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Vi viser til vår høringsuttalelse i forbindelse med kunnskapsinnhentingen for Det nordøstlige
Norskehavet hvor vi informerte om at vi vil oversende en vurdering av hvilken effekt
tilgjengeligheten av utstyr som kan stoppe havbunnsutblåsninger, såkalt capping-utstyr, kan ha
på risikobildet for marint liv, særlig sjøfugl, dersom området åpnes for regulær
petroleumsvirksomhet.
 
Det Norske Veritas (DNV) har på oppdrag fra oss gjort en analyse av dette. Den baserer seg på
ulike forutsetninger, blant annet på tekniske vurderinger av hvordan utstyret vil virke under
ulike forhold. Disse vurderingene er gitt til oss, og til DNV, fra Subsea Well Response Project
(SWRP) basert på de forutsetningene som ble lagt inn i planlegging og design av dette utstyret.
For å få større sikkerhet i disse forutsetningene informerte vi OED om at vi behøvde mer tid
enn antydet i vår høringsuttalelse.
 
Basert på diskusjoner med SWRP, er vår og DNVs vurdering nå at de forutsetningene som ble
lagt til grunn er plausible og hensiktsmessige for dette formålet. Vi
oversender derfor DNVs notat til OEDs informasjon. Vår samlede vurdering er at capping-
utstyret vil ha en signifikant positiv effekt på risikobildet for sjøfugl, slik notatet antyder. Dette
bør tas med i de framtidige vurderingene av petroleumsvirksomhet i området.
 
Norsk olje og gass og DNV kommer gjerne til OED for å gi en presentasjon av notatet. I en slik
forbindelse kan vi også utdype de forutsetningen som ligger til grunn.
 
 
Med vennlig hilsen
Erling Kvadsheim
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Reduksjon i miljøkonsekvens kystnært i Norskehavet som følge av bruk av capping

På oppdrag fra Norsk olje og gass har DNV vurdert miljøkonsekvensreduksjon som følge av introduksjon av “Capping stack toolbox” fra Subsea Well Response Project (SWRP). Denne inkluderer flere utstyrspakker som kan benyttes ved en utblåsning, se  http://subseawellresponse.com). I det følgende omtales dette som «capping».


Inngangsdata til bruk og anvendelse av capping er gitt av SWRP v/ Keith Lewis og Tormod Slåtsveen (Shell) og omfatter bl.a. responstider for capping utstyret og vurderinger av anvendelse, suksessrate og muligheter for intervensjon. DNV har ikke vurdert disse antagelsene nærmere. For de brønner man har sett på i denne analysen har SWRP vurdert det som 90 % sannsynlig at capping vil fungere som tiltenkt. Dersom capping fungerer er det lagt til grunn at det er 90 % sannsynlighet at dette kan skje innen 7 døgn (3-4 døgns mobilisering samt transport ut til felt og 2-3 døgn for capping operasjon). Om det må utføres omfattende rydding på brønnen (10 % sannsynlighet) så har man lagt til grunn 15 dager for suksessfull capping og intervensjon.

For å beregne effekten på miljøkonsekvenser ble det beregnet en ny varighetsfordeling (Tabell 2) med utgangspunkt i varighetsfordelingen brukt i “Miljørisikoanalyse for det nordøstlige Norskehavet” (DNV, 2012) (Tabell 1). De  to lokasjonene  N-O6 og N-O14 ble valgt fordi konsekvensene for sjøfugl her ble funnet å være høy sammenlignet med flere av de andre lokasjonene i DNV, 2012 og at capping vil være et aktuelt tiltak her. Det er kun sett på sjøbunnsutblåsninger. Tabell 2 viser at sannsynligheten for at en sjøbunnsutblåsning må stoppes med avlastningsbrønn (>15 døgns varighet) reduseres fra 20 til 2 % med introduksjon av capping, og i tillegg reduseres sannsynligheten for 7-15 døgns utblåsningsvarighet betraktelig. 

