk oljeoppsamling vil bølgeforhold være særlig kritisk. I St.meld. nr 14 (2004- 2005) På
den sikre siden - sjøsikkerhet og oljevernberedskap heter det blant annet:  "Erfaring fra en rekke
oljeutslipp internasjonalt, viser at det bare i unntakstilfeller har vært mulig å ta opp mer enn 10 til
15 prosent av oljeutslippet ved kilden. Noe vil kunne tas opp langs drivbanen, resten fordamper,
blandes ned i vannmassene, synker eller strander. Erfaring har også vist at akutt oljeforurensning
på sjø nær land vil medføre olje på strendene". I tillegg til de begrensninger oljevernberedskapen
har i forhold til å begrense miljøskadene ved et oljeutslipp, er det særskilt grunn for bekymring
rundt oljevernutstyrets utilstrekkelighet i spesielt sårbare havområder. Oljevernberedskapen
fungerer dårlig over 2,5 meter, og den fungerer ikke i bølger over 3,5 meter (St.meld. nr 14, 2004-
2005). Bølgestatistikk fra Meteorologisk Institutt for Barentshavet Syd vinteren 2005 viser at
beredskapen vinterstid kun ville fungert en av to dager i året. Dette sier SFT om
effektivitetsbeskrivelsen av oljevern i nord i grunnlaget til Forvaltningsplanen (Sintef 2003c): "All
erfaring fra akutt forurensing i arktiske strøk tilsier at beredskap ikke kan sikre tilstrekkelig mot
skader på miljø og næringsressurser. Gitt de sannsynlighetene som er beregnet i
underlagsrapportene for ULB, bør det grundig vurderes om det er ønskelig å utsette Norges mest
verdifulle havområde for en slik sannsynlighet for skade (SFT 01.10.03:7-8). "

Tall fra NOFOs planverk viser at med bølgehøyde på 2,5 meter og oppover er den absolutte
effektiviteten på under 10 %. Undervannsutslipp kommer spesielt dårlig ut, hvor den absolutte
effektiviteten er på under 10 % uansett bølgehøyde. I NOFOs regionale planverk er signifikant
bølgehøyde for området Tromsøflaket, gjennomsnittlig over 2,5 meter om lag 15 % av tiden i
perioden juni til august, og om lag 60 % i perioden desember til januar. I Sintefs underlagsstudie i
ULB om oljevern beskrives relativ effekt på oljevernberedskap på Tromsøflaket på ca 30 % i
desember (SINTEF 2003c). Sett i sammenheng med miljømessig sårbarhet i det aktuelle området er
dette svært alvorlig dersom det skulle skje et uhellsutslipp.
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8. Konklusjoner

Natur og Ungdom og Bellona krever at konsekvensutredningen må:

1) Økologiske redegjørelser:

• Gjøre et grundig forstudie (på minimum 5 år) på den feltspesifikke lokaliteten som tar høyde
for variasjonen i området og som gir innsikt i de komplekse økologiske variasjonene.

• Utrede forventede lokale effekter av klimaendringer slik at miljøovervåkingen av
oljevirksomheten er i stand til å skille effekter som skyldes oljevirksomheten fra effekter
som skyldes klimaendringer.

• Utrede for konsekvenser for samlet påvirkning på økosystemet som følge av omsøkt
utbygging og drift.

2) Utslipp til sjø:

• Redegjøre for at utbygging og drift av feltet klarer å oppfylle forutsetningen for virksomhet i
Barentshavet om fysisk nullutslipp til sjø.

• Utrede for mulige langtidsvirkninger på økosystemet som følge av utslipp til sjø.
• Utrede for at alle kjemikalier som planlegges brukt ved utbygging og drift av feltet er testet

under klimatiske forhold og på organismer som er relevante for økosystemet i det aktuelle
området.

3) Utslipp til luft:

• Redegjøre for hvordan utbygging og drift av Goliatfeltet kan unngå å medføre økte utslipp
til luft.

• Utrede for ulike alternativer for klimanøytral kraftproduksjon, både landbasert og offshore.

4) Risikovurdering:

• Akseptkriteriene i MIRA-analysen bør være strengere for nordområdene enn for resten av
norsk sokkel.

• Den samlede risikoanalysen må legge til eksisterende aktivitet i området.

5) Oljevern:

• Redegjøre for hvilke teknologiske forbedringer av dagens beredskapssituasjon som må
gjennomføres før behandling av PUD.

• Redegjøre for at beredskapen som skal benyttes er tilstrekkelig i forhold til særlige
utfordringer i Barentshavet, blant annet bølgehøyde og temperaturforhold, ising og
lysforhold.
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