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FORORD 

Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til fastsatt program for 
konsekvensutredning datert 4. juli 2019, i henhold til petroleumslovens bestemmelser for avvikling 
og disponering av innretninger på norsk sokkel (§5-1, jf. Petroleumsforskriften §45). Utredningen 
omfatter innretninger på Knarrfeltet i form av havbunnsrammer og tilhørende rørledninger og 
kabler, knyttet sammen med et leid produksjons- og lagerskip (Petrojarl Knarr FPSO). Oljeeksport 
fra feltet skjer via skytteltankere, mens gass og kondensat blir eksportert til Storbritannia gjennom 
en gasseksportrørledning tilknyttet FLAGS. Sistnevnte er gjenstand for en separat 
konsekvensutredning. 

Knarrfeltet er lokalisert helt nord i Nordsjøen, i Tampenområdet (blokk 34/3) nordøst for Snorre. 
Produksjonen på feltet startet i 2015. Opphør i produksjonen er ventet i løpet av første halvdel av 
2020-tallet.  
Feltet eies av utvinningstillatelse 373S ved Idemitsu Petroleum Norge AS (25 %), Wintershall Norge 
AS (20%), Dea Norge (10 %) og A/S Norske Shell (45 %). Operatøren Norske Shell er ansvarlig 
for utarbeidelse av avslutningsplan inkludert foreliggende konsekvensutredning. 

Foreliggende konsekvensutredning legges herved frem for offentlig høring. Eventuelle kommentarer 
anmodes sendt til Norske Shell med kopi til Olje- og energidepartementet. I forståelse med Olje- 
og energidepartementet er høringsperioden satt til 12 uker. 

 

Sola, 30. september 2019. 
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1. SAMMENDRAG 

Knarrfeltet er bygd ut med to havbunnsbrønnrammer knyttet opp mot et leid produksjons- og 
largerskip (Petrojarl Knarr FPSO), med oljeeksport via skytteltankere og røreksport av gass og 
kondensat til Storbritannia. Produksjonen startet i 2015 og er nå avtagende med forventet 
produksjonsopphør første halvdel av 2020-tallet. 

I henhold til norsk regelverk skal rettighetshaverne legge frem for beslutning en avslutningsplan 
normalt to til fem år før forventet produksjonsopphør. Som en del av dette blir det gjennomført en 
konsekvensutredning. 

Knarrfeltet er operert av Shell og gasseksportrørledningen av Gassco. Det ble utarbeidet et felles 
program for konsekvensutredning for disse, mens det blir utarbeidet separate 
konsekvensutredninger og avslutningsplaner.  
Internasjonale avtaler legger føringer for sluttdisponering av offshore innretninger. For rørledninger 
blir sluttdisponering etter norsk praksis vurdert fra sak til sak, hvor spesielt forholdet til bunntrålfiske 
står sentralt. Basert på disse rammebetingelsene, og etter en totalvurdering som dokumentert i 
foreliggende konsekvensutredning, er følgende løsninger anbefalt for sluttdisponering av 
innretningene omfattet av Knarrfeltet: 

▪ Produksjonsskipets ankringssystem vil bli fjernet, primært for gjenbruk. 

▪ Havbunnsrammer med utstyr over havbunnen vil bli fjernet til land, for gjenbruk eller 
materialgjenvinning. 

▪ Glassfiberdeksler vil bli fjernet for energigjenvinning. 

▪ Stigerør med tilhørende ankringssystemer vil bli fjernet. 

▪ Eksponerte feltinterne rørledninger og kabler blir fjernet 

▪ Nedgravde rørledninger og kabler blir etterlatt, rørendene overdekket 

▪ Samlerøret blir dekket med stein og etterlatt 
 

Produksjonsskipet er leid og inngår ikke i avslutningsplanen, det vil forlate feltet og være aktuelt for 
gjenbruk annetsteds. 

 

Anbefalte og alternative disponeringsløsninger som er utredet i foreliggende konsekvensutredning, 
i henhold til fastsatt program, er presentert i tabell 1-1. 

Tabell 1-1 – Alternative disponeringsløsninger utredet (grått) og anbefalt løsning (v). 

Innretning/rørledning Disponeringsalternativ 

Etterlate Grave ned/dekke til Fjerne 

Havbunnsinnretninger    

Ankere og ankerkjettinger    

Samlerør    

Nedgravde feltinterne 
rør/kabler 

   

Eksponerte feltinterne 
rør/kabler 

   

Glassfiberdeksler    

Betongmatter    
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Alle rør som blir etterlatt vil være nedgravd eller overdekket, og det skal ikke være gjenværende 
hefter på havbunnen som kan representere risiko for utøvelse av bunntrålfiske. 

Uavhengig av disponeringsløsning vil alle rør bli rengjort til et nivå hvor risikoen for 
miljøkonsekvenser fra utslipp til sjø på kort og lang sikt vil være minimal. 

Gjennomføring av disponeringsarbeidet vil kreve energi, knyttet til fartøyer og håndtering av 
materialer. Energibalansen angir anbefalt løsning som bedre relativt til fjerning av alt og etterlatelse 
av alt1. Energibruken inkluderer bruk av fossile brensel med tilhørende utslipp til luft. Totalt omfang 
av direkte CO2-utslipp fra fartøybruk og materialprosessering er estimert til 10 000 tonn. 

Anbefalt løsning medfører at 2/3 av materialmengden blir tatt til land. Av materialer og utstyr som 
blir fjernet vil anslagsvis minimum 96 % bli gjenbrukt og gjenvunnet og kun mindre mengder vil gå 
til deponi. Dette er vurdert som en positiv ressursutnyttelse.  

Omfanget av planlagte utslipp til sjø vil være begrenset, avgrenset til brønnplugging og 
rengjøringsaktiviteter. Dette vil være underlagt tillatelse for virksomhet fra Miljødirektoratet. 

Det vil være noe omfang av fysiske inngrep knyttet til forarbeider for fjerning og steindekking av 
samlerøret. Det er ikke identifisert sårbare habitater eller bunnfauna i området og 
miljøkonsekvensene er vurdert som små. 

Etterlatte enheter (rørledninger) vil ha permanent overdekking og det er ikke vurdert å være et 
forsøplingspotensial fra sluttdisponeringen. 

Løsningen med overdekking av etterlatte rør skal sikre at det ikke oppstår ulemper for utøvelse av 
bunntrålfiske. Omfang av slik aktivitet er i dag svært begrenset i området. 

Anleggsarbeidet medfører fartøyaktivitet på feltet, men av begrenset omfang og varighet. Negative 
virkninger på annen skipstrafikk i området er vurdert som liten. Opphevelse av dagens 
sikkerhetssone vil være positivt, men av begrenset omfang. 

Aktiviteter knyttet til anleggsvirksomhet og sluttdisponering vil medføre samfunnsmessige virkninger 
i form av sysselsetting, men antatt i moderat omfang og i hovedsak i form av opprettholdelse av 
eksisterende arbeidsplasser. Negative virkninger på lokalsamfunn er generelt vurdert som 
begrenset ut fra omfang og type av disponeringsarbeid, og kan begrenses gjennom tiltak ved 
anleggene. 

En oppsummering av forventede virkninger ved gjennomføring av aktiviteter og sluttdisponering av 
Knarr-innretningene for de ulike disponeringsløsningene er gitt i tabell 1-2, virkninger angitt som 
relativt bedre/dårligere i forhold til anbefalt løsning for de ulike konsekvenstema. 

  

                                              
1 Etterlatelse av alt som er mulig i henhold til gjeldende rammebetingelser gitt ved OSPAR beslutning 98/3. 
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Tabell 1-2 – Oppsummering av forventede virkninger for anbefalt og alternativ sluttdisponering av innretninger på 
Knarrfeltet, angitt som relativ virkning i forhold til anbefalt løsning. 

Konsekvenstema 

Disponeringsalternativer  

 
Anbefalt løsning 
(inkl. 
steindekking av 
samlerør og 
fjerning av 
eksponerte 
feltinterne rør) 

Etterlatelse av 
samlerør og 
eksponerte 
feltinterne rør 

Nedgraving av 
samlerør og 
eksponerte 
feltinterne rør 

Fjerning av 
samlerør og 
eksponerte 
feltinterne rør Hovedtema Deltema 

Teknisk Gjennomførbarhet Lav risiko    

Miljø 

Energibalanse 308 000 GJ    

Utslipp til luft (CO2) 10 000 tonn    

Utslipp til sjø Neglisjerbart    

Påvirkning havbunn Begrenset    

Påvirkning biota Begrenset    

Forsøpling Neglisjerbart    

Avfall/ressursbruk Positiv    

Kulturminner Neglisjerbart    

Samfunn og 
næringer 

Nærmiljø Neglisjerbart    

Sysselsetting Positiv    

Fiskeri - operasjonelt Neglisjerbart    

Fiskeri - 
langtidsperspektiv 

Positiv    

Skipstrafikk Positiv    

Økonomi Kostnader ~100 mill NOK    

 

En oppsummering av forventede virkninger ved gjennomføring av aktiviteter og sluttdisponering av 
Knarr-innretningene er illustrert i figur 1-1, i henhold til «OLF-metoden». Ulike tiltak for å redusere 
negative virkninger er foreslått, herunder oppfølgende inspeksjoner og miljøovervåking. 

 

Tilsvarende

Litt bedre

Betydelig bedre

Litt dårligere

Betydelig dårligere
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Energibalanse Avfallsstyring og ressursutnyttelse 

Utslipp til luft Forsøpling 

Utslipp til sjø og grunn Fiskeri 

Fysiske påvirkninger på habitater Skipstrafikk 

Estetiske-/ nærmiljøvirkninger Samfunnsmessige ringvirkninger 

Figur 1-1 – Oppsummering av konsekvenser ved anbefalt løsning for disponering av innretninger på Knarrfeltet 
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2. INNLEDNING 

På vegne av rettighetshaverne for utvinningstillatelse 373S legger Norske Shell som operatør frem 
en konsekvensutredning for avvikling og disponering av havbunnsinnretninger samt tilhørende 
rørledninger og kabler på Knarrfeltet. Gasseksportrørledningen, operert av Gassco, er gjenstand 
for en separat konsekvensutredning, men har felles program for konsekvensutredning med 
Knarrfeltet. 

Konsekvensutredningen er utarbeidet i henhold til norsk regelverk og Programmet for 
konsekvensutredning (utredningsprogrammet) som ble fastsatt av Olje- og energidepartementet 
(OED) 4. juli 2019. Foreliggende utredning er i tillegg innholdsmessig basert på OEDs «PUD/PAD-
veileder» (OED, 2018) og Norsk Olje og Gass sin «Håndbok i konsekvensutredning ved offshore 
avvikling» (DNV, 2001). 

Knarrfeltet representerer en utbygging av funnene 34/3-1 S og 34/3-3 S. Funnet ble oppdaget i 
2008 og ble tidligere omtalt som «Jordbær». Plan for utbygging og drift (PUD) av 
petroleumsforekomsten ble godkjent i 2011, og utbyggingen foregikk i 2013 og 2014. Knarrfeltet 
har vært i drift siden mars 2015. 

Knarrfeltet er lokalisert helt nord i Nordsjøen, i Tampenområdet (blokk 34/3) (figur 2-1). Feltet 
ligger ca. 120 km vest for Florø og ca. 50 km nordøst for Snorre. Korteste avstand til land er 
omtrent 100 km. Vanndyp på feltet er 390 til 410 meter.  

 

Figur 2-1 - Lokalisering av Knarrfeltet helt nord i Nordsjøen.  

Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer tilknyttet et flytende produksjons- og lagerskip (FPSO), 
og med skytteltankere for oljeeksport og gassrørledning til Storbritannia for gasseksport. 
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Produksjonen på feltet startet i 2015. Opphør i produksjonen er ventet i løpet av første halvdel av 
2020-tallet.  

På vegne av rettighetshaverne har operatøren Norske Shell derfor iverksatt en prosess for å 
planlegge avslutning av driften på feltet og sluttdisponering av innretningene.  

2.1. FORMÅLET MED KONSEKVENSUTREDNING 

I henhold til petroleumsloven § 5-1 skal rettighetshaver utarbeide en avslutningsplan som normalt 
skal legges frem for departementet 2-5 år før bruken av en innretning endelig opphører. 
Avslutningsplanen skal bestå av en disponeringsdel og en konsekvensutredning (jamfør 
petroleumsforskriften § 43).  

Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at norske myndigheter har et godt grunnlag til å 
kunne fatte vedtak om endelig disponering. Konsekvensutredningsprosessen skal sikre at forhold 
knyttet til miljø, samfunn og naturressurser blir inkludert i planarbeidet på lik linje med tekniske, 
økonomiske og sikkerhetsmessige forhold, og arbeidet skal tilrettelegge for en åpen og 
medvirkende prosess der ulike aktører kan uttrykke sin mening, samt påvirke utformingen av 
prosjektet. 

Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse av vurderte og anbefalt disponeringsalternativ for 
innretningene på Knarrfeltet. Hensikten er å vurdere positive og negative virkninger på miljø, 
naturressurser og samfunn som følge av avviklingen, samt forebyggende og avbøtende tiltak. 

2.2. UTBYGGING OG DRIFT AV KNARR 

Knarrfeltet representerer en utbygging av funnene 34/3-1 S og 34/3-3 S, funnet i 2008 og 
tidligere omtalt «Jordbær». PUD ble godkjent i 2011, og utbyggingen foregikk i 2013 og 2014. 
Knarrfeltet har vært i drift siden mars 2015. Planlagt drift ved utbygging var i seks år, med 
ambisjoner om tilknytning av nye funn og lengre produksjonstid. Nye prospekter i området har så 
langt ikke resultert i drivverdige funn. 

Feltet består av to drivverdige reservoarer og er bygget ut med to produksjonsbrønner og to 
injeksjonsbrønner i Knarr Sentral og èn produksjonsbrønn og èn injeksjonsbrønn i Knarr Vest. 

Opprinnelig tilstedeværende olje- og gass var vel 36 mill Sm3 o.e. Per utgangen av 2018 var det 
produsert 10,5 mill Sm3 o.e. 

Etter oppstart i 2015 nådde produksjonen på Knarr sitt høyeste nivå i 2016 og har siden den tid 
vært fallende og ligger i 2019 rundt 13 000 fat per dag. Det forventes imidlertid at produksjonen 
i 2020 vil være vesentlig høyere grunnet igangsetting av en ny brønn som bores i første halvdel av 
2020. Etter 2020 forventes produksjonen å avta gradvis, og tidspunkt for nedstengning estimeres 
å ligge innenfor tidsrommet 2021 til 2025 og vil avhenge av faktisk utvikling i produksjonsnivå, 
oljepris og driftskostnader.  
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Figur 2-2 Årlig gjennomsnittlig daglig oljeproduksjon siden oppstart og frem til 31 juli 2019. 

 

2.3. RETTIGHETSHAVERE 

BG Norge (BGN) var opprinnelig ansvarlig operatør for Knarrfeltet. Operatørskapet ble overtatt 
av A/S Norske Shell 1. september 2016. Rettighetshavere ved feltet er: 

▪ A/S Norske Shell (45%, operatør) 

▪ Idemitsu Petroleum Norge AS (25%) 

▪ Wintershall Norge AS (20%) 

▪ Dea Norge AS (10%)  
 

2.4. BESKRIVELSE AV FELT OG INNRETNINGER 

Feltet består av to havbunnsrammer, en med tre produksjonsbrønner, og en med tre 
injeksjonsbrønner, knyttet opp mot Petrojarl Knarr FPSO. Skipet ble bygd nytt for bruk på Knarr. 
Petrojarl Knarr FPSO eies av Teekay Offshore Production (TOP) og driftes av TOP på vegne av 
lisenspartnerne på feltet.  

En rekke rørledninger og kabler knytter innretningene sammen med produksjonsskipet. Gass blir 
eksportert til Storbritannia gjennom en 105,5 km lang gasseksportrørledning, operert av Gassco, 
tilknyttet FLAGS. Avgrensningen mot det som blir operert av Gassco starter ved rørendestrukturen 
(PLET), jf. figur 2-3. 
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Figur 2-3 - Feltoversikt for Knarr. Innretninger og rør innenfor skravert område, tilhørende gasseksportrørledningen, er 
ikke omfattet av foreliggende konsekvensutredning. 

 

Delkapitlene under gir en kort beskrivelse av innretninger og infrastruktur tilhørende Knarrfeltet 
som er omfattet av foreliggende konsekvensutredning 

 

2.4.1. Produksjonsskip og tilhørende utstyr 

Selve produksjonsskipet er leid og inngår ikke i avslutningsplanen. Det finnes imidlertid et 
oppankringssystem og flere stigerør som inngår her og som er omhandlet av foreliggende 
konsekvensutredning. 

Ankringssystemet består av 12 stk. dra-ankere med tilhørende ankerkjettinger (hver på 1050 m) 
og stålwire (hver på 800 m) til skipet. Hvert anker har en vekt på 23 tonn. Totalvekten av systemet 
er ca. 4600 tonn. 

De dynamiske stigerørende utgjøres av seks fleksible rør (fem stigerør og en kabel) og tilhørende 
ankringssystem, med en totalvekt på ca. 2000 tonn. Ankerne har hver en vekt på henholdsvis 76 
og 126 tonn. De fleksible rørene er sammensatt av flere lag med stål og plastmaterialer, se 
illustrasjon i tabell 2-1. I tillegg kommer oppdriftselementer for hvert stigerør. 
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Tabell 2-1 – Stigerør og kabler tilknyttet Knarr FPSO. 