Tabell 1 Varighetsfordeling brukt i “Miljørisikoanalyse for Nordområdene” (DNV, 2012).


		Type utblåsning

		< 2 d

		2-15 d

		15-50 d



		Sjøbunn

		42 %

		38 %

		20 %





Tabell 2 Varighetsfordeling brukt for å se på miljøskadeeffekten ved bruk av capping. 


		Type utblåsning

		< 2 d

		2-7 d

		7-15 d

		> 15 d



		Sjøbunn

		42 %

		52 %

		4 %

		2 %





I og med at capping vil påvirke sannsynligheten for alle utblåsninger som kan vare over 7 døgn, ble det funnet hensiktsmessig å modellere oljedrift og beregne miljøkonsekvenser med varighet 7 døgn i tillegg til 2, 15 og 50 døgn som lå i de opprinnelige analysene. Beregningene er utført både med og uten capping og vil medføre noe reduksjon i konsekvensbildet i forhold til opprinnelig analyse hvor alle utblåsninger mellom 2 og 15 døgn ble modellert med 15 døgns varighet.


Lokasjon til N-O6 ligger på 1000 meters havdyp i Nordland VII på grensen mellom Norskehavet og Barentshavet. En eventuell utblåsning fra denne lokasjonen vil ha et influensområde i begge havområdene og det er derfor valgt ut sjøfuglbestander fra begge områdene. For lokasjon N-O14 (300 meters havdyp i Nordland V) benyttes bare sjøfuglbestander i Norskehavet i konsekvensanalysen. Det er valgt å se på de artene med størst utslag i miljørisikoanalysen i ulike sesonger (Tabell 3).

Tabell 3 Utvalgte VØKer valgt for analysen (Seapop, 2012 og 2013; Artsdatabanken, 2010). EN – sterkt truet, VU – sårbar, LC – livskraftig.

		Art

		Latinsk navn

		Rødlista

		N-O6

		N-O14



		

		

		

		Sjøfugl Åpent hav

		Kystnær sjøfugl

		Sjøfugl Åpent hav

		Kystnær sjøfugl



		Alkekonge

		Alle alle

		-

		NH/B

		NH

		NH

		NH



		Alke

		Alca torda

		VU

		NH/B

		NH/B

		NH

		NH



		Gråmåke

		Larus argentatus

		LC

		NH/B

		NH

		-

		-



		Krykkje

		Rissa tridactyla

		EN

		NH/B

		NH/B

		NH

		NH



		Lunde

		Fratercula arctica

		VU

		NH/B

		NH/B

		NH

		NH



		Polarlomvi

		Uria lomvia

		VU

		-

		-

		NH

		NH



		Praktærfugl

		Somateria spectabilis

		-

		-

		-

		-

		NH



		Toppskarv

		Phalacrocorax aristotelis

		LC

		-

		NH/B

		-

		-





NH = Norskehavet, B = Barentshavet

Resultater


Resultatene for lokasjon N-O6 er presentert i  Figur 1 (sjøfugl i åpent hav) og Figur 2 (kystnære sjøfugler), mens resultatene for lokasjon N-O14 er presentert i Figur 3 (sjøfugler i åpent hav) og Figur 4 (kystnære sjøfugler).


 Figur 1 Sannsynlighet for skade (uttrykt ved restitusjonstid) for Sjøfugl i Åpent hav gitt en sjøbunnsutblåsning ved lokasjon N-O6 for vår og sommer (topp) og høst og vinter (bunn). UC = uten capping, C = capping.



Figur 2 Sannsynlighet for skade (uttrykt ved restitusjonstid) for kystnære sjøfugler gitt en sjøbunnsutblåsning ved lokasjon N-O6 for vår og sommer (topp) og høst og vinter (bunn). UC = uten capping, C = capping.



