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Disposisjon  

• Regulære utslipp 

• Effekten av regulære utslipp? 

• Havområdene utenfor Lofoten / Vesterålen 

• Modellering av regulære utslipp 

• Oppsummering 
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Regulære utslipp – Operasjonelle utslipp 



Influensområde: Den del av 

utslippet hvor konsentrasjonen er 

over grenseverdien for effekt. 

Regulære utslipp – Effekter 
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Innen boreaktivitet påbegynnes må 

operatøren kartlegge forekomsten 

av sårbare naturtyper. 

Operatøren må sikre overvåking av 

kjemisk innhold og biodiversiteten 

under og etter produksjon 



Effekt av regulære utslipp til sjø. 

 Borekaks 

– Fysisk stress (partikler / nedslamming) 

– Lavt oksygennivå i sediment 

– Evt toksisitet 

– Grenseverdi i suspensjon: 8 mg/l  

– Grenseverdi for nedslamming: 10 mm tykkelse 
 

• Lokal effekt. 

• Et område som er blitt dekket av borekaks vil 

kunne rekoloniseres.  
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Effekt av regulære utslipp til sjø. 

 Produsert vann 

– Påvirking på formeringsevnen og immunsystem hos fisk 

(alkylfenoler) 

– Genotoksisk effekt (PAH) 

– Effekt etter lang eksponeringstid eller høye konsentrasjoner. 

– Grenseverdi: defineres i forhold til fortynningsfaktor for 

enkeltkomponenter.  

Rask fortynning   kort eksponeringstid og  

    begrenset influensområde 
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Kunnskapsinnhenting 

• Behov for kunnskap om effekter på nøkkelarter 

 

– Effekt av regulære utslipp på plankton, egg og yngel av 

fisk 

– Effekten av borekaks på kaldtvannskorall og svamp 

– Effekt av regulære utslipp i høyproduktive områder 

 

 © www.akvaplan.niva.no 



 © www.akvaplan.niva.no 

http://www.regjeringen.no Foto Lars Olav Sparboe 

Biologisk betydning av området 

• Høy biologisk 

produksjon 

 

• Gyte- og 

beiteområder for 

flere arter av fisk 

 

• Store 

forekomster av 

kaldtvannskorall-

rev og svamp 

 



Modellering av regulære utslipp til sjø 

Produsert vann: 

3 produksjonsinstallasjoner: 

 

 

 

Borekaks: 2 leteboringer:  
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Plassering av letebrønner (grønn) og 

produksjonsinstallasjoner (gul)  



Modellerte utslipp til sjø – produsert vann 
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Lokalitet Utslipp per 

dag (m3/d) 

Årlig utslipp 

(mill m3) 

Dybde 

(m) 

N-O10 14334 5,23 300 

N-O14 3154 1,15 300 

N-O15 3154 1,15 200 

Modellert utslipp i 30 m dybde 

Utslipp over 30 dager i mai 2012 



Dyp 30 – 40 m. Simulerte gjennomsnittsverdier av produsert 

vann (i ppm av total vannmengde) i mai 2012. 

Modellerte utslipp til sjø – produsert vann 
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Vertikal profil av simulert utslipp av produsert vann fra N-O10. Mai 2012. 



Modellerte utslipp til sjø – produsert vann 

Kontinuert utslipp over 30 dager 
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Influens- 

område 

Eksponerings

tid 

~100 m 5 – 15 min 



• 30 dagers utslipp;  

– 5 dager ved bunn 

– 25 dager ved overflaten 

 

 

 

 

Modellerte utslipp til sjø – borekaks 
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Utslippsdyp Mengde m3 

2 m over havbunnen 284,2 

2 m under overflaten 367,2 

Totalt 651,4 



Modellerte utslipp til sjø – borekaks 
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Letebrønn N-L1. Simulerte maksimumskonsentrasjoner av 

suspendert kaks i overflaten i mai 2012.  

8 mg/l 



Influens- 

område 

Eksponerings

tid 

<5500 m2 

(55x95 m) 

kronisk 

< 100 m < 30 min 

Modellerte utslipp til sjø – borekaks 
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Modellerte utslipp til sjø – borekaks 
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Letebrønn N-L1. Simulert avsetning av borekaks på sjøbunnen 

(gjennomsnittlig mm tykkelse pr gridrute). Vanndybde ca. 300 m.  

10 mm 



Oppsummering – Regulære utslipp til sjø 

De modellerte scenarier for regulære utslipp vurderes til ikke 

å gi økologiske effekter. 

 

Borekaks:  

Influensområde 55x95m ~100 m 

Innen boring må bunnfaunaen i området kartlegges. 

 

Produsert vann: 

–Influensområde: innenfor  ca. 100 m omkring installasjonen i 

dybdeintervallet for utslippspunktet. 

–Eksponering er kortvarig (5-15 min). 
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Takk for oppmerksomheten 
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