Stigerør/kabel til FPSO Dimensjoner Vekt (tonn) 

Servicerør 4 tommer, 1260 m 47 

Vanninjeksjonsrør 8 tommer, 962 m 245 

2 stk. produksjonsrør 8 tommer, 878 m 520 

Gasseksportrør 10 tommer, 846 m 215 

Styrekabel D 263mm, 850 m 124 

6 stigerørsankere, «hold-down» 6 x 7,2 m 456 

6 stigerørsankere, «hold-back» 6 x 8,7 m 756 

 
 

 

 

2.4.2. Havbunnsinnretninger 

Knarrfeltet har flere havbunnsinnretninger med ulike formål: 

• En bunnramme med produksjonsbrønner, ventiltrær og manifoldstruktur 
• En bunnramme med injeksjonsbrønner, ventiltrær og manifoldstruktur 
• En bunnramme med distribusjonsmanifold for styrekabler (SDU) 
• En havbunnssikkerhetsventil (SSIV) for gasseksportrørledningen 
• To endestrukturer for samlerøret 

 

Totalt har disse en vekt på om lag 2000 tonn. Detaljer om vekter og illustrasjoner er gitt i tabell 2-
2. 

Tabell 2-2 – Beskrivelse av havbunnsinnretninger og tilhørende infrastruktur på Knarrfeltet. 

Innretning Beskrivelse 

3 bunnrammer Produksjon, vanninjeksjon, og 
distribusjon, hhv. 165, 165 og 
67 tonn. 

2 stk: 17 m x 11 m x 9 m og  

1 stk: 12 m x 6 m x 7 m 
 

Ventiltrær 40 tonn hver. 
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Innretning Beskrivelse 

3 for produksjon, 2 

3 for vanninjeksjon 

Vanninjeksjonsmanifold 54 tonn 

11 m x 7 m x 4 m 

 

Produksjonsmanifold 114 tonn 

11 m x 7 m x 4 m 

 

Distribusjonsmanifold (DSU) for 
styrekabel 

76 tonn inkludert beskyttelse. 

23m x 11m x 5m 

 

Havbunnssikringsventil (SSIV) 
(gasseksport) 

129 tonn 

15 m x 10 m x 6 m 

 

 

Endestrukturer for samlerør 297 og 364 tonn 

2 stk 6 m x 6 m x 35 m 

 

 

2.4.3. Feltinterne rørledninger 

Fra produksjonsskipets lokasjon til brønnområdet er det lagt et samlerør («bundle») som inneholder 
kabler og rør for transport av brønnstrøm, injeksjonsvann og for styring av driften. Samlerøret har 
en ytre diameter på 41 tommer (vel 1 meter) og er 4,4 km langt. Rørtykkelsen er 15mm. Samlerøret 
ble bygget på land i Skottland og slept ut til feltet, hvor det ble senket og forankret. Totalvekt av 
samlerøret med innhold er 3800 tonn. 

Samlerøret inneholder følgende rør og kabler: 

• To stk. 8 tommers produksjonsrør,  
• 1 stk 10 tommers vanninjeksjonsrør  
• 1 stk 4 tommers servicerør,  
• Kontrollkabler.   

                                              
2 Et fjerde brønnhode vil bli installert ved boring av ny brønn (jf. kapittel 2.2) 
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I samlerøret finnes ulike plastapplikasjoner for å 
holde rørene på plass (klamper og ruller), plast 
i  vanninjeksjonsrørene, i tillegg til steinull for 
isolering av produksjonsrørene. Materialer 
representert i dette er 15 tonn polyuretan, 4 tonn 
nylon, 3 tonn steinull og 30 tonn polyetylen. 159 
aluminiumanoder med totalvekt 25 tonn er 
montert på samlerøret. Ytterst er stålrøret 
beskyttet med et lag med epoxy. 

I hver ende av samlerøret er det montert en 
endestruktur som utgjorde festeanordningen 

under uttauingen. Disse er hver 35 meter lange, seks meter brede og seks meter høye, med vekter 
på hhv. 297 og 364 tonn. 

Det finnes videre rørendestykker, rør og kabler fra samlerøret til havunnsinnretningene, styrekabel 
og gassrør til havbunnsssikkerhetsventilen, totalt 6-7 km med rør og kabler og totalvekt på ca. 900 
tonn (tabell 2-3, figur 2-3). 

Tabell 2-3 – Beskrivelse av feltinterne rør og kabler på Knarrfeltet. 

Feltinterne rør og kabler Dimensjoner Vekt (tonn) 
Eksponert (E) / 
overdekket (O) 

Statiske rør  

Vanninjeksjonsrør 10 tommer, 2697 m 735 O 

Service jumper 3 tommer, 75 m 3,5 O 

Styrekabel vanninjeksjon D 132 mm, 2482 m 60 O 

Styrekabel SSIV D 76,6 mm, 905 m 12 E 

Styrekabel SDU D 195,3 mm, 250 m 14 E 

Produksjonsstyrekabel D 195,3 mm, 109 m 6 E 

Stive rørendestykker  

2 stk. rørendestykke 
produksjonsrør 8 tommer, 61 m og 65 m 46 O 

Rørendestykke gasseksportrør 12 tommer, 50 m 12 O 

 

Det er installert totalt 46 glassfiberdeksler over overganger mellom rør og havbunnsinnretninger; 
herunder 30 tilknyttet produksjonsrammen, 11 tilknyttet injeksjonsrammen og fem ved 
havbunnssikkerhetsventilen, og med en totalvekt på ca. 250 tonn. Det er installert et mindre antall 
grussekker. Totalt er det installert 158 000 tonn stein på Knarrfeltet, hvorav 87 000 tonn relatert til 
fundamentering for samlerøret og dets endestrukturer. 

 

         
Illustrasjon av samlerør. 
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Figur 2-4 – Oversikt over feltinterne rør og kabler.  

 

2.5. LOVVERK, PROSESS OG SAKSBEHANDLING 

2.5.1. Krav i norsk lovverk 

Avslutning av petroleumsvirksomhet er underlagt bestemmelsene i Petroleumsloven, jamfør lovens 
kapittel 5. Rettighetshaverne er ansvarlige for å utarbeide en plan for avslutning og disponering 
av feltets innretninger i god tid (normalt to til fem år) før forventet endelig opphør av produksjon 
på feltet/bruk av innretninger eller utløp av lisensperioden. Lovens forskrifter stiller krav til innholdet 
i avslutningsplanen. Avslutningsplanen skal bestå av to deler; en disponeringsdel og en 
konsekvensutredning. Kravet om en konsekvensutredning er nedfelt i Petroleumslovens § 5-1, med 
tilhørende detaljeringer i petroleumsforskriften § 45. 

Nasjonale krav til disponering av offshore innretninger følger anbefalingene gitt gjennom 
internasjonale avtaler (se avsnitt 2.5.2.).  

Avhending og sluttdisponering av rørledninger følger av nasjonale rammebetingelser på området, 
gitt gjennom St. Meld. nr. 47 (1999-2000) «Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på 
norsk kontinentalsokkel» og representerer en sak-til-sak vurdering der særlig hensynet til 
fiskeriinteressene vektlegges ved sluttdisponering. Implisitt i denne vurderingen ligger at 
rørledningene ikke vil utgjøre noen fare for forurensning av miljøet. Generelt gjelder at nedgravde 
rørledninger kan etterlates, mens eksponerte rørledninger er gjenstand for nærmere vurderinger. 

2.5.2. Krav i internasjonalt lovverk 

FNs havrettskonvensjon (UNCLOS) gir rammebetingelser for fjerning av overflødige innretninger 
etter endt bruk. Basert på denne har Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) utarbeidet 
retningslinjer for å sikre fri ferdsel til sjøs (IMO, 1989). Retningslinjene er ikke bindende, men gir 
anbefalinger vedrørende avslutning av utrangerte offshoreinnretninger. Generelt kreves fjerning av 
faste innretninger i områder med vanndyp mindre enn 75 m, og minimum 55 m overseilingsdyp 
over etterlatte innretninger i dypere områder.  
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For det nordøstlige Atlanterhavet, inkludert Nordsjøen, har OSPAR etablert spesifikke kriterier 
knyttet til disponering av overflødige offshore innretninger. OSPAR beslutning 98/3 gir et generelt 
forbud mot dumping eller etterlatelse av overflødige offshore petroleumsinnretninger som ikke har 
noen videre funksjon (OSPAR, 1998). OSPAR-beslutningen åpner for konkrete unntak dersom 
nasjonale myndigheter viser at et unntak kan begrunnes utfra tekniske, sikkerhetsmessige eller 
miljømessige forhold. Unntaksbestemmelsene er ikke relevante for innretninger på Knarr. OSPAR-
vedtaket omfatter ikke rørledninger og kabler. 

I den grad eksport av innretninger for opphogging utenlands blir aktuelt, finnes det avtaler gjennom 
EØS-avtalen og globalt gjennom Basel-konvensjonen som regulerer avfallseksport. Det er imidlertid 
antatt at sluttdisponering av fjernet materiale i hovedsak vil foregå i Norge.  

2.5.3. Konsekvensutredningsprosessen 

Konsekvensutredningsprosessen starter med at rettighetshaverne utarbeider et forslag til program 
for konsekvensutredning. Programmet var felles for innretninger på Knarrfeltet og 
gasseksportrørledningen. Operatøren sendte forslaget til utredningsprogram elektronisk på høring 
til relevante høringsparter (myndigheter, organisasjoner og andre interessenter) som er anbefalt av 
OED. Forslaget til utredningsprogram ble også gjort tilgjengelig på internett (www.shell.no). 
Høringsperioden var satt til 12 uker. Høringsuttalelsene til utredningsprogrammet ble sendt til A/S 
Norske Shell (operatør) med kopi til OED. Shell sammenfattet disse og ga sin vurdering med tanke 
på implementering i utredningsprogrammet. Dette ble igjen lagt frem for OED som fastsette 
utredningsprogrammet basert på uttalelsene og rettighetshavernes kommentarer til og/eller plan 
for implementering av disse. Høringskommentarer og vurdering av disse er presentert i kapittel 4. 

Rettighetshaver gjennomfører konsekvensutredningsarbeidet i henhold til fastsatt 
utredningsprogram. Konsekvensutredningen blir sendt elektronisk på høring til myndigheter og 
interesseorganisasjoner, samtidig som det blir kunngjort i Norsk Lysingsblad at 
konsekvensutredningen er sendt på høring. Konsekvensutredningen, og så langt som mulig relevant 
bakgrunnsinformasjon, blir gjort tilgjengelig på internett. Fristen for høring skal ikke være kortere 
enn seks uker, og vil for avslutning og disponering av installasjonene på Knarr være satt til 12 
uker. Uttalelser til konsekvensutredningen blir sendt til A/S Norske Shell (operatør) med kopi til 
OED. Operatøren vil forelegge for departementet en oppsummering med vurdering. Departementet 
vil, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for tilleggsutredninger eller 
dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle tilleggsutredninger skal forelegges berørte 
myndigheter og dem som har avgitt uttalelse til konsekvensutredningen før det fattes vedtak i saken. 
OED presenterer saksdokumentene for Regjeringen (eller Stortinget) for beslutning.  

Myndighetsprosessen for konsekvensutredning for avvikling av offshore innretninger er skissert i 
figur 2-5. Et disponeringsvedtak for innretningene antas å bli fattet av regjeringen basert på 
prosjektets disponeringsløsninger og begrensede økonomiske ramme. 
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Figur 2-5 - Skjematisk fremstilling av utredningsprosessen og saksbehandlingen for avvikling av offshore innretninger. 
ASD: Arbeids- og sosialdepartementet, OED: Olje- og energidepartementet. 

 

2.6. TIDSPLAN FOR KONSEKVENSUTREDNINGSARBEIDET 

Planlegging for avvikling av Knarr er iverksatt og omfattes av en konsekvensutredning. Det formelle 
myndighetskravet tilsier at en avslutningsplan normalt skal legges frem 2-5 år før endelig bruk av 
innretningen opphører. Det er derfor igangsatt en prosess med følgende tidsplan frem til 
myndighetsbeslutning (tabell 2-4). 

Tabell 2-4 – Tidsplan for konsekvensutredningsprosess og myndighetsbehandling av avslutningsplanen.  

Aktivitet Tidsplan 

Forslag til program for konsekvensutredning på høring 1. kvartal 2019 

Fastsetting av programmet (OED) 4. juli 2019 

Høring av konsekvensutredning  4. kvartal 2019 

Levering av avslutningsplan 1. kvartal 2020 

Godkjenning avslutningsplan  2. kvartal 2020 
 

2.7. OVERSIKT OVER TILLATELSER OG MYNDIGHETSPROSESSER 

I forbindelse med avviklingen av Knarr må nødvendige søknader og tillatelser innhentes fra norske 
myndigheter. Tabell 2-5 gir en oversikt over mulige søknader og tillatelser som må innhentes. Listen 
er ikke nødvendigvis komplett og vil oppdateres som en del av videre prosjektplanlegging, også 
avhengig av hvilke metoder som velges for fjerning og transport. 

Tabell 2-5 – Aktuelle søknader og tillatelser i forbindelse med avviklingen av Knarr og Knarr gasseksport-rørledning. 

12  uker | Tidsperiode avhengig av rett. haverne |   12 uker |      2 - 6 måneder avhengig av om planen må til Stortinget

Rettighetshavere
Forslag til program for

konsekvensutredning

Offentlig høring
Departementer, myndigheter,

organisasjoner osv.

OED
Fastsetter programmet

Rettighetshavere

Utredningsprogram Utredningsfase Høring Beslutning i regjering eller storting

OED

(ASD)

Høring
Departementer

Kgl res.

St. prp Storting

Regjering

Offentlig høring
Departementer, myndigheter,

organisasjoner osv.

Avslut. planKonsekvensutredning
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Søknad/tillatelse Gjeldende regelverk Ansvarlig myndighet 

Søknad om samtykke for bruk av rigg 
og permanent plugging av brønner Styringsforskriften § 25 Petroleumstilsynet 

Eventuell søknad om tillatelse til 
utslipp av kjemikalier som benyttes i 
forbindelse med avviklingsarbeidet til 
havs, inkludert plugging av brønner, 
og som ikke inngår i feltets tillatelse. 

Forurensningsloven § 11 Miljødirektoratet 

Eventuell søknad om mudring 
og/eller etablering av steinfylling i 
forbindelse med 
disponeringsarbeidet. 

Forurensningsforskriften § 22-6 Miljødirektoratet 

Søknad om samtykke før 
fjerning/disponering av en 
innretning.  

Styringsforskriften § 25, 4. ledd, 
bokstav e. Petroleumstilsynet 

Eventuell søknad om tillatelse til å 
benytte farled til slep (hvor relevant)- 
innenfor 12 nm fra grunnlinjen. 

Havne- og farvannsloven § 13 Kystverket 

Eventuell søknad om 
grensekryssende transport av avfall 
og NORM. 

Avfallsforskriften § 13-1 og § 16 Miljødirektoratet/ Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet.  
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3. PLAN FOR AVSLUTNING OG DISPONERING AV 
INNRETNINGER 

I konsekvensutredningen for utbygging og drift av Knarr (Jordbær) ble det under kapitlet 
«Avslutning og sluttdisponering» angitt at feltinnretninger vil bli fjernet og brønner plugget i 
henhold til gjeldende praksis. Nedgravde rørledninger og kabler vil bli etterlatt etter rengjøring og 
sikring av endene. Feltet inneholder imidlertid også rørledninger og kabler som ikke er nedgravd, 
samt enkelte andre typer utstyr, og alternative disponeringsløsninger er derfor utredet i henhold til 
fastsatt program for konsekvensutredning. 

3.1. NEDSTENGNING OG PERMANENT PLUGGING AV BRØNNER 

Etter produksjonsopphør vil de seks brønnene bli permanent plugget og forlatt i henhold til 
gjeldende regelverkskrav og beste industripraksis (jf. NORSOK D-010). Pluggingen vil bli 
gjennomført f.eks. i en kombinasjon av et lett intervensjonsfartøy og borerigg, og vil være gjenstand 
for samtykke fra Petroleumstilsynet og tillatelse til virksomhet fra Miljødirektoratet. Riggtid vil bli 
forsøkt minimert for å redusere energibruk og kostnader. 

Ventiltrærne vil mest sannsynlig bli fjernet som en del av arbeidet med permanent plugging og 
etterlatelse av brønnene, men er i foreliggende konsekvensutredning omhandlet som en del av 
fjerning og disponering av havbunnsinnretningene. 

Tre brønner/sidesteg er tidligere permanent plugget og forlatt på feltet. 

3.2. KLARGJØRING FOR AVVIKLING OG SLUTTDISPONERING 

Forut for fjerning vil utstyr bli rengjort i henhold til ALARP prinsippet. Vurdering for valg av løsning, 
vanngjennomspyling eller pigging, blir gjort med hensyn på grad av effektvitet og miljø.  Eventuell 
pigging av produksjonsrør vil bli utført fra Knarr FPSO med retur tilbake til innretningen, mens 
prosessystemene er aktive. En mulig løsning for dette er å benytte et tog med mekaniske pigger (se 
eksempel under), med MEG/vann mellom og sjøvann til slutt. På FPSO’en vil gass og væske bli 
ivaretatt av eksisterende prosess-, eksport- og avfallsløsninger. Rengjøringsprosessen vil bli 
nærmere definert i videre prosjektering. 

 

 

Figur 3-1 – Eksempel på mekanisk pig. Kilde: Pigtek. 
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3.3. ALTERNATIVE DISPONERINGSLØSNINGER OG GJENNOMFØRING 

Internasjonale og nasjonale krav og rammebetingelser avgrenser aktuelle disponeringsalternativer 
for flere av innretningene omfattet av Knarrfeltet. Dette gjelder: 

▪ Produksjonsskipet vil forlate feltet og være aktuelt for gjenbruk annetsteds. 

▪ Skipets ankringssystem vil bli fjernet, primært for gjenbruk. 

▪ Havbunnsrammer med utstyr over havbunnen vil bli fjernet. 

▪ Glassfiberdeksler vil bli fjernet. 

▪ Stigerør med tilhørende ankringssystemer vil bli fjernet. 
 