Figur 3 Sannsynlighet for skade (uttrykt ved restitusjonstid) for Sjøfugl i Åpent hav gitt en sjøbunnsutblåsning ved lokasjon N-O14 for vår og sommer (topp) og høst og vinter (bunn). UC = uten capping, C = capping.



Figur 4 Sannsynlighet for skade (uttrykt ved restitusjonstid) for kystnære sjøfugler gitt en sjøbunnsutblåsning ved lokasjon N-O14 for vår og sommer (topp) og høst og vinter (bunn). UC = uten capping, C = capping.

Diskusjon

En introduksjon av capping reduserer sannsynligheten for langvarige utblåsninger. Det er først og fremst de langvarige utblåsningene som kan medføre betydelige og alvorlige miljøskader med lagt restitusjonstid for miljøet. Capping vil være et viktig tiltak for å redusere sannsynligheten for slike omfattende skader gitt en oljeutblåsning.

Lokasjon N-O6

For lokasjon N-O6 viser resultatene en betydelig reduksjon i sannsynligheten for en alvorlig miljøskade for alle arter og sesonger. For sjøfugl i åpent hav er denne risikoreduksjonen på 30-90 % og for kystnær sjøfugl på 62-90 %. Sannsynligheten for betydelig miljøskade vil også reduseres mye for de fleste arter og sesonger. Sannsynligheten for mindre og moderat miljøskade vil også i noen tilfeller reduseres, mens det for noen arter vil være en økning i sannsynligheten for disse skadekategoriene (pga. en forskyvning i risiko fra høyere skadekategorier). For alle analyserte arter vil capping også føre til økt sannsynlighet for ingen kvantifiserbar skade.


For lunde, som er den arten med størst sannsynlighet for betydelig og alvorlig miljøskade, er endringen i sannsynlighet for de ulike skadekategoriene vist i figur 5. For vinterperioden (med størst skadepotensiale i utgangspunktet) vil sannsynligheten for alvorlig miljøskade reduseres fra 44 % til 30 % ( 32 % reduksjon), mens sannsynligheten for betydelig miljøskade vil øke fra 37 % til 46 % (24 % økning). Vi får altså en forskyvning fra en alvorlig miljøskade til en betydelig miljøskade.

Tilsvarende figur er vist for gråmåke som i utgangspunktet hadde et noe mindre konsekvenspotensiale enn lunde (se figur 6). Her vil det være en stor reduksjon i sannsynligheten for både betydelig og alvorlig miljøskade og i åpent hav om vinteren vil denne sannsynligheten nærmest elimineres. I kystområdene hvor konsekvenspotensialet for gråmåke er mindre vil forskyvningen gå fra mindre og moderat miljøskade til ingen kvantifiserbar skade. 



Figur 5 Prosentvis endring i sannsynlighet for ulike miljøskadekategorier for Lunde som følge av utblåsninger med capping som tiltak.



Figur 6 Prosentvis endring i sannsynlighet for ulike miljøskadekategorier for Gråmåke som følge av utblåsninger med capping som tiltak.

Lokasjon N-O14


For lokasjon N-O14 viser resultatene en betydelig reduksjon i sannsynligheten for en alvorlig miljøskade for alle arter og sesonger. For sjøfugl i åpent hav er denne risikoreduksjonen på 43-90 % og for kystnær sjøfugl på 36-90 %. Sannsynligheten for betydelig miljøskade vil også reduseres mye for de fleste arter og sesonger. Sannsynligheten for mindre og moderat miljøskade vil også i noen tilfeller reduseres, mens det for noen arter vil være en økning i sannsynligheten for disse skadekategoriene (pga. en forskyvning i risiko fra høyere skadekategorier). For alle analyserte arter vil capping også føre til økt sannsynlighet for ingen kvantifiserbar skade.


For lunde, som er den arten med størst sannsynlighet for betydelig og alvorlig miljøskade er endringen i sannsynlighet for de ulike skadekategoriene vist i figur 7. Om sommeren (perioden med størst skadepotensiale) vil man få redusert sannsynligheten for alvorlig miljøskade fra 14 % til 5 % (63 % reduksjon) og for beydelig miljøskade fra 26 % til 21 % (21 % reduksjon).


Tilsvarende figur er vist for krykkje som i utgangspunktet hadde et noe mindre skadepotensiale enn lunde (se figur 8).




Figur 7 Prosentvis endring i sannsynlighet for ulike miljøskadekategorier for Lunde som følge av utblåsninger med capping som tiltak.



Figur 8 Prosentvis endring i sannsynlighet for ulike miljøskadekategorier for Krykkje som følge av utblåsninger med capping som tiltak.

Konklusjon


For de brønner man har sett på i denne analysen har SWRP vurdert det som 90 % sannsynlig at capping vil fungere som tiltenkt. Gitt en vellykket capping operasjon er det satt 90 % sannsynlighet for at dette kan skje innen 7 døgn og 10 % sannsynlighet for at cappingoperasjonen er suksessfull innen 15 døgn. Dette vil redusere sannsynligheten for langvarige utblåsninger betydelig som igjen gir en reduksjon i sannsynligheten for omfattende og alvorlige miljøkonsekvenser. I miljørisikometodikken innebærer dette en forskyvning fra betydelig og alvorlig miljøskade (lange restitusjonstider) mot mindre og moderat miljøskade (korte restitusjonstider). Effekten er primært at en unngår langvarig påvirkning og miljøskade på sjøfugler, marine pattedyr, fisk og strandhabitater. 


Avhengig av art og sesong vil introduksjon av av capping som konsekvensreduserende tiltak ved en utblåsning, føre til en beregnet reduksjon i sannsynlighet for alvorlig miljøskade (restitusjonstid på mer enn 10 år) på 30 – 90 % (for lokasjon N-O6) og på 36 – 90 % (for lokasjon N-O14) for sjøfugl (i åpent hav og kystnært). Det er også beregnet en markert reduksjon i sannsynligheten for betydelig miljøskade (restitusjonstid 3-10 år) for sjøfugl ved begge lokasjonene. For alle arter er det også beregnet en økning i sannsynligheten for ingen kvantifiserbar skade som følge av en utblåsning.
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Reduksjon i miljøkonsekvens kystnært i Norskehavet som følge av bruk av capping 

 

På oppdrag fra Norsk olje og gass har DNV vurdert miljøkonsekvensreduksjon som følge av 
introduksjon av “Capping stack toolbox” fra Subsea Well Response Project (SWRP). Denne 
inkluderer flere utstyrspakker som kan benyttes ved en utblåsning, se  
http://subseawellresponse.com). I det følgende omtales dette som «capping». 

Inngangsdata til bruk og anvendelse av capping er gitt av SWRP v/ Keith Lewis og Tormod 
Slåtsveen (Shell) og omfatter bl.a. responstider for capping utstyret og vurderinger av 
anvendelse, suksessrate og muligheter for intervensjon. DNV har ikke vurdert disse antagelsene 
nærmere. For de brønner man har sett på i denne analysen har SWRP vurdert det som 90 % 
sannsynlig at capping vil fungere som tiltenkt. Dersom capping fungerer er det lagt til grunn at 
det er 90 % sannsynlighet at dette kan skje innen 7 døgn (3-4 døgns mobilisering samt transport 
ut til felt og 2-3 døgn for capping operasjon). Om det må utføres omfattende rydding på brønnen 
(10 % sannsynlighet) så har man lagt til grunn 15 dager for suksessfull capping og intervensjon. 