For utstyr som blir fjernet gjelder primært gjenbruk, sekundært materialgjenvinning og eventuelt 
avfallsavhending. Konkrete gjenbruk av strukturer og utstyr vil bli vurdert både for egne prosjekter 
og ved salg til tredjeparter.  

Det som gjenstår for vurdering av ulike disponeringsløsninger er rørledninger og kabler. Aktuelle 
disponeringsløsninger som er utredet er angitt i tabell 3-1. Shell har benyttet en risikobasert 
tilnærming ved vurdering av beste disponeringsløsning for de ulike rørledninger og strukturer. 
Herunder er det gjort konservativ vektlegging i tilfeller med usikkerhet eller manglende informasjon, 
jf. føre-var-prinsippet.  

Tabell 3-1 – Alternative disponeringsløsninger for rørledninger for utredning 

Rørledning Disponeringsalternativ 

Etterlate Grave ned/dekke til Fjerne 

Samlerør    

Nedgravde rør/kabler    

Eksponerte rør/kabler    

 

Grunnleggende for disponeringsarbeidet er trygg gjennomføring og fokus på Helse, Miljø og 
Sikkerhet i alle ledd, med gode og robuste disponeringsløsninger både på kort og lang sikt. For 
gjennomføring av avslutnings- og disponeringsaktiviteter vil Shell spesielt undersøke muligheter for 
kosteffektive løsninger, og minimere bruk av kostbare og energikrevende tungløftfartøy. For utstyr 
som ikke er funnet hensiktsmessig å gjenbruke kan det bli valgt «destruktive» metoder for fjerning 
med flere og mindre løft, med rimeligere og mindre energiintensive fartøy. Dette betyr f.eks. at en 
i større grad kutter rør og utstyr heller enn demonterer. Dette kan gi både økonomiske og 
miljømessige fordeler. Ved eventuell bruk av slike metoder skal det sikres mot forurensning av 
eventuelle reststoffer i rørene. Aktuelle metoder for fjerning vil ikke bli avklart før etter 
anbudskonkurranse. 

3.3.1. Fjerning og sluttdisponering av havbunnsinnretninger 

Havbunnsinnretninger vil bli forberedt for fjerning; frakobling/kutting av rør og kabler, inspeksjon, 
eventuelt graving i havbunnen/flytting av steinfylling for å legge til rette for frigjøring fra 
havbunnen og løft. 

Glassfiberdeksler vil bli løftet ut og transportert til land med mindre ankerhåndteringsfartøy. 

Generelt vil utstyr bli kuttet heller enn frakoblet for å redusere fartøytid. Dette ble omtalt som 
destruktiv metode i programmet for konsekvensutredning og hensikten er å forenkle arbeidet til 
havs for utstyr som skal materialgjenvinnes. 
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Bunnrammene har forankringsskjørt som går flere meter ned i havbunnen. Disse vil primært bli 
forsøkt frigjort (trukket opp) sammen med rammen, og er designet for dette. Erfaringsmessig kan 
dette by på utfordringer, ved at de sitter fast i havbunnen og/eller at det finnes betongrester fra 
brønnene som vanskeliggjør fjerning. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, kan det bli aktuelt å 
kutte disse skjørtene på havbunnsnivå. Sistnevnte vil kreve mer fartøyaktivitet. Bunnrammene og 
tilhørende beskyttelsesstruktur vil bli fjernet i separate løft. 

Større enheter vil primært bli fjernet ved hjelp av en løfteramme og et ankerhåndteringsfartøy. 
Fartøyet vil taue innretningen til en innaskjærs lokalitet. Deretter vil et mindre kranfartøy vil løfte 
innretningen på land. Dette vil eliminere bruken av større kranfartøy, og således redusere 
energibruk og medføre redusert kostnad. 

På land vil eventuelle miljøfarlige stoffer bli sikret og mulig salgbart utstyr ivaretatt. Resterende 
enheter vil bli kuttet opp, sortert og i hovedsak levert for materialgjenvinning. Dette er standard 
industriaktiviteter ved slike anlegg. 

3.3.2. Samlerør 

Samlerøret ble montert på land i Skottland og slept ut til feltet i en enhet med 4424 meters lengde. 
Røret ble slept ut i en neddykket tilstand og var fylt med nitrogen og påmontert 490 
kjettingsegmenter for å holde ønsket oppdrift (vekt på 240 tonn). Ved installering ble nitrogenet 
erstattet med vann og rørledningen senket ned på forhåndsinstallerte områder av stein. 

Aktuelle disponeringsalternativer for samlerøret er:  

• Alternativ 1 - Etterlatelse 
• Alternativ 2 – Grøfte og overdekke 
• Alternativ 3 - Overdekking med stein 
• Alternativ 4 – Fjerning ved reversert installasjon 
• Alternativ 5 – Fjerning ved å kutte røret på havbunnen og løfte ut rørdelene 

 

Fjerning kan tenkes gjennomført ved reversert installasjon (gjøre røret flytende for tauing til land) 
eller ved å kutte i mindre lengder som blir løftet ut (OGP, 2014). Sistnevnte metode krever fjerning 
av havbunnssedimenter rundt kuttepunkter for å kunne gjennomføre kutting av røret. Antatt kutting 
i lengder på 10 eller 20 meter, tilsvarer dette ca. 200 - 400 kutt for samlerøret, dvs. betydelig 
grave- og kuttearbeid. Ulike metoder kan tenkes for slik kutting (vann, diamantwire, mekanisk, 
varmkutting), men dette er ikke tidligere gjennomført for samlerør, med økt kompleksitet som følge 
av ulike rør inne i selve samlerøret. Disse interne rørene ligger ikke fast i samlerøret, og må sikres 
ved opptak til fartøy. Mekanisk klipping er antatt som mest sannsynlige kuttemetode. Varighet av 
operasjoner, inkludert transport til land, er estimert til tre til fire måneder. «Re-flyting» av samlerøret 
krever at dette dreneres for vann, da rester av vann vil påvirke stabilitet og tyngdepunkt under 
tauingen. Det må bores hull og påmonteres ventiler for å muliggjøre dreneringen. De tidligere 
installerte kjettingene må erstattes. Eventuelt må slepet bli tilført ytterligere flytemidler for å frigjøre 
det fra havbunnen og bli slept i havoverflaten. Denne metoden krever rolige værforhold over en 
lengre periode. Oppdeling av røret etter sleping til land vil kreve samme eller tilsvarende anlegg 
som der røret ble bygget. Forberedende arbeider er vurdert med en varighet på flere måneder, 
mens selve slepet til land er estimert til tre dager. 

De ulike alternativene ble vurdert i forhold til hverandre, på en rekke kriterier. Basert på dette ble 
det valgt å utrede to alternativer nærmere, henholdsvis å overdekke med stein og fjerning ved kutt 
& løft metoden. Grøfting medfører noe usikkerhet for gjennomføring knyttet til havbunnens 
beskaffenhet, og steinoverdekking er derfor vurdert som en mer hensiktsmessig måte å etterlate 
rørledningen på. Et slikt tiltak vil fjerne eventuell risiko knyttet til ulemper på tredjepart og 
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langsiktige ansvarsforhold i forhold til å etterlate røret som det ligger. Nytten av et slikt tiltak er 
vurdert mot kostnadene for implementering inkludert eventuelle fremtidige risikoaspekter. Reversert 
installasjon har flest risikoaspekter og har i tillegg høyeste kostnad. 

Etterlatelse uten spesielle tiltak vil ha en kostnad på om lag 10 millioner NOK, mens 
steindekking vil ha en tilhørende kost på om lag 20 millioner NOK. Nedgraving av røret 
vil ha en merkostnad på 10 - 30 millioner NOK, avhengig av bunnforhold langs traseen, 
mens fjerningsløsningen vil ha en merkostnad fra om lag 100 millioner NOK avhengig av 
utfordringer under operasjonen underveis.  

3.3.3. Nedgravde feltinterne rør 

Dette omfatter tre  rørendestykker, vanninjeksjonsrør, styrekabel for vanninjeksjon samt en 75 m 
lang service jumper for vanninjeksjonsrøret, med totallengde på vel 5 km. For detaljer se tabell 2-
3. 

Siden disse rørene allerede er nedgravd og/eller overdekket er etterlatelse vurdert som eneste reelle 
løsning. Fjerning vil være teknisk krevende og kostbart og vil ikke ha nytteverdi verken for miljø 
eller fiskeri (ref kap 7 og 8). 

Endene på stive nedgravde rørledninger vil bli overdekket av sekker med pukk. Arbeidet vil bli 
utført med et mindre ankerhåndteringsfartøy og vil redusere energibruk sammenlignet med 
steindumpefartøy. 

3.3.4. Eksponerte feltinterne rør 

Foruten stigerørene (knapt 5 km) omfatter dette styrekabler til produksjon, havbunnssikkerhetsventil 
og SDU, totalt ca. 1,5 km. For detaljer se tabell 2-3. 

Alternative disponeringsløsninger er etterlatelse, nedgraving/overdekking og fjerning. Nedgraving 
eller overdekking vil være mer eller like kostbare som fjerning (estimat på hhv. 6 mill NOK for 
nedgraving og 14 MNOK for overdekking), og vil ikke gi nytteeffekter verken for samfunn eller 
miljø. Fjerning til land er derfor foretrukket løsning. 

Det er funnet hensiktsmessig å fjerne disse ved reversert legging (spole) og disse vil bli tatt til land 
for avhending. Selve fjerningsarbeidet til havs vil ta i størrelsesorden fem dager inkludert transport.  

Kostnadsestimat for gjennomføring av fjerning er vel 6 mill NOK inkludert sluttdisponering. 

3.4. ANBEFALT DISPONERINGSLØSNING 

Med henvisning til vurderingene av de alternative disponeringsløsningene som presentert i 
foregående delkapitler, er det basert på utredning av virkninger på miljø og samfunn som 
dokumentert i foreliggende konsekvensutredning, anbefalt følgende disponeringsløsninger for de 
ulike innretninger/rørledninger som er omfattet av Knarrfeltet (tabell 3-2): 

Tabell 3-2 – Anbefalte disponeringsløsninger for innretninger omfattet av Knarrfeltet 

Innretning/rørledning Disponeringsalternativ 

Etterlate Grave ned/dekke til Fjerne 

Havbunnsinnretninger    

Ankere og ankerkjettinger    

Samlerør    

Nedgravde feltinterne 
rør/kabler 
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Eksponerte feltinterne 
rør/kabler 

   

Glassfiberdeksler    

Betongmatter*    

* Det er ikke dokumentasjon på at betongmatter er benyttet på Knarrfeltet, men slike er benyttet på 
gasseksportrørledningen (egen KU). Dersom betongmatter likevel finnes på feltet og ikke er overdekket med stein, vil 
disse bli tatt til land. 

 

Anbefalt løsning innebærer at samlerøret vil bli overdekket med stein. 

Totalestimatet for gjennomføring av anbefalt løsning er ca. 100 mill NOK. Dette er for 
gjennomføring av selve disponeringsarbeidet og inkluderer ikke kostnader for plugging av brønner, 
rengjøring, aktiviteter med FPSO’en, fartøy i værvente under sensitive operasjoner, mobilisering 
og demobilisering av fartøy og ustyr, transport til og fra havn, innkjøp/leie av utstyr, 
sjøbunnsopprydding og kartlegging, osv. Som nevnt ovenfor er det også noe usikkerhet knyttet til 
gjennomførbarheten av noe fjerningsarbeid, og hvor betydelige økte kostnader derfor kan påløpe. 

I form av materialer medfører anbefalt disponeringsløsning at 2/3 av materialmengden blir tatt til 
land for gjenbruk og gjenvinning, mens 1/3 blir etterlatt (figur 3-1). Alt etterlatt materiale vil være 
nedgravd og/eller overdekket med stein. 

 

 

Figur 3-2 - Hoveddisponeringsløsning for materialer omfattet av avvikling av Knarrfeltet (tonn og prosent). 

 

Anlegg på land for nedbygging av strukturene og materialhåndtering er ikke avklart, men er antatt 
å bli i Norge. 

Fjerningsaktiviteter vil i størst mulig grad bli samordnet og kooridnert for å minimere fartøytid. 

3.5. OPPRYDDING, VERIFIKASJON OG OVERVÅKING 

Etter endt sluttdisponering skal det ikke være strukturer eller utstyr igjen på havbunnen, med unntak 
av eventuelle rørledninger som avklart i myndighetsvedtak, jf. godkjenning av avslutningsplanen. 
Undersøkelser vil bli gjennomført for å identifisere og fjerne eventuelt avfall på havbunnen. En 

5846; 42 %

3520; 25 %

4634; 33 %

Hoveddisponeringsløsning Knarr; 
havbunnsinnretninger og infrastruktur

Gjenbruk Gjenvinning Etterlatelse
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verifikasjon etter endt disponering vil bli gjennomført for å sikre og dokumentere ønsket sluttilstand. 
Ytterligere inspeksjon er ikke ansett nødvendig da alt som blir etterlatt er nedgravd/overdekket. 

Regulær miljøovervåking på feltet vil foregå også etter endt avvikling (aktivitetsforskriften §54), 
normalt to ganger med tre års mellomrom, i henhold til gjeldende retningslinjer (M-300 
Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten til havs). 

3.6. TIDSPLAN FOR GJENNOMFØRING AV AVSLUTNINGSARBEIDET 

Som nevnt i kapittel 2.2 er tidspunkt for avslutning av produksjonen på Knarr ikke fastsatt. 
Uavhengig av tidspunkt, vil det forut for dette bli gjennomført nødvendige aktiviteter for 
nedstengning og klargjøring for fjerning/etterlatelse, herunder rengjøring av rør og kontrollkabler. 

Deretter vil arbeidet med permanent plugging og etterlatelse av brønnene bli gjennomført, med en 
antatt varighet på omlag fem måneder. 

Forberedende arbeider for fjerning/etterlatelse, og gjennomføring av fjerningsarbeidet, vil ha en 
varighet på to til tre måneder. 

3.7. HMS-VISJONER OG MÅL 

Shell har globale visjoner og mål innen Helse, Miljø, Sikkerhet, Sikring (HMSS) og Samfunnsansvar, 
som gir klare forpliktelser på A/S Norske Shell for vår virksomhet i Norge. A/S Norske Shell ønsker 
å oppnå resultater innen disse tema som vi kan være stolte av og dermed nyte tillit hos kunder, 
eiere og samfunnet som helhet, være en god nabo og bidra til bærekraftig utvikling. Herunder 
nevner vi følgende viktige forpliktelser: 

▪ Etterleve målet om null skade på mennesker 

▪ Beskytte miljøet 

▪ Bruke ressurser og energi effektivt i vår framskaffelse av produkter og tjenester 

▪ Respektere våre naboer og bidra til lokalsamfunnene vi opererer i 

▪ Utvikle energiressurser, produkter og tjenester i tråd med disse mål 

▪ Gjøre våre resultater kjent for offentligheten 

▪ Spille en ledende rolle i å benytte beste praksis i vår industri 

▪ Styre våre aktiviteter innen HMSS og samfunnsansvar på samme måte som våre andre viktige 
forretningsaktiviteter 

▪ Fremme en kultur der alle Shell-ansatte deler disse forpliktelsene 
 

Det er A/S Norske Shells policy at vi: 

▪ Har en systematisk tilnærming til HMSS og samfunnsanavr for å sikre at lover og regler 
overholdes og kontinuerlig forbedring oppnås 

▪ Planlegger forbedringer, måler, vurderer og rapporterer måloppnåelse 

▪ Krever at samarbeidsprosjekter der vi er operatør etterlever denne policy og bruker sin innflytelse 
til å påvirke at de blir brukt i andre samarbeidsprosjekter 

▪ Arbeider proaktivt med naboer og berørte lokalsamfunn, og 

▪ Inkluderer resultater innen HMSS og samfunnsansvar i evaluering av ansatte og belønner dem 
deretter.   
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4. OPPSUMMERING AV HØRINGSKOMMENTARER 

Et forslag til program for konsekvensutredning har blitt utarbeidet i henhold til departementets 
veileder for konsekvensutredning (som del av PUD/PAD veilederen, 2018), samt etter industriens 
håndbok for konsekvensutredning relatert til avvikling av offshore innretninger (DNV, 2001). 
Programforslaget ble sendt på høring per epost 19.02.2019, samtidig som det ble gjort tilgjengelig 
på selskapets nettsider. Høringsfristen ble i samråd med OED satt til 17. mai 2019. Det ble mottatt 
svar fra 12 høringsparter, hvorav seks hadde innspill eller kommentarer: 

• Arbeids- og sosialdepartementet 
• Fiskeridirektoratet 
• Justis – og beredskapsdepartementet 
• Kartverket 
• Klima- og miljødepartementet  
• Landsorganisasjonen (LO) 
• Miljødirektoratet 
• NAV 
• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
• Norsk Oljemuseum 
• Riksantikvaren 
• Samferdselsdepartementet 

 

Disse er oppsummert og vurdert  i tabell 4-1.  

Basert på dette fastsatte Olje- og energidepartementet programmet for konsekvensutredning 4. juli 
2019. 

Tabell 4-1 – Oppsummering av høringsuttalelser til program for konsekvensutredning og rettighetshavernes vurdering 
av disse. 

Høringspart Uttalelse Rettighetshavernes vurdering 

Arbeids- og 
sosialdepartementet 

ASD har innhentet Petroleumstilsynets 
vurdering. PTIL har ikke merknader til 
løsninger angitt for avvikling av Knarr 
og Knarr gasseksportrørledning. 
Departementet har ikke ytterligere 
kommentarer. 

Kommentaren tas til orientering. 

Fiskeridirektoratet 

Beskrivelsen av fiskeriaktivitet, kap. 
4.2.8, synes i all hovedsak å være 
dekkende ifølge FDIR. FDIR påpeker 
likevel at fiske er dynamisk og vil 
variere etter fiskens vandringsmønster 
og de til enhver tid gjeldende 
reguleringer. På sikt kan dette føre til 
en økende fiskeriaktivitet i området. 
Det er derfor viktig at installasjoner, 
kabler, rør og annet som er lagt på 
bunnen i forbindelse med 
petroleumsaktiviteten fjernes. 