 

For å beregne effekten på miljøkonsekvenser ble det beregnet en ny varighetsfordeling (Tabell 2) 
med utgangspunkt i varighetsfordelingen brukt i “Miljørisikoanalyse for det nordøstlige 
Norskehavet” (DNV, 2012) (Tabell 1). De  to lokasjonene  N-O6 og N-O14 ble valgt fordi 
konsekvensene for sjøfugl her ble funnet å være høy sammenlignet med flere av de andre 
lokasjonene i DNV, 2012 og at capping vil være et aktuelt tiltak her. Det er kun sett på 
sjøbunnsutblåsninger. Tabell 2 viser at sannsynligheten for at en sjøbunnsutblåsning må stoppes 
med avlastningsbrønn (>15 døgns varighet) reduseres fra 20 til 2 % med introduksjon av 
capping, og i tillegg reduseres sannsynligheten for 7-15 døgns utblåsningsvarighet betraktelig.  

 
Tabell 1 Varighetsfordeling brukt i “Miljørisikoanalyse for Nordområdene” (DNV, 2012). 
Type utblåsning < 2 d 2-15 d 15-50 d 
Sjøbunn 42 % 38 % 20 % 
 
Tabell 2 Varighetsfordeling brukt for å se på miljøskadeeffekten ved bruk av capping.  
Type utblåsning < 2 d 2-7 d 7-15 d > 15 d 
Sjøbunn 42 % 52 % 4 % 2 % 
 

http://subseawellresponse.com/
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I og med at capping vil påvirke sannsynligheten for alle utblåsninger som kan vare over 7 døgn, 
ble det funnet hensiktsmessig å modellere oljedrift og beregne miljøkonsekvenser med varighet 7 
døgn i tillegg til 2, 15 og 50 døgn som lå i de opprinnelige analysene. Beregningene er utført 
både med og uten capping og vil medføre noe reduksjon i konsekvensbildet i forhold til 
opprinnelig analyse hvor alle utblåsninger mellom 2 og 15 døgn ble modellert med 15 døgns 
varighet. 

 

Lokasjon til N-O6 ligger på 1000 meters havdyp i Nordland VII på grensen mellom Norskehavet 
og Barentshavet. En eventuell utblåsning fra denne lokasjonen vil ha et influensområde i begge 
havområdene og det er derfor valgt ut sjøfuglbestander fra begge områdene. For lokasjon N-O14 
(300 meters havdyp i Nordland V) benyttes bare sjøfuglbestander i Norskehavet i 
konsekvensanalysen. Det er valgt å se på de artene med størst utslag i miljørisikoanalysen i ulike 
sesonger (Tabell 3). 

 
Tabell 3 Utvalgte VØKer valgt for analysen (Seapop, 2012 og 2013; Artsdatabanken, 2010). EN – sterkt truet, VU – 
sårbar, LC – livskraftig. 

Art Latinsk navn Rødlista 
N-O6 N-O14 

Sjøfugl Åpent 
hav 

Kystnær 
sjøfugl 

Sjøfugl Åpent 
hav 

Kystnær 
sjøfugl 

Alkekonge Alle alle - NH/B NH NH NH 
Alke Alca torda VU NH/B NH/B NH NH 
Gråmåke Larus argentatus LC NH/B NH - - 
Krykkje Rissa tridactyla EN NH/B NH/B NH NH 
Lunde Fratercula arctica VU NH/B NH/B NH NH 
Polarlomvi Uria lomvia VU - - NH NH 
Praktærfugl Somateria spectabilis - - - - NH 
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis LC - NH/B - - 

NH = Norskehavet, B = Barentshavet 

 

Resultater 
 
Resultatene for lokasjon N-O6 er presentert i  Figur 1 (sjøfugl i åpent hav) og Figur 2 (kystnære 
sjøfugler), mens resultatene for lokasjon N-O14 er presentert i Figur 3 (sjøfugler i åpent hav) og 
Figur 4 (kystnære sjøfugler). 
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 Figur 1 Sannsynlighet for skade (uttrykt ved restitusjonstid) for Sjøfugl i Åpent hav gitt en sjøbunnsutblåsning ved 
lokasjon N-O6 for vår og sommer (topp) og høst og vinter (bunn). UC = uten capping, C = capping. 
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Figur 2 Sannsynlighet for skade (uttrykt ved restitusjonstid) for kystnære sjøfugler gitt en sjøbunnsutblåsning ved 
lokasjon N-O6 for vår og sommer (topp) og høst og vinter (bunn). UC = uten capping, C = capping. 
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Figur 3 Sannsynlighet for skade (uttrykt ved restitusjonstid) for Sjøfugl i Åpent hav gitt en sjøbunnsutblåsning ved 
lokasjon N-O14 for vår og sommer (topp) og høst og vinter (bunn). UC = uten capping, C = capping. 
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Figur 4 Sannsynlighet for skade (uttrykt ved restitusjonstid) for kystnære sjøfugler gitt en sjøbunnsutblåsning ved 
lokasjon N-O14 for vår og sommer (topp) og høst og vinter (bunn). UC = uten capping, C = capping. 
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Diskusjon 
En introduksjon av capping reduserer sannsynligheten for langvarige utblåsninger. Det er først 
og fremst de langvarige utblåsningene som kan medføre betydelige og alvorlige miljøskader med 
lagt restitusjonstid for miljøet. Capping vil være et viktig tiltak for å redusere sannsynligheten for 
slike omfattende skader gitt en oljeutblåsning. 

Lokasjon N-O6 
 
For lokasjon N-O6 viser resultatene en betydelig reduksjon i sannsynligheten for en alvorlig 
miljøskade for alle arter og sesonger. For sjøfugl i åpent hav er denne risikoreduksjonen på 30-
90 % og for kystnær sjøfugl på 62-90 %. Sannsynligheten for betydelig miljøskade vil også 
reduseres mye for de fleste arter og sesonger. Sannsynligheten for mindre og moderat miljøskade 
vil også i noen tilfeller reduseres, mens det for noen arter vil være en økning i sannsynligheten 
for disse skadekategoriene (pga. en forskyvning i risiko fra høyere skadekategorier). For alle 
analyserte arter vil capping også føre til økt sannsynlighet for ingen kvantifiserbar skade. 
 
For lunde, som er den arten med størst sannsynlighet for betydelig og alvorlig miljøskade, er 
endringen i sannsynlighet for de ulike skadekategoriene vist i figur 5. For vinterperioden (med 
størst skadepotensiale i utgangspunktet) vil sannsynligheten for alvorlig miljøskade reduseres fra 
44 % til 30 % ( 32 % reduksjon), mens sannsynligheten for betydelig miljøskade vil øke fra 37 % 
til 46 % (24 % økning). Vi får altså en forskyvning fra en alvorlig miljøskade til en betydelig 
miljøskade. 
 
Tilsvarende figur er vist for gråmåke som i utgangspunktet hadde et noe mindre 
konsekvenspotensiale enn lunde (se figur 6). Her vil det være en stor reduksjon i sannsynligheten 
for både betydelig og alvorlig miljøskade og i åpent hav om vinteren vil denne sannsynligheten 
nærmest elimineres. I kystområdene hvor konsekvenspotensialet for gråmåke er mindre vil 
forskyvningen gå fra mindre og moderat miljøskade til ingen kvantifiserbar skade.  
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Figur 5 Prosentvis endring i sannsynlighet for ulike miljøskadekategorier for Lunde som følge av utblåsninger med 
capping som tiltak. 
 

 
Figur 6 Prosentvis endring i sannsynlighet for ulike miljøskadekategorier for Gråmåke som følge av utblåsninger 
med capping som tiltak. 
 