Hensynet til fiskeriaktivitet er en viktig 
del av vurderingsgrunnlaget for 
disponeringsløsninger som blir gjort 
gjennom konsekvensutredningen. 
Intensjonen er at havbunnen blir 
etterlatt uten hefter for bunnfiske. 

FDIR påpeker at under punkt 6.1, 
Konsekvenser for fiskeri, står det blant 
annet at «etter endt avvikling vil det 
ikke være gjenværende hefter eller 
arealbeslag på feltet». Dette ser FDIR 
som svært positivt, men påpeker også 
at under samme kapittel står følgende 

Det er ingen motsigelse mellom de to 
henviste tekstene. Alternative 
disponeringsløsninger blir utredet for å 
finne den samfunnsøkonomisk beste 
løsningen vurdert ut fra hensynet til 
beskyttelse av miljøet og annen bruk av 
havet, sammenholdt med kostnadene. I 
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«For enkelte rørledninger vil alternative 
disponeringsløsninger bli utredet». 

tilfelle av etterlatelse av rørledning, vil 
avbøtende tiltak bli gjennomført for å 
sikre at det ikke er gjenværende hefter 
på havbunnen. 

Med henvisning til forrige kommentar 
poengterer FDIR at de er skeptisk til en 
praksis med etterlatelse av 
petroleumsrelaterte gjenstander på 
havbunnen, inkludert rørledninger. 

Kommentaren tas til orientering. 
Utredning av alternative disponerings-
løsninger for rørledninger og kabler 
følger av norsk praksis jfr. Stortingets 
føringer (St. Meld 47 (1999-2000)). 
Hensynet til fiskeri er her tillagt en 
sentral vekt som del av 
beslutningskriteriene. 

Justis- og 
Beredskapsdepartementet 

Departementet har ingen merknader til 
forslaget.   

 

Kartverket 
Kartverket har ingen kommentarer eller 
merknader til forslaget. 

 

Klima- og Miljødepartementet 

Klima- og miljødepartementet mener 
forslaget til program for 
konsekvensutredning i hovedsak 
dekker de områdene som er viktige å 
belyse når det gjelder både ytre miljø 
og kulturminner. Miljødirektoratet og 
Riksantikvaren har imidlertid enkelte 
kommentarer til forslaget som de slutter 
seg til, og viser derfor videre til 
høringsuttalelsene fra Miljødirektoratet 
og Riksantikvaren. 

Kommentaren tas til orientering. Det 
henvises til mottatt uttalelse fra 
Miljødirektoratet og Riksantikvaren.  

Landsorganisasjonen (LO) 

LO vil understreke at Norge har et 
politisk mål om at aktiviteten på norsk 
sokkel skal gi ringvirkninger i Norge.  
Fjerning av installasjonene inngår som 
ringvirkninger av aktiviteten.  
LO vil derfor understreke betydningen 
av at operatørene bestreber seg på å 
tilrettelegge for at norske aktører kan 
sikres oppdragene med fjerning av 
installasjonene. Samt at gjenvinning av 
materialer kommer til Norge.  
Det er viktig for Norge og 
industriarbeidsplasser at man får 
kompetanse på dette. Det kan bli en ny 
industri som er viktig for landet.  

Kommentaren tas til orientering. Norge 
har en veletablert industri for 
nedbygging av petroleumsinnretninger, 
med flere godkjente anlegg på land for 
slik virksomhet. Erfaring viser at denne 
industrien er konkurransedyktig og 
vinner oppdrag både i Norge og 
internasjonalt. Anbudsprosesser knyttet 
til avvikling av Knarr vil følge nasjonale 
krav og internasjonale avtaler. 

LO vil minne om at maritime oppdrag i 
norske farvann må basere seg på 
norske tariffavtaler. Bruk av rederier 
med fartøy registrert i det norske 
ordinære registeret sikrer dette.  
LO forutsetter at arbeidet med fjerning 
av innretningene utføres av aktører 
som er bundet av landsomfattende 
norske tariffavtaler.  
Den støtten næringen trenger for å 
sikres gode langsiktige 
rammebetingelser henger sammen 
med den aktiviteten og sysselsettingen 
næringen skaper i Norge.  

Ved tildeling av kontrakter til 
utenlandske aktører vil 
rettighetshaverne påse og sikre at 
gjeldene regler og tariffavtaler 
overholdes i tråd med regelverket. 

LO er opptatt av arbeidsmiljøet i 
fjerningsfasen. Støy er en utfordring og 

Rettighetshaverne vil ha høy fokus på 
alle sider ved arbeidsmiljø, inkludert 
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vi forventer at beskyttelsestiltak for 
arbeiderne vil bli gjennomført. 

støy, i alle fasene av 
fjerningsprosjektene, og sikre at 
kontraktører og underleverandører 
opererer i henhold til gjeldende 
standarder og krav. 

Miljødirektoratet 

Miljødirektoratet mener at det er flere 
punkter hvor Shell ikke har tatt stilling 
til endelig løsning. Miljødirektoratet 
ønsker tidlig dialog dersom operatøren 
må ta valg som kan få konsekvenser 
for ytre miljø og minner om at 
eventuelle søknader om tillatelse etter 
forurensningsloven må sendes inn i 
god tid før aktiviteten skal 
gjennomføres. 

Hensikten med forslaget til program for 
konsekvensutredning er å presentere 
mulige alternativer som vil bli  utredet 
og dokumentert i 
konsekvensutredningen. Basert på utfall 
av utredningene vil anbefalt 
disponeringsløsningl her bli presentert, 
og så langt som mulig gi en vurdering 
av aktuell metode for gjennomføring av 
disponeringsarbeidet. Søknadspliktig 
virksomhet vil bli omsøkt som påpekt.  

Miljødirektoratet mener tidsplanen for 
KU er stram. Dette gir lite rom for 
eventuelle tilleggsutredninger, dersom 
det skulle bli nødvendig. 

Kommentaren om stram tidsplan tas til 
etterretning og planen er nå forlenget i 
forhold til opprinnelig. 

Miljødirektoratet mener Shell må 
konkretisere hvilke behov som 
foreligger for tømming og rengjøring 
av rørledninger, samt belyse hvordan 
dette skal foregå.  Fjerning og 
håndtering av fleksible produksjons- 
og stigerør må inngå i utredningen. 

Konkretisering av behov og metoder for 
tømming og rengjøring av rørledninger 
vil være en del av utredningen. 
Håndtering og sluttdisponering av 
fleksible rør vil også inngå i 
konsekvensutredningen. 

Shell må belyse hvordan fjerning av 
utstyr med "destruktive metoder" kan 
gi mindre miljøbelastning. 

Bruk av destruktive metoder kan være 
aktuelt hvor materialet skal til 
materialgjenvinning og gjenbruk ikke 
er mulig. Dette betyr eksempelvis 
kutting i større gra d enn frakobling. 
Energibruk og miljøpåvirking med 
denne og konvensjonelle metoder vil bli 
adressert og utredet  

Miljødirektoratet anbefaler at marin 
begroing fjernes offshore hvis det er 
teknisk mulig, forutsatt at begroingen 
ikke inneholder miljøskadelige stoffer 
fra f.eks. maling. 

Aktuelt havbunnsutstyr ble utplassert i 
2015 og er på 400m vanndyp. Video-
inspeksjon angir svært lav grad av 
begroing. Det vil ikke være 
hensiktsmessig å fjerne dette offshore. 
Problemstillingen vil bli belyst i 
konsekvensutredningen. 

Miljødirektoratet forutsetter at 
landanlegg som Shell eventuelt velger 
for nedbygging av havbunnsutstyr og 
avfallshåndtering har tillatelse til slik 
virksomhet fra Miljødirektoratet. 

Rettighetshaverne bekrefter at det vil 
være et krav at anlegg for nedbygging 
og materialhåndtering har alle 
nødvendige tillatelser på plass. 

NAV 

Arbeids- og velferdsdirektoratet har 
gjort seg kjent med hovedinnholdet i 
høringssaken, og har ingen merknader 
til det fremlagte forslaget. 

 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 

NVE har ingen merknader til 
høringssaken  

Norsk Oljemuseum 

Norsk oljemuseum har en 
prioriteringsliste over felt som 
industrien, fagmyndighetene og 
Riksantikvaren definerer som de mest 
interessante kulturminner fra 

Kommentaren tas til etterretning. 
Aktuell dokumentasjon for arkivering vil 
avklares i dialog med Norsk 
Oljemuseum på et senere tidspunkt. 
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petroleumsvirksomheten – med A som 
høyeste og D som laveste prioritet. 
Knarr har i denne sammenheng ikke 
fått noen prioritet da 
kulturminneplanen ikke er oppdatert 
etter at feltet ble satt i produksjon. 
Basert på en preliminær vurdering av 
feltet basert på utvalgskriterier i 
kulturminneplanen vil det ikke fremmes 
forslag om at dette feltet blir utsatt for 
grundig dokumentering. 
Det er likevel av stor betydning for den 
generelle kunnskapen om aktivitene på 
sokkelen at visse dokumenter tas vare 
på fra alle felt som har vært i 
produksjon. Det gjelder i første rekke 
fotografier og film, generelle 
konstruksjonstegninger og overordnet 
driftsdokumentasjon (driftshåndbøker). 
Disse dokumentene tas vare på og 
ordnes av Norsk Oljemuseum og 
lagres hos Nasjonalbiblioteket i Mo i 
Rana og hos Statsarkivet i Stavanger. 
Disse synspunktene ønskes belyst i 
konsekvensutredningen. 

Påpekte forhold vil bli omtalt i 
konsekvensutredningen. 

Riksantikvaren 

Omtalen av kulturminner er i hovedsak 
tilstrekkelig. 

Kommentaren tas til orientering. 

Riksantikvaren henviser til 
Kulturminneplanen og anbefaler dialog 
med Norsk Oljemuseum for å avklare 
dokumentasjonsmateriale i forbindelse 
med avvikling av Knarr. 

Kommentaren tas til etterretning. Det 
henvises til mottatt uttalelse fra Norsk 
Oljemuseum. 

Riksantikvaren gjør oppmerksom på at 
finner av skipsfunn plikter å melde 
disse til vedkommende myndighet, jf. 
Kulturminnelovens § 14 tredje ledd. 

Kommentaren tas til etterretning. Da 
avviklingsarbeidet omfatter områder 
med allerde utplasserte innretninger er 
det ikke forventet å gjøre funn av 
skipsvrak eller andre marine 
kulturminner. 

Samferdselsdepartementet 
Samferdselsdepartementet har ingen 
merknader til forslaget.  
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5. METODER FOR UTREDNINGSARBEIDET 

5.1. METODE FOR KONSEKVENSUTREDNING 

Metoden for konsekvensutredning som benyttes er i henhold til OLF håndbok for 
konsekvensutredning ved avvikling (DNV, 2001). Denne metoden er «industristandard» i Norge 
og er benyttet for en rekke felt og innretninger på norsk og britisk sokkel. Hensikten med metoden 
er i hovedsak å bedre kommunikasjon av ikke- kvantiserbare konsekvenser. Samtidig sørger 
metoden for en ensartet vurdering av ulike aspekter og tema, hvor tilhørende dokumentasjon skal 
være transparent og etterrettelig. Dette skal også motvirke subjektivitet, og dokumentere faglig 
skjønn, som kan forekomme i vurderingene. 

Metoden benytter en todelt skala hvor steg én er å vurdere et område/resipient eller ressurs sin 
sårbarhet eller verdi, sett i forhold til den aktuelle påvirkning eller aktivitet. Denne vurderingen skal 
så langt som mulig baseres på litteratur eller omforent fagkunnskap, og vurderinger og vektlegging 
som gjøres skal dokumenteres. I steg to vurderes omfang av effekter på et område/resipient eller 
ressurs som følge av den aktuelle påvirkning eller aktivitet knyttet til avvikling og/eller 
sluttdisponering. Herunder inngår vurdering av type påvirkning, omfang og varighet av 
påvirkning/effekt, restitusjonstid, kumulative effekter osv. Sammenstilt i en matriseform, som vist i 
figur 5-1, angir dette da forenklet sett konsekvenspotensialet. De faglige vurderingene er likevel det 
viktige, og metoden skal primært visualisere og forenkle kommunikasjon av resultater. 

 

Figur 5-1 - Matrise for presentasjon av ikke-kvantiserbare konsekvenser. Sirklene A og B angir henholdsvis en liten 
konsekvens med liten usikkerhet og en liten-stor konsekvens med betydelig usikkerhet knyttet til effektomfang. 
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5.2. ERFARINGER FRA GJENNOMFØRTE AVVIKLINGSPROSJEKTER 
Det er i dag bygget opp betydelig med erfaringer fra avviklings- og fjerningsprosjekter på norsk 
sokkel3. Relevante erfaringer fra Shell sine avviklingsprosjekter i Norge (Draugen lastebøye) og 
Storbritannia (f.eks. Brent) er lagt til grunn. I tillegg er erfaringsdata benyttet i foreliggende KU 
basert på informasjon fra andre operatører der dette er tilgjengelig (for eksempel Moltu og Aavik, 
2010 (om energibruk og CO2-utslipp), Nesse og Moltu, 2012 (erfaringsbasert sammenligning mot 
antatte virkninger i konsekvensutredningen for Frigg) og DNV GL 2014 (KU for avvikling av Ekofisk 
Charlie og Tor, basert på erfaringsdata fra Ekofisk I)).  

 

5.3. TEMATISK GJENNOMGANG AV FORUTSETNINGER OG TILNÆRMING 

5.3.1. Utslipp til luft og energi 
De fleste konsekvensutredninger for avvikling baseres på en retningslinje utgitt av Institute of 
Petroleum (IP, 2000) for beregning av energi og utslipp til luft ved avvikling. Grunnlaget for 
beregninger er da tekniske mulighetsstudier, antatte varigheter av operasjoner, samt standard 
beregningsfaktorer. Metoden anbefales også i industriens Håndbok for konsekvensutredning 
(DNV, 2001). Sistnevnte påpeker at en må påregne 30-40 % usikkerhet i beregningene basert på 
datamaterialet alene. Senere etterprøvingsstudier har vist at usikkerheten knyttet til metode for 
fjerning, samt varigheten av de marine operasjonene, i komplekse prosjekter, kan overgå en slik 
usikkerhet (Nesse og Moltu, 2012).  

IP (2000) legger til grunn et livsløpsperspektiv, inkludert fjerning, demontering og 
materialhåndtering inntil endelig disponering av materialet. Metoden inkluderer også 
erstatningsenergi dersom gjenvinnbare materialer ikke gjenvinnes. 

I foreliggende utredning er metodikken fra IP benyttet for energiberegninger. Datagrunnlag er 
basert på Knarr-spesifikke mulighetsstudier, samt erfaringer fra faktisk gjennomførte 
fjerningsprosjekter. I tilfeller hvor IP-dataene er vurdert som utdaterte, er nyere data benyttet. For 
utslipp til luft unntatt CO2 er det kun sett på aktiviteter knyttet til «Direkte energi» (figur 5-2), da 
dette gir bedre grunnlag til å kunne vurdere faktiske prosjektrelaterte virkninger. Virkninger av 
utslipp til luft fra norsk petroleumsaktivitet er tidligere vurdert av NILU som en del av RKU Nordsjøen 
(NILU, 2006). De generelle vurderingene av problemstillinger må antas gyldige, og med relativt 
moderate bidrag til forsurings- og gjødslingseffekter i Vestlandsfylkene. 

 

                                              
3 Dr Ing Olav Olsen (2018) oppgir at totalt 59 innretninger på sokkelen så langt er disponert, herunder 12 havbunnsinnretninger. 



Doc: KN50-BGNO-S-FD-0001  Rev 01 
 

Åpen  32 av 70 

 

Figur 5-2 - Prinsipp for energiberegning for ulike disponeringsløsninger i et livsløpsperspektiv. 

 

5.3.2. Planlagte utslipp til sjø eller grunn 
Planlagte utslipp til sjø (og grunn) er kun relevant i anleggsperioden. Relevante problemstillinger 
med planlagte utslipp inkluderer: 

• Rengjøring av rørledninger før fjerning/disponering 

• Behandling av vannstrømmer på anlegg for demontering på land 

 

Regulære utslipp fra fartøy (kjølevann, avløpsvann, osv.) er regulert gjennom internasjonale 
bestemmelser (MARPOL), forventes ikke å gi målbare konsekvenser til havs, og er normalt ikke 
vektlagt i denne type konsekvensutredninger. 

Vurdering av konsekvenser gjøres ved å studere de aktuelle utslippene (type, mengde, 
tidspunkt/varighet, giftighet, bestandighet, osv.) sett i forhold til aktuell resipient og dennes 
naturressurser. Vannresipienten i Knarrområdet har god sirkulasjon og god kvalitet. 

For vannresipient tilknyttet et anlegg for demontering av innretninger på land kan det ikke 
konkluderes med verdi/sårbarhet, da det ikke er kjent hvilket anlegg som skal benyttes. Gjennom 
de senere år er det forbedret kapasitet på anleggene for oppsamling og rensing/kontroll av 
vannstrømmer, herunder økt omfang av tett dekke på flere anlegg. Basert på kunnskap om 
eksisterende anlegg i Norge, kan det legges til grunn en «lav-middels» verdi/sårbarhet for 
konsekvensvurderingene basert på resipientenes kvalitet, vannutskiftning og tilstedeværende 
naturressurser. 

For anleggene på land stiller konsesjonene gjerne krav om miljøovervåking av resipienter, i tillegg 
til krav til utslipp og utslippskontroll. 
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5.3.3. Fysiske konsekvenser på habitater  
For enkelte disponeringsløsninger kan det inngå fysiske inngrep i form av mudring og/eller 
flytting/etablering av steinfyllinger. 

Bunnsedimentene på Knarrfeltet består i hovedsak av finpartikulært materiale, silt (se kap. 6.2.1). 
Det er ikke påvist spesielt sårbare eller verdifulle habitater i Knarr-området. (Langs traséen for 
gasseksportrørledningen endrer bunnsedimentene gradvis karakter, til et mer sandig substrat på 
sokkelområdet.) 

Med tanke på de planlagte aktivitetene anses verdi/sårbarhet av habitatet lokalt som «middels», 
med tilnærmet naturlig sammensetning og tilstand. De fysiske konsekvensene vil i hovedak være i 
form av tildekking av sjøbunn med mudret masse (overdekking og terminering av lokal bunnfauna).  

Fysiske miljøkonsekvenser forventes ikke ved anlegg for demontering på land, da arbeidene 
forventes utført ved etablerte anlegg og innen anleggets område (regulert for industriformål). 

 

5.3.4. Estetiske forhold / nærmiljøvirkninger 
Relevante problemstillinger knyttet til aktiviteter på demoleringsanlegg inkluderer: 

• Støy knyttet til fartøyaktiviteter, løfting, kutting og material-/avfallshåndtering 

• Støvflukt 

• Lukt knyttet til nedbryting av marin begroing 

• Visuell forstyrrelse, herunder også lys 

For aktiviteter til havs vil relevante forhold ivaretas gjennom HMS-regelverket/maritime 
bestemmelser (designkrav, verneutstyr osv.), og vurderinger gjort i denne utredningen er knyttet 
mot 3. parter i forhold til aktiviteter på og ved landanlegg for demontering. Det er ikke avklart 
hvilke(t) anlegg som vil bli benyttet. Konsekvensvurderingene blir derfor gjort på et generelt 
grunnlag.  

Basert på erfaringer fra flere avviklingsprosjekter i Norge gjennom de siste 20 år er det grunnlag 
for å hevde en viss forskjell i konfliktpotensial mellom de ulike anleggene når det gjelder 
nærmiljøvirkninger. Basert på kunnskap om eksisterende anlegg i Norge, kan det legges til grunn 
en «lav-middels» verdi/sårbarhet for konsekvensvurderingene basert på lokale forhold ved 
anleggene (omfang av og avstand til bosetning, rekreasjonsområder, osv.). 

Det har imidlertid vært betydelig fokus på å håndtere eventuelle situasjoner som oppstår, og det er 
gjennomført en rekke tiltak lokalt for å begrense virkninger. Enkelte av disse er kortfattet omtalt 
under: 

• Støy er omfattet av anleggenes konsesjoner og angir nivåer for akseptabel støy, samt 
tidsbegrensninger. Fartøy som ankommer utenfor «normal tid» kan bryte grensene og må 
styres. 

• Støvflukt var tidligere ikke ventet som et problem knyttet til demontering av 
stålinnretninger, men erfaringer tilsier at en del rust- og partikler oppstår ved hogging, og 
kan gi noe støvflukt. Rutiner med vanning og/eller regelmessig feiing er derfor innført. 

• Marin begroing som brytes ned kan gi meget sjenerende lukt. Fokus er derfor på å 
forsøke å fjerne noe til havs, under transport, eller å ivareta dette så hurtig og effektivt 
som mulig ved ankomst land (etter eksponering mot luft). 
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• Siden anleggene som benyttes til demontering er industriområder, er normalt ikke det 
visuelle ved inntak av fartøy og utrangerte innretninger tillagt stor betydning. Lys på 
anlegg (og fra fartøyer ved kai) kan imidlertid oppfattes sjenerende, og omfattes normalt 
av anleggets konsesjon. 

 

5.3.5. Avfallsstyring og ressursbruk  
I prosjekter for avvikling og disponering av overflødige offshore petroleumsinnretninger blir 
prinsippene i avfallshierarkiet lagt til grunn for avfallsstyringen, se prinsippskisse i figur 5-3 spesifikt 
tilpasset for avvikling. Hensikten er å sikre den beste miljøløsningen gjennom optimaliserte 
avhendingsløsninger for de ulike avfallsstrømmene. 

Havbunnsinnretninger har en enklere materialsammensetning sammenlignet med 
overflateinnretninger med store og komplekse moduler. Materialene er i hovedsak stål, enkelte 
andre metaller og mindre mengder av ulike plastmaterialer. 

 

 

Figur 5-3 - Avfallstrekanten tilpasset sluttdisponering av offshore petroleumsinnretninger. 

 

5.3.6. Forsøpling 
Forsøpling vil bli unngått ved å etablere gode rutiner for undersøkelse og fjerning av skrot, samt 
verifikasjon etter endt disponering. Vurdering av forsøpling er derfor avgrenset til etterlatt 
materiale. 

5.3.7. Uplanlagte utslipp til sjø 
Rør og utstyr skal være rengjort før sluttdisponering. Potensialet for uplanlagte utslipp til sjø er i 
hovedsak begrenset til utslipp fra fartøy involvert i fjerningsoperasjonen og tilhørende 
utstyr/undervannsarbeider. Erfaringene fra fjerningsarbeid på andre felt viser en lav hyppighet av 
utslipp, og med begrenset volum for hvert utslipp (DNV GL, 2014). Tidligere utslipp har i all 
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hovedsak vært knyttet til hydraulikksystemer (hydraulikkolje fra ROV-operasjoner) og mindre 
dieselutslipp.  

Sannsynligheten for mer alvorlige hendelser med involverte fartøy (kollisjoner mellom fartøy og 
produserende innretning, eller mellom fartøyer) er meget lav og blir ivaretatt av feltets 
risikoanalyser/risikostyring, og blir ikke vurdert nærmere i denne konsekvensutredningen. 

5.3.8. Konsekvenser for fiskeri og skipstrafikk 
Virkninger på fiskeri blir vurdert basert på type og omfang av fiskeri. Fangststatistikk og 
fartøysporing for et relevant utvalg av år bli lagt til grunn for vurderingene. Dette blir videre vurdert 
med tanke på planlagte aktiviteter (anleggsfase) og alternative disponeringsløsninger. Aktuelle 
typer av virkninger omtales normalt som operasjonelle ulemper og arealbeslag, hvor sistnevnte 
normalt er av lengre varighet eller permanent karakter. 

For skipstrafikk vil virkninger av disponeringsarbeidet for Knarr-innretninger være relatert til 
anleggsperioden, da overflateinnretningen (Knarr FPSO) blir fjernet fra feltet. 
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6. OMRÅDEBESKRIVELSE OG KUNNSKAPSSTATUS 

6.1. TIDLIGERE KONSEKVENSUTREDNINGER OG RELEVANT INFORMASJON 

Utbyggingen av Knarr var gjenstand for en egen feltspesifikk konsekvensutredning, feltet da omtalt 
som Jordbær (BG, 2010). Denne gir blant annet en beskrivelse av miljøforhold og naturressurser i 
området og innen et antatt influensområde for virksomheten, samt vurdering av virkninger. 

Virksomheten er fulgt opp gjennom regulær regional miljøovervåking (se 6.2.1) og årlig 
miljørapportering. Det er derfor god kunnskap om miljøvirkninger av virksomheten. 

Kunnskap om miljøforhold og naturressurser generelt, samt om virkninger av petroleumsvirksomhet, 
er dokumentert også gjennom det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen for Nordsjøen og 
Skagerrak (Ottesen et al., 2010; Miljøverndepartementet, 2013), med senere statusoppdateringer 
(Falig forum for norske havområder, 2019), og fra RKU Nordsjøen (OLF, 2006). 
Sentral kunnskap finnes i tillegg om gyteområder for fisk fra KINO-rapporten (Sundby m.fl., 2017), 
sjøfuglutbredelse gjennom SEAPOP og SEATRACK. havmiljo.no gir informasjon om månedsfordelt 
miljøsårbarhet/-verdi for sjøfugl, sjøpattedyr og habitattyper. Her finnes i tillegg informasjon om 
aktiviteter og verneområder. 

6.2. MILJØTILSTAND, NATURRESSURSER OG ANNEN NÆRINGSVIRKSOMHET I 
OMRÅDET 

6.2.1. Kunnskap fra miljøovervåkingen på feltet 

Grunnlagsundersøkelse for Knarrfeltet ble gjennomført i 2010 (Nøland m.fl., 2011) og er senere 
fulgt opp med miljøovervåking i 2017 (Mannvik m. fl., 2018). Produksjonsboring pågikk i 2014 
og 2015. Bunnsedimentene her består i hovedsak av finpartikulært materiale, mest silt. 
Oljeinnholdet i sediment varierer mellom 3 til 22 mg/kg, er generelt høyere enn regional 
referanseverdi og høyere enn målingene fra grunnlagsundersøkelsen. Metallkonsentrasjoner ligger 
generelt også noe over referanseverdiene. Et par stasjoner er kontaminert med PAH. Årsaken til 
forhøyede verdier er antatt relatert til et mindre utilsiktet utslipp av borevæske, mindre utslipp av 
hydraulikkvæske, eventuelt også olje med produsert vann (Mannvik m. fl., 2018). Basert på 
indekser over artssammensetning er bunnfaunaen imidlertid konkludert som sunn og uforstyrret. 

6.2.2. Fysiske miljøforhold 

Den nordlige delen av Nordsjøen er preget av sterke vinder og tildels store bølgehøyder, spesielt 
om vinteren (figur 6-1). Dominerende vindretninger er fra sør til sørvest året rundt, også fra nord 
til nordøst i andre kvartal (figur 6-2). Fjerningsaktiviteter vil, i den grad det er mulig, foregå i 
sommerhalvåret med mest gunstige vind- og bølgeforhold. 
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Figur 6-1 – Vindstyrke (venstre) og bølgehøyde (høyre) i den nordlige del av Nordsjøen, her fra Gullfaks C i 2016 
(Kilde: Equinor).  

 

 

Figur 6-2 – Dominerende vindretninger i den nordlige del av Nordsjøen (Kilde: BG, 2010). 

 

Havstrømmer i området er variable, og i stor grad påvirket av innstrømmende vann fra Atlanteren. 
Det er en termoklin (kraftig temperaturskille) om sommeren på vanndyp 20-50m.  
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Figur 6-3 – Strømforhold i den nordlige delen av Nordsjøen.  

 

6.2.3. Spesielt Verdifulle Områder (SVO) 

Knarr er lokalisert i et område hvor det ikke er SVO’er, og med betydelig avstand til nærmeste 
SVO. Det er vurdert ikke å være noe konfliktpotensial mellom SVO og avslutningsaktiviteter på 
Knarr. 

 

Figur 6-4 – Spesielt Verdifulle Områder (SVO) i den nordlige del av Nordsjøen. Kilde: 
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/  

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/
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6.2.4. Fiskeressurser 

Det er ikke rapportert om spesifikke gyteområder for fisk i området ved Knarr. Arter som gyter på 
slikt vanndyp (ca. 400 m), som lange, brosme og muligens blålange, må likevel antas å gyte her 
(Sundby m.fl., 2017). Gyteperiode er april til juni. Det vil også forekomme fiskeegg og/eller -larver 
fra andre arter i området, som drver med havstrømmene. 

Planlagte utslipp til sjø fra avviklingsaktiviteter er begrensede, og fysisk intervensjon i havbunnen 
er lokal og tidsbegrenset. Det er således ikke ventet et vesentlig konfliktpotensial mellom aktivitetene 
og fiskeressurser. 

 

6.2.5. Sjøfugl 

Sjøfugl er generelt vidt utbredt utenom hekkeperioden. Området ved Knarr er ikke spesielt viktig 
for sjøfugl, men her vil det være varierende forekomst av individer av ulike arter, gjennom hele 
året. Basert på data fra SEAPOP, er det vurdert å være mest havhest i området, men også en del 
krykkje og alkefugl (figur 6-5). Avslutningsaktiviteter har generelt lavt forurensningspotensial og 
negative virkninger på sjøfugl er antatt som neglisjerbart. 

 

   

Figur 6-5 – Øverst: Fordeling av sjøfugl, her utvalgte arter høst og vinter. Kilde: 
http://www.seapop.no/no/utbredelse-tilstand/utbredelse/apent-hav/index.html  

Nederst: Kernel-fordeling basert på sjøfugl-logging i 2016-2017 for henholdsvis havhest, lunde og lomvi. Kilde 
SEATRACK 

 

http://www.seapop.no/no/utbredelse-tilstand/utbredelse/apent-hav/index.html
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6.2.6. Sjøpattedyr 

Det finnes fast og sporadisk en rekke arter av hval i Nordsjøen. Det er imidlertid ikke registert 
spesiell forekomst eller ansamling av hval ved Knarr. Sel finnes i hovedsak langs kysten, i stor grad 
knyttet til faste kolonier (figur 6-6). Det er ikke ventet vesentlige konflikter mellom 
avslutningsaktiviteter ved Knarr og sjøpattedyr. 

 

Figur 6-6 – Forekomst av sjøpattedyr i den nordlige del av Nordsjøen. Kilde: MAREANO/HI, 2018. 
http://maps.imr.no/geoserver/web/?wicket:bookmarkablePage=:org.geoserver.web.demo.MapPreviewPage 

 

6.2.7. Kulturminner 

Aktuelle tema for petroleumsvirksomhet og vurdering av funn av kulturminner er adressert av Norsk 
sjøfartsmuseum som del av RKU Nordsjøen (NSM, 2006). Funn av maritime eller akeologiske 
kulturminner blir i hovedsak gjort forut for utbygging av et felt. Det er ikke identifisert skipsvrak i 
området gjennom undersøkelser eller litteratur (jf. Kystverkets vrakdatabase). Avvikling av Knarr vil 
ikke berøre områder som ikke allerede er undersøkt, eller benyttet til plassering av bunnrammer 
og infrastruktur. Eventuelle kulturhistoriske funn vil bli varslet til kulturminnemyndighetene for 
vurdering før videre aktivitet blir gjennomført. 

Når det gjelder sikring av dokumentasjon fra utbygging, drift og avvikling av Knarr, vil Shell 
kontakte Norsk oljemuseum for å avklare dokumentasjonsbehovet. 

6.2.8. Fiskeriaktivitet 

Omfang og type av fiskeriaktivitet er en viktig faktor som del av beslutningsgrunnlaget for avvikling 
og sluttdisponering av offshore innretninger. Utenom anleggsperioden er det i hovedsak 
bunntrålfiske som kan bli berørt. Fiskeriaktivitet i et område kan variere over tid som følge av 
administrative tiltak (kvoter, restriksjoner) og bestandssvingninger. For sluttdisponering av offshore 
innretninger inklusive rørledninger, er det derfor viktig å studere fiskeriaktivitet over en lengre 
tidsperiode for å få et best mulig grunnlag. Det er her derfor sett på fiskeridata for de siste 20-30 
årene. 

Kunnskap om fiskeriaktivitet finnes gjennom data fra satellittsporing (fartøy over 15 m) og 
fangststatistikk fra Fiskeridirektoratet. Bunntrålaktiviteten i selve Knarr-området er meget beskjeden 
hvor bunntråling i regionen generelt foregår langs kanten av Norskerenna og i Tampen-området 

http://maps.imr.no/geoserver/web/?wicket:bookmarkablePage=:org.geoserver.web.demo.MapPreviewPage
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lengre sør, se figur 6-8. Fiske med not og pelagisk trål kan sporadisk forekomme i Knarr-området, 
samt noe dorgfiske etter makrell på sensommer/tidlig høst (Fiskeridirektoratet m.fl., 2010), av 
relevans for anleggsarbeidet. 

 

Figur 6-7 – Omfang av fiskeriaktivitet i nordlige Nordsjøen, basert på fartøysporing. Data fra Fiskeridirektoratet. Knarr 
indikert i hvitt.  

 

Studier av fangststatistikk gjort som et grunnlag for RKU Nordsjøen (Akvaplan Niva/NIVA, 2006) 
angir fangst av kolmule i fiskerlokasjon som dekker Knarr fra 1000 tonn til over 5000 tonn per år 
for årene 2000 – 2004, for øyepål noe mindre. For enkelte år er også volumet av konsumtrålfangst 
av sei i aktuelt område i denne størrelsesorden. Sporingsdata viser imidlertid at den aktuelle 
trålaktiviteten foregår betydelig lengre sørvest i forhold til Knarr. Dette stemmer også med tidligere 
vurderinger på 90-tallet (figur 6-9). Trålfiske langs skråningen og på Eggakanten foregår året 
rundt, men med størst aktivitet i 1. og 2. kvartal (figur 6-10).  

Av pelagisk fiske foregår det i området både not- og flytetrålfiske i hovedsak etter makrell, og i 
enkelte år også etter sild. Dette ble også omtalt i KU ved utbygging av Knarr (BG, 2010). 
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Figur 6-8 – Viktighet av områder for trålfiske. Konsumtrål til venstre, industritrål til høyre (Agenda 1998). 

 

 

Figur 6-9 – Bunntrålfiske i området med gasseksportrørledningen, per kvartal i 2007 (BG 2010). 

Totalt sett er omfanget av fiskeriaktivitet i området ved Knarrfeltet vurdert som lavt både nå og i et 
historisk perspektiv de siste 20-30 år. 

 

6.2.9. Skipstrafikk 

Passerende skipstrafikk ved Knarr er begrenset. Skipstrafikken i regionen går i hovedsak i nord-
sør retning, og hovedledene går lengre øst i forhold til Knarr (figur 4-8). Mye av fartøyaktiviteten i 
det større området er knyttet til drift av petroleumsfelter i regionen, med forsyningstrafikk i vest-øst 
retning, samt fiskefartøyer i transitt. 
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Figur 6-10 – Skipstrafikk i nordlige Nordsjøen i mai 2017, Knarr indikert med pil. Kilde: Barents Watch kartverktøy 

 

6.2.10. Annen petroleumsvirksomhet 

Letebrønnen Tyttebær ble boret i nærheten av Knarr i 2018, men ingen utvinnbare olje- eller 
gassressurser ble funnet. 