Lokasjon N-O14 
For lokasjon N-O14 viser resultatene en betydelig reduksjon i sannsynligheten for en alvorlig 
miljøskade for alle arter og sesonger. For sjøfugl i åpent hav er denne risikoreduksjonen på 43-
90 % og for kystnær sjøfugl på 36-90 %. Sannsynligheten for betydelig miljøskade vil også 
reduseres mye for de fleste arter og sesonger. Sannsynligheten for mindre og moderat miljøskade 
vil også i noen tilfeller reduseres, mens det for noen arter vil være en økning i sannsynligheten 
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for disse skadekategoriene (pga. en forskyvning i risiko fra høyere skadekategorier). For alle 
analyserte arter vil capping også føre til økt sannsynlighet for ingen kvantifiserbar skade. 
 
For lunde, som er den arten med størst sannsynlighet for betydelig og alvorlig miljøskade er 
endringen i sannsynlighet for de ulike skadekategoriene vist i figur 7. Om sommeren (perioden 
med størst skadepotensiale) vil man få redusert sannsynligheten for alvorlig miljøskade fra 14 % 
til 5 % (63 % reduksjon) og for beydelig miljøskade fra 26 % til 21 % (21 % reduksjon). 
Tilsvarende figur er vist for krykkje som i utgangspunktet hadde et noe mindre skadepotensiale 
enn lunde (se figur 8). 
 

 
Figur 7 Prosentvis endring i sannsynlighet for ulike miljøskadekategorier for Lunde som følge av utblåsninger med 
capping som tiltak. 
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Figur 8 Prosentvis endring i sannsynlighet for ulike miljøskadekategorier for Krykkje som følge av utblåsninger 
med capping som tiltak. 
 

Konklusjon 
For de brønner man har sett på i denne analysen har SWRP vurdert det som 90 % sannsynlig at 
capping vil fungere som tiltenkt. Gitt en vellykket capping operasjon er det satt 90 % 
sannsynlighet for at dette kan skje innen 7 døgn og 10 % sannsynlighet for at 
cappingoperasjonen er suksessfull innen 15 døgn. Dette vil redusere sannsynligheten for 
langvarige utblåsninger betydelig som igjen gir en reduksjon i sannsynligheten for omfattende og 
alvorlige miljøkonsekvenser. I miljørisikometodikken innebærer dette en forskyvning fra 
betydelig og alvorlig miljøskade (lange restitusjonstider) mot mindre og moderat miljøskade 
(korte restitusjonstider). Effekten er primært at en unngår langvarig påvirkning og miljøskade på 
sjøfugler, marine pattedyr, fisk og strandhabitater.  

Avhengig av art og sesong vil introduksjon av av capping som konsekvensreduserende tiltak ved 
en utblåsning, føre til en beregnet reduksjon i sannsynlighet for alvorlig miljøskade 
(restitusjonstid på mer enn 10 år) på 30 – 90 % (for lokasjon N-O6) og på 36 – 90 % (for 
lokasjon N-O14) for sjøfugl (i åpent hav og kystnært). Det er også beregnet en markert reduksjon 
i sannsynligheten for betydelig miljøskade (restitusjonstid 3-10 år) for sjøfugl ved begge 
lokasjonene. For alle arter er det også beregnet en økning i sannsynligheten for ingen 
kvantifiserbar skade som følge av en utblåsning. 

 

Referanser 
 
Artsdatabanken, 2010. 5Hhttp://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2  Nasjonal 
kunnskapskilde for biologisk mangfold. Norske Rødliste for arter 2010. 
 
DNV, 2012. Miljørisikoanalyse for Norskehavet nordøst. Rapportnummer: 2012-1312 
 
SEAPOP, 2012; 2013. www.seapop.no 
 
 
 
 
 
 

http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2
http://www.seapop.no/

	Reduksjon i miljøkonsekvens kystnært i Norskeha...
	NOROG_Uttalelse Kunnskapsinnhenting_Del 2_Rapport fra DNV
	Resultater
	Diskusjon
	Lokasjon N-O6
	Lokasjon N-O14

	Konklusjon
	Referanser