Funnet Garantiana (PL 554), lokalisert 23 km sør for Knarr, er under planlegging for utbygging. 

Nærmeste felt i produksjon er Snorre og Visund, begge ca. 52 km sørvest for Knarr (figur 2-1). 

Omkringliggende utvinningstillatelser til Knarr er operert av henholdsvis AkerBP og Equinor, og 
letevirksomhet her kan være aktuelt. 

6.3. KUNNSKAP OM AVSLUTNING AV PETROLEUMSVIRKSOMHET 

De første petroleumsinnretninger ble avviklet på norsk sokkel midt på 1990-tallet og etterhvert er 
mange felt avviklet og tilhørende innretninger sluttdisponert. Basert på informasjon fra 
Oljedirektoratet utgjør dette 59 innretninger i 2018 (Dr.Ing Olav Olsen, 2018). Av disse er fire 
flytende innretninger og 12 undervannsinstallasjoner, alle relevante for Knarr. Shell har erfaring 
med avslutning og sluttdisponering på norsk sokkel relatert til Draugen lastebøye (FLP), 
havbunnsutbyggingen Gaupe, og tre havbunnsbrønner på Draugen, samt betydelig internasjonal 
erfaring. Selskapets internasjonale kompetanse inngår i arbeidet med planlegging og 
gjennomføring av avviklingen på Knarr. 

Avvikling og sluttdisponering er i dag vanlig industriaktivitet i Norge, med velutprøvde metoder, 
god kunnskap om problemstillinger (se 5.1) og beste praksis for trygg og miljømessig ansvarlig 
sluttdisponering (feks. KLIF 2010; Nesse og Moltu, 2012; UK Oil&Gas, 2013; OSPAR, 2016). EUs 
BAT-referansedokument for petroleumsvirksomhet (Wood 2019), som blir gjeldende i Norge 
gjennom EØS-avtalen, har et eget kapittel på avvikling, og anbefaler generelt en risikobasert 
tilnærming til gjennomføring og sluttdisponering – innenfor eksisterende rammeverk (OSPAR 
98/3).  

Mai 2017
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Anlegg på land for nedbygging og avfallshåndtering har spesifikke tillatelser for slik virksomhet fra 
Miljødirektoratet, og har veletablerte rutiner for gjennomføring, rapportering og miljøovervåking. 
Tilsvarende har slike anlegg i utlandet tillatelser fra nasjonale myndigheter. En 
godkjenningsordning er også innført i regi av EU for anlegg for hogging av skip, og som ofte også 
har konsesjon for nedbygging av petroleumsinnretninger. 

Når det gjelder overflødige rørledninger på norsk sokkel er de fleste av disse sluttdisponert som de 
ligger, enten nedgravd eller på havbunnen. I enkelte tilfeller (f.eks. Odin og Frøy) er hele eller deler 
av rørledningen besluttet nedgravd, etter en vurdering av mulige ulemper for fiske med bunntrål. 
Omfanget av rørledninger som er fjernet til land er begrenset og omfatter mindre lengder blant 
annet fra innenfor sikkerhetssonen på Frigg-feltet. En del fleksible og stive stigerør er i tillegg fjernet 
som en del av feltavviklinger. Det ble på slutten av 1990-tallet gjort et betydelig utredningsarbeid 
forut for St. Meld. 47 (1999-2000) om disponering av rørledninger og kabler, gjennom et tre-årig 
utredningsprogram i regi av Olje- og energidepartementet. Totalt 14 tematiske fagutredninger ble 
gjennomført, og hvor mye av kunnskapen fremdeles er gyldig. I Storbritannia er det også 
gjennomført relevante referansestudier, herunder en studie om disponering av samlerør (OGP 
2014) og en studie om avhending av marin begroing (Oil & Gas UK, 2013). 
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7. VURDERING AV MILJØKONSEKVENSER 

Basert på erfaringer fra tidligere gjennomførte avviklingsprosjekter, samt Norsk Olje og Gass sin 
håndbok for konsekvensutredninger (DNV, 2001), er følgende miljørelaterte aspekter belyst i 
konsekvensutredningen for avslutning og sluttdisponering av Knarr: 

▪ Energibruk og -balanse 

▪ Utslipp til luft 

▪ Utslipp til sjø, vann og grunn – virkninger på marine organismer 

▪ Fysiske virkninger/effekter på habitater 

▪ Avfall/ressursutnyttelse, herunder gjenbruk 

▪ Forsøpling 

▪ Konsekvenser for arkeologiske eller kulturhistoriske interesser 

 

7.1. ENERGIBRUK OG -BALANSE 

Energibruk vil være knyttet til fartøyoperasjoner og rigg for plugging av brønner, samt til 
opphogging på land og materialgjenvinning. 

Energibalanse er beregnet for de ulike disponeringsløsningene og basert på anerkjent metodikk 
(IP, 2000, jf. OLF håndbok (DNV 2001)). Metoden tar hensyn til miljønytte ved gjenvinning kontra 
etterlatelse av gjenvinnbare materialer («energistraff» angitt som erstatningsenergi ved 
nyproduksjon tilsvarende etterlatt materiale). 

 

 

Figur 7-1 – Energibalanse for alternative løsninger for sluttdisponering av samlerøret. 

For samlerøret medfører fjerningsalternativene betydelig fartøyaktivitet. Energibruken knyttet til 
dette greier ikke å veie opp for nytten av gjenvinning av materialer i forhold til erstatningsenergi 
ved etterlatelsesalternativene. Blant disse innebærer nedgraving mest fartøyaktivitet, ergo dårligere 
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energibalanse enn alternativene med etterlatelse og steinlegging. Disse to har tilnærmet lik 
energibalanse, figur 7-1. 
Basert på materialsammensetning og informasjon om mulig teknisk gjennomføring av 
disponeringsarbeidet, er det utarbeidet en energibalanse for de aktuelle disponeringsalternativene 
for Knarr-innretningene samlet. Dette omfatter også rør og kabler. Anbefalt løsning har en 
energibalanse omtrent 40% lavere i forhold til løsningen med dårligst energibalanse, etterlate alt, 
og 20% lavere enn full fjerning. Dersom en etterlater alt som er mulig innenfor rammebetingelsene, 
gir dette dårligere energibalanse enn for anbefalt løsning, da i hovedsak ved at gjenvinnbare 
materialer ikke blir gjenvunnet. For løsningen med full fjerning er der det et større omfang av 
fartøyaktivitet for denne løsningen som trekker den ned.  

 

 

Figur 7-2 – Samlet energibalanse for sluttdisponering av innretninger Knarr.  

 

7.2. UTSLIPP TIL LUFT 

Utslipp til luft vil være relatert til anleggsvirksomhet (rigg, fartøyer), samt materialgjenvinning. 
Utslipp er estimert basert på tekniske mulighetsstudier for gjennomføring av disponeringsarbeidet, 
samt anerkjent metodikk (IP, 2000, jf. OLF håndbok (DNV 2001)) og erfaringsdata. 

Ved oppstart av driften på Knarr var det betydelig fakling, mens årlige CO2-utslipp i etterfølgende 
år i hovedsak er knyttet til egen energiproduksjon med gassturbiner og er i størrelsesorden 150 – 
200 000 tonn per år, omtrent som prognosert i KU ved utbygging (figur 7-3). Omfanget av CO2-
utslipp relatert til avvikling og sluttdisponering er relativt lavt i forhold til utslippene i 
produksjonsperioden. 
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Figur 7-3 – Prognoser og historiske utslipp av CO2 fra Knarr. Avslutningstidspunkt og således utslippsprognosen for 
Knarr etter 2021 er usikker. 

 

Årlige CO2-utslipp til luft fra petroleumsvirksomheten var til sammenligning i 2017 på 13,6 mill 
tonn CO2 (samt 42 900 tonn NOX og 515 tonn SOX) (NOROG 2018). Andelen fra 
avviklingsaktiviteter utgjør normalt under 2% av dette (Nesse, 2018) og er i stor grad tilknyttet 
maritim aktivitet (70-80%). 

7.2.1. Permanent plugging og etterlatelse av brønner 

For plugging av brønner kreves normalt en rigg, med aktuelt havdyp ofte en halvt nedsenkbar rigg. 
Noe av arbeidet kan også gjennomføres av et lett brønnintervensjonsfartøy. Varighet av en 
pluggeoperasjon varierer noe mellom type brønner og kompleksitet, men er anslagsvis 30 døgn 
per brønn. For plugging av seks brønner kan dette medføre et CO2-utslipp i størrelsesorden 9 000 
tonn og 150 tonn NOX – avhengig av rigg og dens energiløsning. 

7.2.2. Sluttdisponering av Knarr innretninger, rør og kabler 

For utslipp til luft er det kun vurdert direkte utslipp, ikke livsløpsbetrakntinger som for energi. 

Gjennomføring av anbefalt løsning for Knarr sine innretninger og rør vil medføre et utslipp av CO2 
i størrelsesorden 10 000 tonn, og inkluderer fjerning og materialgjenvinning av ca 13 000 tonn – 
i hovedsak stål. Fartøyaktiviteter representerer største enkeltkilde til utslipp, men også 
materialgjenvinning bidrar vesentlig. Tidligere erfaringsstudier har vist at CO2 per tonn materiale 
fjernet og sluttdisponert ligger i området 1-2 tonn for de mest energioptimale løsningene, opp i 7 
tonn for de minst energioptimale løsningene (Moltu & Aavik, 2010). Tallene for anbefalt løsning 
for Knarr gir 0,8 tonn CO2 per fjernet mengde, og antas å gjenspeile bruk av mindre og mindre 
energikrevende fartøyer enn ved fjerning av store innretninger. Etterlatelse har tilnærmet likt CO2-
utslipp som anbefalt løsning, mens full fjerning vil gi mer enn debbelt så høyt utslipp. 

Kilde til utslipp av NOX for er i stor grad fartøybruk. Derfor har også løsningen med full fjerning 
relativt sett høyere NOX-utslipp enn de andre alternativene. Årlig utslipp av NOX fra Knarr-feltet i 
drift er til sammenligning om lag 150 tonn. Utslippet av SO2 er estimert til 12 tonn for anbefalt 
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løsning, mindre enn halvparten i forhold til alternativet med fjerning av alt. Fartøyer på sokkelen 
benytter i dag drivstoff med lavt svovelinnhold og eldre erfaringsdata kan derfor være vel høye. 
Det er derfor i analysen benyttet oppdaterte faktorer for SO2. Utslippsberegninger for de ulike 
alternativene er presentert i figur 7-4. 

 

  

 

Figur 7-4 – Estimat av utslipp til luft fra ulike disponeringsløsninger for Knarr innretninger; av CO2, NOX og SO2.  

 

7.3. UTSLIPP TIL SJØ, VANN OG GRUNN – VIRKNINGER PÅ MARINE ORGANISMER 

7.3.1. Anleggsperiode 

Plugging av brønner vil forbruke kjemikalier og sement, og krever spesifikk tillatelse for virksomhet 
fra Miljødirektoratet. Type og omfang av bruk av kjemikalier osv. er ikke klart på nåværende 
tidspunkt og således ikke videre omtalt her.  

Utslipp kan være aktuelt som en del av nedstengningsaktivitetene og utslipp som ikke er omfattet 
av eksisterende tillatelser vil kreve spesifikk tillatelse til virksomhet fra Miljødirektoratet. 
Rengjøringsaktiviteter innebærer generelt at gass, væske og eventuelle avsetninger blir ivaretatt av 
eksisterende prosess- og eksportsystemer på Knarr FPSO, se omtale i kap. 7.5.2. Kjemikaliene 
omfattet av dette er listet i tabell 7-1. Kjemikalielinjene er knyttet direkte til 
produksjonsrørledningen. Med unntak av hydraulikklinjen vil kjemikalielinjene bli tømt og 
vanngjennomspylt tilbake til Knarr FPSO. Hydraulikklinjen er ikke knyttet opp mot rørledningen, og 
kan kun dreneres til sjø. Å modifisere denne for å muliggjøre drenering tilbake til FPSO’en medfører 
en høyere kostnad (omlag 10 mill NOK) som ikke er funnet å balansere med miljønytten ved dette. 
Hydraulikkvæsken er klassifisert som miljøakseptabel gul Y1, nedbrytes raskt i sjø, har lav giftighet 
og bioakkumulerer ikke. Volumet i linjene er total ca. 3 m3. Noe vil lekke ut ved kutting av linjen, 
mens det meste vil forbli i linjen og gradvis bli utsatt for naturlig nedbryting. Miljøkonsekvensene 
av dette er vurdert som lav. Hydraulikkvæsken anbefales derfor etterlatt. 
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Tabell 7-1 Kjemikalier i samlerøret 

Funksjon Produkt Klassifisering 

Hydrathemmer MEG (monoetyleglykol) grønn / PLONOR 

Hydrathemmer Metanol grønn / PLONOR 

Avleirings hemmer SCAL1772A gul Y2 

Asfaltenhemmer FX1507 gul Y1 

Hydraulikkvæske Oceanic HW460R gul Y1 

 

For nedbyggingsaktiviteter på land skal væskestrømmer være underlagt kontroll i henhold til 
anleggets tillatelse og er ikke videre vurdert her. 

7.3.2. Sluttdisponering og langtidsvirkninger  

Med unntak av mulige og begrenset utlekking av hydraulikkvæske (omtalt over), er det ikke planlagt 
med utslipp til sjø som en del av sluttdisponeringen. Planlagte utslipp vil være gjenstand for 
søknadsprosess til Miljødirektoratet, jf. tabell 2-5. 

Etterlatelse av en rørledning medfører at denne blir gjenstand for en nedbrytningsprosess. En slik 
prosess er normalt svært langsom, hvor hastigheten på nedbrytningen påvirkes av ulike faktorer 
som materialer og det miljøet hvor de befinner seg. For en normal rørledning vil offeranodene 
brytes ned først4. Deretter vil det foregå en korrosjon på eventuelt eksponerte stålflater, og videre 
resten av rørledningen. Normal korrosjonsrate av umalte stålflater eksponert mot sjøvann uten 
katodisk beskyttelse er 0,1-0,15 mm/år. Med katodisk beskyttelse på plass kan en anta at 
korrosjonraten i områder eksponert mot sjøvann reduseres til under 0,01 mm/år.  

I forbindelse med nedbrytningen av rørledninger vil det over tid bli avgitt metallprodukter til 
sediment og/eller vannsøyle, avhengig av om rørledningen er eksponert eller 
nedgravd/overdekket (Dames&Moore 1998). Det er først og fremst metaller i anodene som anses 
å kunne ha toksikologiske effekter på marine organismer (Aquateam, 1999). Anodene på 
samlerøret består hovedsakelig av aluminium, med mindre andeler sink og indium.  

Videre nedbrytning av rørledningen etter at anodematerialet er brutt ned, vil avhenge av 
tilstanden til beskyttelsesbelegget. Glassflak-epoxy er et bestandig plaststoff, og direkte effekter 
på marint miljø forventes ikke fra langsom erosjon/nedbrytning av dette. Nedbrytingshastigheten 
til slike plaststoff er usikker, men tidligere vurderinger indikerer konservativt inntil 450 år 
(Dames&Moore 1998). Nedbrytingsproduktene vil imidlertid bidra til mikroplast, som er en 
aktuell globall problemstilling. Bidraget fra Knarr-rørledninger er imidlertid neglisjerbart i en slik 
sammenheng. Utlekking av metall fra rørledninger vil ventelig skje over en periode på fra flere 
hundre til opptil flere tusen år (DNV, 1999-a), inntil rørledningen er helt nedbrutt. Dette er 
vurdert som gyldig også for Knarr-rørledningene, som vil være nedgravd eller dekket med stein. 

7.3.3. Havbunnsutstyr Knarr 

Havbunnsutstyr på Knarr vil bli tatt til land for sluttdisponering. Det er ikke planlagte utslipp til sjø 
knyttet til dette. Miljøkonsekvensene er således vurdert som neglisjerbare. 

                                              
4 For et anodesystem med 20 års levetid er det estimert en normal varighet av anodene på 50 – 75 år 
(Dames&Moore 1998). 
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7.3.4. Samlerør 

Uavhengig av disponeringsløsning skal produksjonslinjer og kjemikalierør rengjøres før 
disponeringsarbeidet settes i gang. Det kan likevel finnes mindre rester, men som utgjør liten fare 
for forurensning . 

Dette er relevant for fjerningsalternativene av samlerøret, og spesielt under kutting. Her må det 
sikres at eventuelle rester fra olje- og eller hydrokarboner i produksjonslinjer og kjemikalierør ikke 
kommer ut i ytre miljø.  

Eventuelle mindre olje- og kjemikalierester vil ved etterlatelse gradvis bli brutt ned og i mindre grad 
bli eksponert mot ytre miljø. Etter nedgraving/overdekking vil samlerøret over tid utsettes for 
nedbrytingsprosesser som omtalt ovenfor. En slik prosess vil være meget langsom. Ved eventuelle 
sprekker/brudd på samlerøret, vil det over tid kunne være en langsom utveksling med omliggende 
vann med økt korrosjon også innenfra. Rørene inneholder ikke spesielt miljøskadelige stoffer, og 
det er ikke forventet negative miljøvirkninger som følge av langsiktig nedbryting av rørledningen. 

7.3.5. Feltinterne kabler og rørledninger 

Etterlatte kabler og rør vil være nedgravd/overdekket og således gjenstand for svært langsomme 
nedbrytningsprosesser, som omtalt over. Det er ikke forventet negative miljøvirkninger som følge 
av slik langsiktig nedbryting av tildekket materiale av denne karakter. 

7.4. FYSISKE VIRKNINGER/EFFEKTER PÅ HABITATER 

Havbunnen ved Knarr består av finstoff (silt) og her er ikke identifisert sårbare habitattyper eller 
bunnfauna. Som nevnt er bunndyrsamfunnet karakterisert som uforstyrret.  
Både fjerning av en rørledning, flytting av stein og grøfting kan potensielt medføre følgende 
lokale virkninger på miljø/habitat i forhold til nåsituasjon (DNV 1999-b): 

• Oppvirvling og resuspensjon av sediment 
• Frigjøring av eventuelle forurensninger og ressurser i sedimentet 
• Re-sedimentasjon med overdekking av bunnlevende immobile organismer 

Siden bunnsubstratet i størsteparten av det aktuelle området er finstoff og sand, kan det antas at 
resuspensjonen av sediment ved opptak og nedgrøfting vil ta noe tid, men at overdekking av 
bunnlevende immobile organismer generelt vil ha et svært lokalt omfang. Det forutsettes at de 
steinmasser som tidligere har blitt dumpet over deler av rørledninger kun vil bli re-lokalisert på 
havbunnen etter en eventuell fjerning/grøfting, hvilket ikke vil gi vesentlige substratmessige effekter 
i forhold til nåsituasjonen. Videre kan det antas at frigjøring av eventuelle tilstedeværende 
forurensninger i sedimentet ikke vil kunne gi effekter av betydning i forhold til nåsituasjonen, heller 
ikke lokalt. Dette begrunnes med at konsentrasjonen av potensielt miljøfarlige stoffer i 
bunnsubstratet for de berørte områder i hovedsak tilsvarer normalt bakgrunnsnivå. 

Ujevnheter i bunnmaterialet tiltrekker enkelte organismer, bl.a. fisk. Ved etterlatelse med 
nedgraving vil slike ujevnheter fjernes på lang sikt og denne effekten bortfaller. Denne type effekt 
vurderes imidlertid som lav totalt sett, og tillegges mindre vekt i denne utredningen. 

 

7.4.1. Havbunnsutstyr Knarr 

Fysiske inngrep blir gjort ved forberedelse for fjerning. Omfanget er begrenset og av helt lokal 
karakter, og reversibelt over noe tid. Miljøkonsekvensene av dette er vurdert som små. 



Doc: KN50-BGNO-S-FD-0001  Rev 01 
 

Åpen  51 av 70 

7.4.2. Samlerør 

Fjerning av samlerøret ved kutt og løft metoden vil kreve en del forberedende arbeid for å 
muliggjøre kutting i passende lengder. Dette vil gi inngrep i havbunnen hver 10. til 20. meter langs 
rørtrassèen. Spredning av sedimenter som flyttes vil være lokalt og havbunnen vil over tid bli 
utjevnet. Miljøkonsekvensene vurderes som små. 

Nedgrøfting av samlerøret vil ha størst fysisk påvirkning av havbunnen blant alternativene, og 
anslagsvis påvirke en ca. 10 m bred korridor i form av re-sedimentert materiale, eller anslagsvis 
40 000 m2. Situasjonen vil imidlertid normaliseres over tid. I området er det ikke påvist sårbare 
habitater eller bunnfauna. Miljøkonsekvensene vurderes som små. 

Steindumping av samlerøret medfører endret bunnstruktur langs trasèen i form av tilført stein og 
lokalt endret batymetri. Tilførsel av stein i området er imidlertid allerede gjort som en del av 
installasjonsarbeidet i 2014/2015, totalt 87 000 tonn tilknyttet samlerøret (35 000 m3) i hovedsak 
for understøtting og utjevning før legging. Bredden på steindumpet område vil være 3-5 meter og 
vil totalt dekke et areal på 15 – 20 000 m2. Effekten er irreversibel på påvirket området, men 
miljøkonsekvensene vurderes som små. 

7.4.3. Feltinterne kabler og rørledninger 

Fysiske inngrep vil være i form av overdekking av ender på etterlatte rør og kabler. Omfang av 
steindumping vil være lite og miljøkonsekvensene vurderes som neglisjerbare. 

7.5. AVFALL/RESSURSUTNYTTELSE 

7.5.1. Materialer for sluttdisponering 

Utenom produksjonsskipet, som vil være gjenstand for gjenbruk, representerer feltavviklingen 
disponering av totalt knapt 14 000 tonn materialer. Av dette er havbunnsrammer med utstyr og 
beskyttelse om lag 2000 tonn, samlerøret er 3800 tonn og fleksible rør, kabler og stigerør 2000 
tonn. Ankersystemer med ankerlinjer og ankere er totalt ca. 5850 tonn, og vil bli gjenbrukt. 
Glassfiberdekslene utgjør 250 tonn. 

Strukturene består i all hovedsak av stål, men med noe andre materialer i ulike applikasjoner, 
rørledninger, osv. Dette omfatter også ulike plastprodukter, anslagsvis ca. 650 tonn. Anbefalt 
løsning innebærer at over 65% av stålet og vel 85% av plastmaterialene blir tatt til land for 
sluttdisponering (figur 7-5). 
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Figur 7-5 – Andel av stål- og plastmaterialer som blir fjernet for gjenbruk/materialgjenvinning og etterlatt ved 
sluttdisponering av anbefalt løsning for Knarr. 

 
Stålet er av standard kvalitet og vil være uproblematisk å gjenvinne (smelte om). Anoder vil også 
normalt bli demontert og omsmeltet. Plaststoffer vil genelt gå til energigjenvinning, i den grad de 
kan bli separert fra metall/andre materialer. Det er konservativt antatt at 30% går til deponi. 

Totalt er det vurdert at vel 92% av materialene som blir fjernet til land kan gjenbrukes og/eller 
materialgjenvinnes. Kun mindre andeler går til energigjenvinning og deponi (figur 7-6). 

 

Figur 7-6 – Materialfordeling per hoveddisponeringsløsning for Knarr, tonn og prosent, for anbefalt avviklingsløsning. 

 

7.5.2. Miljøfarlige stoffer 

Produksjonsskipet, som var nytt i 2015, vil sannsynligvis bli gjenbrukt og ikke avhendet. 
Disponering av skipet inngår ikke i foreliggende konsekvensutredning. Kartlegging av eventuelle 
miljøfarlige stoffer som en del av planleggingen for avvikling er derfor avgrenset til stigerør og 
anleggene på havbunnen. Anleggene består i all hovedsak av stål, men med noe andre materialer 
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i ulike applikasjoner, rørledninger, osv. Slike materialer har ikke et akutt forurensnings- og/eller 
miljøskadepotensial og vil bli identifisert, sortert og håndtert etter ankomst opphoggingsanlegg. 

 

Rørledninger 

Produksjonsrørledninger og hydraulikk-/kjemikaliekabler kan inneholde mindre rester av 
avsetninger og/eller væsker. Omfang av korrosjonsprodukter avhenger av materialtype og hva 
rørledningen er benyttet til (PTAC 2015). Produksjonsrørene for Knarr er av super-duplex stål 
(høylegert stål) og vil ha lite om noe omfang av korrosjonsprodukter. Målinger av lavradioaktive 
stoffer i produsertvann fra Knarr angir nivåer godt under grensene i tillatelsen. Det er heller ikke 
generert lavradioaktivt avfall (NORM) på Knarr i drift (Shell 2019). NORM er ikke forventet å være 
en problemstilling i forbindelse med avvikling på feltet. 

Brønnstrømmen fra Knarreservoarene har høy temperatur og omfanget av voks i rørledninger er 
forventet å være lavt. I fleksible produksjonsrør og stigerør kan noe olje være migrert inn mellom 
materiallagene (flere overlappende lag med stålspiraler og ulike plaststoffer) og dette vil derfor bli 
ivaretatt spesielt ved fjerning for å hindre utslipp og sikre trygg disponering. 

Gassen fra Knarr inneholder noe kvikksølv, om lag 20-30 000 ng/m3. Kvikksølv vil derfor ha 
spesiell fokus ved avhending og sluttdisponering av rørledninger og utstyr tilknyttet gassystemet. I 
produksjonen går gassen gjennom et kvikksølvfjerningsanlegg, hvor innholdet reduseres med 
omlag 60-70%. Produksjonsrørene er av super-duplex stål, som har liten evne til å ta opp kvikksølv, 
men kvikksølv kan i større grad adsorberes til ståloverflaten (Radford, 2013). I rør/utstyr av 
karbonstål vil kvikksølv kunne inngå irreversible kjemiske bindinger. Det er også en liten 
sannsynlighet for dannelse av kvikksølvsulfid (utfelling) på innsiden av rørene. Dette vil bli nærmere 
undersøkt som grunnlag for rengjøring av produksjonsrørene. Dersom det finnes kvikksølvsulfid av 
et visst omfang vil det bli gjennomført pigging av rørene. Oppsamlet avfall fra pigging vil bli 
håndtert som kvikksølvholdig avfall basert på analyser og beste praksis for avhending. Dersom det 
ikke avdekkes kvikksølvsulfid vil rørene bli gjennomspylt og ikke pigget.  

Ved etterlatelse vil avsetninger og hydrokarbonrester bli fjernet som praktisk gjennomførbart, og 
basert på risikovurderinger. Ved fjerning vil det bli sikret mot eventuelle utslipp i gjennomføring og 
transport, og videre oppdeling vil foregå i områder med tett dekke, væskeoppsamling og -kontroll. 

Alle miljøfarlige stoffer skal bli håndtert og avhendet i henhold til beste praksis og uten å medføre 
unødig miljøbelastning. 

7.5.3. Havbunnsutstyr Knarr 

Havbunnsutstyret består hovedsaklig av stål og materialene vil bli håndtert i henhold til normale 
prosedyrer ved opphoggingsanlegget og generelt gå til materialgjenvinning. 

Et unntak er glassfiberdekslene (GRP). Disponeringsløsning for armert glassfiber har siden ca. 2010 
normalt bestått i at dette blir delt i mindre enheter, kvernet opp og inngår i sementproduksjon. 
Løsningen representerer energigjenvinning av den organiske delen (ca. 1/3), som erstatter fossile 
brensler, samtidig som mineraldelen (ca. 2/3) inngår i sementen og erstatter kalk, sand og 
aluminiumsoksid (World Cement, 2010).  

7.5.4. Samlerør 

Samlerøret består av stål og et beskyttelseslag av epoxy. Rør og kabler inne i samlerøret består av 
ulike metaller og plastprodukter, herunder ulike festeanordninger av nylon, polyetylen og 
polyuretan. Noe steinull er brukt som isolasjon, se vekter i kap. 2.4.3.  
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Omfanget av marin begroing er meget begrenset (figur 7-7), både på rørledninger og andre 
havbunnsstrukturer. Dette er i hovedsak som følge av vanndyp, samt begrenset antall år siden 
installasjon. Mengden er ikke kvantifisert, men antas å utgjøre en marginal mengde avfall ved 
eventuell opptak av rørledningen for hogging og gjenvinning. 

  

Figur 7-7 – Illustrasjon på omfang av marin begroing på samlerøret og tilhørende struktur. 

 

Ved eventuelt opptak av samlerøret vil stålet i røret gå til materialgjenvinning. Metaller og 
plaststoffer i interne rør og kabler vil sorteres ut (strippes eller granuleres), metallene 
materialgjenvinnes og plaststoffene vil mer sannsynlig gå til energigjenvinning (avhengig av 
mulighet for sortering). 

Løsningen med overdekking av samlerøret med stein vil kreve stein, anslått til 60 900 tonn (25 000 
m3). Denne ressursbruken er liten i nasjonal sammenheng5. Annen ressursbruk vil være drivstoff, 
samt noe midlertidig stål (opptak/transport, ikke kvantifisert). Divstoffbruken inngår i 
energibalansen og vil variere mellom <100 tonn (etterlatelse) til 5000 tonn (reversert legging) 
diesel. 

7.5.5. Feltinterne kabler og rørledninger 

Fleksible rør er komplekst sammensatt av ulike stålkvaliteter og plastprodukter. Etter opptak vil disse 
splittes eller granuleres for material-/energigjenvinning, eventuelt avhendes på annen økonomisk 
måte, f.eks. avhengig av oljekontaminering. Dette vil bli avklart i dialog med aktuell 
opphoggingsbedrift. Shell vil ha fokus på å oppnå beste miljøløsning, etter prinsippene i 
avfallshierarkiet og med gjennomføring av kost-nyttevurderinger.  

7.6. FORSØPLING 

Etter endt gjennomføring av disponeringsarbeidet vil det bli gjort undersøkelser og verifikasjon for 
å sikre at området er ryddet. Eventuelle rørledninger som blir etterlatt skal være sikret mot forsøpling 
på kort og lang sikt, gjennom overdekking osv. Det er derfor ikke forventet miljøvirkninger relatert 
til forsøpling som følge av sluttdisponeringen. 

7.7. KONSEKVENSER FOR ARKEOLOGISKE ELLER KULTURHISTORISKE INTERESSER 

Det er ingen kjente funn av kulturminner i form av skipsvrak i området ved Knarr. Områdene til 
havs som vil bli berørt av avviklingsaktivitetene er allerede berørte områder (hvor innretninger og 

                                              
5 Årlig uttak av byggeråstoff er i størrelsesorden 90 mill tonn (Direktoratet for mineralforvaltning, 2017). 
Herunder inngår i størrelsesorden 2-4 mill tonn pukk til offshore bruk i Norge/EU (Neeb, 2017). 
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rørledninger er installert), og det forventes ikke konflikt med kulturminner. Dersom det likevel blir 
gjort funn, vil dette bli meldt til vedkommende myndighet jf. kulturminnelovens § 14, tredje ledd. 
Shell vil ha kontakt med Norsk oljemuseum under avviklingsarbeidet for å sikre at museet for tilgang 
på ønsket dokumentasjon fra utbygging, drift og avvikling av Knarr. 
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8. VURDERING AV SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER 

Basert på erfaringer fra tidligere gjennomførte avviklingsprosjekter, samt Norsk Olje og Gass sin 
håndbok for konsekvensutredninger (DNV, 2001), er følgende samfunnsrelaterte aspekter belyst i 
konsekvensutredningen for avvikling av Knarr og sluttdisponering av innretningene: 

▪ Virkninger på nærmiljø av støy, lukt, støv, visuelle- eller andre estetiske virkninger / 
nærmiljøforhold relatert til opphoggingsaktivitet  

▪ Konsekvenser for fiskeri 

▪ Konsekvenser for ferdsel til sjøs 

▪ Sysselsettingsvirkninger 
 

Tema som personellsikkerhet, teknisk risiko og kostnadsmessige forhold vil bli ivaretatt i 
disponeringsdelen av avslutningsplanen. 

8.1. KONSEKVENSER FOR FISKERI 

Aktuelle typer av virkninger på fiskeri er i hovedsak i form av operasjonelle ulemper og 
arealbeslag, hvor sistnevnte normalt er av lengre varighet eller permanent karakter (jfr. kapittel 
5.3.8), mens operasjonelle ulemper i stor grad er avgrenset til anleggsperioden og eventuelle 
unormaliteter på etterlatte rør. 

Det vil være fartøyaktivitet og en rigg tilstede i anleggsperioden, med anslagsvise varigheter som 
angitt tabell 8-1. 

Etter endt disponering vil produksjonsskipet forlate feltet og sikkerhetssonen vil bli opphevet. I 
sluttilstanden vil det derfor ikke være permanente arealbeslag. 

Tabell 8-1 – Anslag for varighet av anleggsaktiviteter for disponeringsløsninger av innretninger omfattet av Knarrfeltet. 

Innretning Etterlate (grøfte/tildekke) Fjerne 

Plugging av brønner (rigg, lett 
intervensjonsfartøy) 

5-6 måneder 

Havbunnsinnretninger - 2-3 uker* 

Samlerør 1-5 uker 15-25 uker 

Feltinterne rør og kabler 1-2 uker 1 uke 

* Ved problemer med å løsne forankringsskjørtene fra havbunnen kan fartøyaktiviteten for fjerning av 
havbunnsinnretninger bli betydelig større. 

 

Anbefalt løsning vil ha en gjennomføringstid til havs på knapt 5 måneder, utenom plugging av 
brønner. 

Generelt vil innretninger på havbunnen bli fjernet og sluttdisponert på land. For enkelte 
rørledninger er alternative disponeringsløsninger utredet. Som nevnt i kapittel 6.2.8 er det svært 
begrenset fiskeriaktivitet i området ved Knarr, og omfanget av bunntrålfiske er nesten fraværende. 
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Eksponerte etterlatte rør kan medføre operasjonelle ulemper for bunntrålfiske (OED, 1999; 2000; 
Waldemarsen, 1995). Størst risiko er forbundet med fasthekting av tråldører i frie spenn samt 
skade på utstyr fra ødelagte rør. Vinkel på trålretning i forhold til røret er da også av betydning. 
Forsøk har angitt størst risiko for fasthekting ved krysning av rør med vinkel mindre enn 45° 
(Waldemarsen, 1993; DNV 2010). Fasthekting er imidlertid en sjelden hendelse på norsk sokkel. 
Eksempelvis ble det kun rapportert om syv hendelser i perioden 2000 til 2003 (DNV, 2010). For 
Knarr gjelder imidlertid at det etter endt avvikling ikke vil være gjenværende hefter eller arealbeslag 
på feltet etter sluttdisponering, og risikoen for fasthekting eller skade på utstyr er tilnærmet eliminert. 

 

8.1.1. Havbunnsutstyr Knarr 

Utstyret vil bli fjernet fra feltet og representerer ingen langtidsvirkninger på fiskeri. 

I anleggsperioden vil det vært økt fartøyaktivitet på feltet. Dette vil være en tidsbegrenset aktivitet 
og med noen få fartøyer. Virkningene på fiskeri er vurdert som små. 

8.1.2. Samlerør 

Ved fjerning vil det være et tidsbegrenset konfliktpotensiale mellom anleggsfartøyer og 
fiskefartøyer. I hovedsak vil dette være avgrenset til feltlokaliteten, hvor det normalt er svært 
begrenset fiskeriaktivitet. Ved fjerning med reversert installasjon vil tauingen til land ta ca. 3 døgn 
og potensielt krysse fiskefelt. Aktivteten er imidlertid kortvarig. Negative konsekvenser for fiskeri er 
vurdert som små. 

Ved etterlatelse uten tiltak vil rørledningen være overtrålbar og ikke utgjøre problemer for 
bunntrålfiske så lenge den er intakt. Dette kan være gyldig i mange tiår, kanskje hundreår (Dames 
& Moore, 1998; OED, 1999). På veldig lang sikt vil imidlertid rørfragmenter dannes, med 
potensiale for å skade fiskeredskaper og utgjøre en mulig fare (Pettersen m.fl., 2012). Basert på 
tidsaspektet og omfanget av fisket i området er konsekvensen av dette likevel vurdert som liten. 
For alternativet med overdekning med stein, vil anleggsarbeidet med etablering av steinfylling være 
avgrenset til noen få dager. Ved sluttdisponering vil rørledningen være fullstendig overdekket med 
stein. Tidligere forsøk har vist at steinfyllinger kan skape noen problemer for fiske, spesielt ved fiske 
med finmasket trål (Soldal, 1997; OED, 2000). Fyllingen må derfor etableres med helningsvinkel 
og steinstørrelse som skal gi minst mulig potensiale for problemer for bunntrålfiske. Steinfyllingen 
vil utgjøre en varig tilstand, selv etter at rørledningen er korrodert og nedbrutt vil den bestå. 
Omfanget av trålfiske i området ved Knarr er tilnærmet lik fraværende i dagens situasjon og de 
siste 2-3 tiår. Selv med økt omfang av fiske skal denne løsningen sikre at ulemper og skade blir 
unngått. Negative konsekvenser for fiskeri er vurdert som små isolert sett, og som liten positiv 
sammenlignet med etterlatelse uten tiltak.  

I tilfelle av eventuell skade på fiskeutstyr finnes ordninger gjennom petroleumsloven med erstatning 
for ødelagt utstyr. 

For alternativet med nedgraving blir det noe økt anleggsaktivitet i området, med lengre varighet av 
aktiviteten enn for steindumping, men avgrenset til få uker. Etter sluttdisponering vil rørledningen 
være fjernet fra havbunnen og konfliktpotensial med bunntrålfiske vil være tilnærmet eliminert. For 
etterlatelse uten tiltak vil dette også fjerne eventuell risiko knyttet til mulige frie spenn og skade på 
utsyr fra rørfragmeter i et langtidsperspektiv (OED, 2000). Erfaring fra denne 
disponeringsløsningen på norsk sokkel finnes blant annet fra Odin gassrør (20", 26 km) og deler 
av  Frøy vanninjeksjonsrør (16", 16 km). Nedgraving er totalt sett vurdert som beste løsning isolert 
for fiskeri. Negative konsekvenser for fiskeri er neglisjerbare, og vurdert som liten positiv 
sammenlignet med etterlatelse uten tiltak. 
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8.1.3. Feltinterne kabler og rørledninger 

Anleggsperiode for fjerning og overdekking av rørender vil være tidsbegrenset. Etter endt 
disponering skal det ikke være etterlatt hefter med postensiale for fasthekting eller skade på 
fiskeutstyr. Konsekvensen vurderes derfor som liten. 

8.2. KONSEKVENSER FOR FERDSEL TIL SJØS 

Produksjonsskipet vil forlate feltet og sikkerhetssonen vil bli opphevet. Etter endt avvikling vil det 
ikke være gjenværende kollisjonsrisiko. Det vil være noe fartøyaktivitet og rigg tilstede i 
anleggsperioden, se anslag i tabell 8-1. Det er generelt lite passerende skipstrafikk i området og 
konfliktpotensialet i anleggsperioden er vurdert som lavt. 

8.3. KONSEKVENSER FOR LOKALSAMFUNN OG SYSSELSETTING 

Temaet er i hovedsak relevant for innretninger som blir tatt til land. 

Omfanget av utstyr som skal bli fjernet, oppdelt og sortert på land er noe mer begrenset 
sammenlignet med avviklingsprosjekt for faste stålinnretninger med store dekksanlegg. Strukturene 
er i hovedsak av stål og vil gå til materialgjenvinning dersom det ikke blir identifisert 
gjenbruksmuligheter. Aktiviteten på land blir derfor tilsvarende begrenset både i omfang og 
varighet; anslagsvis i størrelsesorden 4600 tonn tatt til land for materialgjenvinning 
(havbunnsinnretninger, rør og kabler). Virkninger både gjennom direkte sysselsetting på anleggene 
og ringvirkninger innen lokalt næringsvirksomhet blir tilsvarende moderat, og avgrenset til 
tidsperioden når hogging og materialavhending foregår.  

Mulige negative virkninger ved anleggsvirksomhet, som økt trafikkbelastning og økt antall 
midlertidige arbeidere i et område, anses som marginalt. Eventuell luktsjenanse fra marin begroing 
er heller ikke forventet av noe omfang, da havbunnsinnretningene vil ha begrenset påvekst og 
anleggene har prosedyrer for å redusere omfanget av luktsjenanse. Tilsvarende finnes ordninger 
for å redusere omfang av støvflukt. Støy er underlagt konsesjonskravene for det aktuelle 
mottaksanlegget. 

Avvikling og sluttdisponering av innretninger på Knarrfeltet vil i hovedsak medføre behov for 
maritime tjenester, hoggeaktivitet og tjenester knyttet til materialdisponering. Store deler av 
aktivitetene knyttet til avviklingen vil foregå offshore og bli utført av internasjonale selskaper. 
Aktivitetene vil således ikke medføre noen varige nasjonale samfunnsmessige virkninger i form av 
investering eller sysselsetting, men vil kunne bidra til kontinuitet i virksomhet og opprettholdelse av 
eksisterende arbeidsplasser ved hoggebedriften og dens nærområde. Avviklingen vil generere 
sysselsettingseffekter hos operatøren og hovedleverandørene, samt indirekte virkninger hos 
underleverandører. Basert på tidligere utredninger forventes den nasjonale 
arbeidskraftetterspørselen hovedsakelig å være innenfor forretningsmessig tjenesteyting 
(ingeniørtjenester), mens en mindre andel vil være fordelt på maskin- og verkstedindustri, 
varehandel, transport, private personlige tjenester, olje- og gassvirksomhet, bygge- og 
anleggsvirksomhet, hotell- og restaurantdrift og øvrige næringer. 

8.3.1. Havbunnsinnretninger 

De største enhetene har betydelige dimensjoner (6x6x35m), men er likevel små sammenlignet med 
faste stålunderstell og integrerte overbygninger. Visuelt vil disse derfor ha mindre betydning. 
Omfang av marin begroing på slikt vanndyp er normalt begrenset (DNV, 2012-b) og lite 
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sammenlignet med konvensjonelle stålunderstell. Ingen spesielle problemstillingerer er identifisert 
knyttet til disse i forhold til lokalsamfunn. 

8.3.2. Samlerør 

Fjerning av samlerøret ved reversert installasjon vil kreve et anlegg på land tilsvarende som ved 
bygging. Det anlegget ligger 10km nord fra byen Wick i nord-Skottland. Området strekker seg 
7,8km innover land. En eventuell oppkutting av samlerøret her vil således berøre samme området 
som ved bygging. Det er her bygget en rekke slike samlerør og dette må anses som vanlig aktivitet 
her. Området er åpent uten bebyggelse i nærområdene, og passerer jordbruksområder og 
naturområder (figur 8-1). Konsekvensene på lokalsamfunn er vurdert som små. 

 

  

Figur 8-1 – Oversikt over anlegg på land i Skottland hvor samlerøret ble montert. Kilde: Subsea 7 og Google maps. 

 

8.3.3. Feltinterne kabler og rørledninger 

Et mindre omfang av rør og kabler blir tatt til land. Ingen spesielle problemstillinger er identifisert 
knyttet til dette i forhold til lokalsamfunn. 
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9. OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER OG FORSLAG TIL 
AVBØTENDE TILTAK OG OVERVÅKING 

9.1. OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER FOR ANBEFALT LØSNING 

Anbefalt sluttdisponering av innretningene omfattet av Knarrfeltet innebærer følgende løsninger: 

▪ Produksjonsskipets ankringssystem vil bli fjernet, primært for gjenbruk. 

▪ Havbunnsrammer med utstyr over havbunnen vil bli fjernet til land, for gjenbruk eller 
materialgjenvinning. 

▪ Glassfiberdeksler vil bli fjernet for energigjenvinning. 

▪ Stigerør med tilhørende ankringssystemer vil bli fjernet. 

▪ Eksponerte feltinterne rørledninger og kabler blir fjernet 

▪ Nedgravde rørledninger og kabler blir etterlatt 

▪ Samlerøret blir dekket med stein og etterlatt 
 

Produksjonsskipet er leid og inngår ikke i avslutningsplanen, det vil forlate feltet og være aktuelt for 
gjenbruk annetsteds. 

Gjennomføring av disponeringsarbeidet vil kreve energi, knyttet til fartøyer og håndtering av 
materialer. Energibalansen er mest positiv for anbefalt løsning i forhold til alternativene. 
Energibruken inkluderer bruk av fossile brensel med tilhørende utslipp til luft. Totalt omfang av 
direkte CO2-utslipp fra fartøybruk og materialprosessering er estimert til 10 000 tonn, betydelig 
lavere enn for alternativet med full fjerning.  

Av materialer og utstyr som blir fjernet vil anslagsvis 96 % bli gjenbrukt og gjenvunnet og kun 
mindre andeler vil gå til deponi. Dette er vurdert som en positiv ressursutnyttelse.  

Omfanget av planlagte utslipp til sjø vil være begrenset for alle disponeringsløsninger, avgrenset 
til brønnplugging og rengjøringsaktiviteter. Dette vil være underlagt tillatelse for virksomhet fra 
Miljødirektoratet. 

Det vil være ulike typer og omfang av fysiske inngrep avhengig av disponeringsløsning. For 
anbefalt løsning er dette knyttet til forarbeider for fjerning og steindekking av samlerøret. Det er 
ikke identifisert sårbare habitater eller bunnfauna i området og miljøkonsekvensene er vurdert som 
små. Tilsvarende er vurdert for alternative løsninger. 

Etterlatte enheter (rørledninger) vil ha permanent overdekking og det er ikke vurdert å være et 
forsøplingspotensial fra sluttdisponeringen. Dette gjelder alle disponeringsløsninger. 

Løsningen med overdekking av etterlatt rør skal sikre at det ikke oppstår ulemper for utøvelse av 
bunntrålfiske. Omfang av slik aktivitet er i dag svært begrenset i området. 

Anleggsarbeidet medfører fartøyaktivitet på feltet, av ulike typer og omfang for de forskjellige 
disponeringsløsningene. For anbefalt løsning vil det være av begrenset omfang og varighet. 
Negative virkninger på annen skipstrafikk i området er vurdert som liten. Opphevelse av dagens 
sikkerhetssone vil være positivt, men av begrenset betydning. 

Alternative disponeringsløsninger og anbefalt løsning er angitt i tabell 9-1. En oppsummering av 
virkninger for innretninger med alternative løsninger er vist i tabell 9-2. 

Tabell 9-1 – Alternative disponeringsløsninger utredet (grått) og anbefalt løsning (v). 

Innretning/rørledning Disponeringsalternativ 
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Etterlate Grave ned/dekke til Fjerne 

Havbunnsinnretninger    

Ankere og ankerkjettinger    

Samlerør    

Nedgravde feltinterne 
rør/kabler 

   

Eksponerte feltinterne 
rør/kabler 

   

Glassfiberdeksler    

Betongmatter    

 

Tabell 9-2 – Type og omfang av påvirkning samt sammenstilling av virkninger for de ulike disponeringsløsningene. 
Type og omfang av påvirkning Utslipp til 

luft 
Energi 
balanse 

Utslipp til 
sjø 

Påvirkning 
av havbunn 

Påvirkning 
på biota 

Forsøp-
ling 

Nær-
miljø 

Avfall/ 
ressurs 

Sam-
funn 

Fiskeri 

Påvirkningens 
natur 

Positiv        x x x 

Negativ x  x x x x x x  x 

Verdi/ 
sårbarhet 

Høy x x    x     

Middels     x  x x x  

Lav   x x      x 

Type påvirkning Direkte x  x x x  x   x 

Indirekte   x    x    

Kumulativ x x    x  x x  

Omfang, 
intensitet 

Stor           

Middels        x   

Liten x x  x x x x  x x 

Neglisjer-
bar 

  x   x     

Varighet Akutt   x        

Måneder x  x    x  x x 

År    x x x     

Geografisk 
omfang 

Global x       x   

Regional x          

Lokal x  x x x x x  x x 

Reversibilitet Reversibel   x x x  x    

Irreversibel x x    x    x 

Total konsekvens – anbefalt 
løsning 

Liten 
negativ 

Liten 
negativ 

Neglisjer-
bar 

Liten 
negativ 

Liten 
negativ 

Neglisjer
-bar 

Neglisjer
-bar 

Liten 
positiv 

Liten 
positiv 

Liten 
positiv 

Total konsekvens –fjerning av 
samlerør og alle feltinterne rør 

Liten 
negativ 

Liten 
negativ 

Neglisjer-
bar 

Liten 
negativ 

Liten 
negativ 

Neglisjer
-bar 

Neglisjer
-bar 

Middels 
positiv 

Liten 
positiv 

Liten 
positiv 

Total konsekvens –nedgraving av 
samlerør og alle feltinterne rør 

Liten 
negativ 

Liten 
negativ 

Neglisjer-
bar 

Liten 
negativ 

Liten 
negativ 

Neglisjer
-bar 

Neglisjer
-bar 

Liten 
positiv 

Liten 
positiv 

Liten 
positiv 

Total konsekvens –etterlatelse 
eksponert av samlerør og alle 
feltinterne rør 

Neglisj-
erbar 

Liten 
negativ 

Neglisjer-
bar 

Neglisjer-
bar 

Neglisjer-
bar 

Neglisjer
-bar 

Neglisjer
-bar 

Liten 
positiv 

Liten 
positiv 

Neglis-
jerbar 

 

Aktiviteter knyttet til anleggsvirksomhet og sluttdisponering vil medføre samfunnsmessige virkninger 
i form av sysselsetting, men antatt i moderat omfang og i hovedsak i form av opprettholdelse av 
eksisterende arbeidsplasser. Negative virkninger på lokalsamfunn er generelt vurdert som 
begrenset ut fra omfang og type av disponeringsarbeid, og kan begrenses gjennom tiltak ved 
anleggene. 
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9.2. AVBØTENDE TILTAK  

Konsekvensutredningen har vist at arbeidet med avvikling av aktiviteten og sluttdisponering av 
innretningene på Knarrfeltet kan bli gjennomført uten signifikante negative virkninger på miljø, 
naturressurser og samfunn.  

Gjennomføring av arbeidet vil kreve fartøybruk, som igjen forbruker fossilt brenstoff med tilhørende 
utslipp til luft. Gjennom videre prosjektering, kontraktsinngåelser og gjennomføring vil Shell derfor 
ha fokus på løsninger som minimerer energibruken og reduserer utslipp av CO2.  

Fysiske arbeider på havbunnen vil medføre helt lokale negative miljøvirkninger på bunnfauna. 
Omfang av arbeider og etablering av steinoverdekking vil bli begrenset til det nødvendige. 

Det er ikke forventet negative miljøvirkninger fra utslipp til sjø fra disponeringsarbeidet. Dette 
fordrer type og omfang av rengjøring som sikrer mot lekkasjer og utlekking med potensiale for 
negative miljøvirkninger både på kort og lang sikt. Shell gjennomfører risikovurderinger av ulike 
metoder for rengjøring av rørledninger og kjemikaliekabler. Basert på dette vil det bli valgt en eller 
flere metoder som blir funnet å gi den beste totalløsningen. Dette arbeidet vil bli adressert i senere 
søknad om tillatelse for virksomhet til Miljødirektoratet. 

Steinfyllinger som blir etablert vil utformes med tanke på å sikre overtrålbarhet. 

9.3. ANSVAR, OVERVÅKING OG PLANER FOR OPPFØLGING 

I henhold til norsk lov er rettighetshaverne ansvarlige for etterlatte innretninger og tilhørende utstyr 
på feltet (jfr. avslutningsvedtaket) etter gjennomført avvikling – for all fremtid. I henhold til 
petroleumslovens bestemmelser innebærer dette erstatningsansvar for skade eller ulemper for fiskeri 
(kap 8) samt forurensningsansvar (kap 7). 

For å sikre mot ulemper fra etterlatte innretninger vil det bli gjennomført sluttverifikasjon etter endt 
gjennomføring av avslutningsarbeidet 

Gjennomføring av avviklings- og disponeringsarbeidet vil følge Shell sitt rammeverk og prosedyrer 
for prosjektgjennomføring. Dette omfatter alt fra kontraktsinngåelse, arbeider til havs, oppfølging 
av disponeringsarbeidet på land, inkludert deklarering av endelig avhending av farlig avfall. 
Miljøovervåking på feltet vil bli gjennomført i henhold til aktrivitetsforskriften §54, jfr. Retningslinjer 
for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten til havs (M-300): 

• Etter at produksjonsfasen er avsluttet gjennomfores det ytterligere to 
overvakingsundersøkelser med tre års mellomrom.  

• Behov for videre overvåking av feltet etter den tid vurderes av relevant myndighet. 

 

Med henvisning til høringsinnspill fra kulturmyndighetene vil Shell forut for avviklingsarbeidet ha 
en dialog med Norsk Oljemuseum for å avklare type og omfang av dokumentasjon som er ønsket. 
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11. FORKORTELSER 

 

ASD Arbeids- og sosialdepartementet 

BGN BG Norge 

EØS Europeiske Økonomiske Samarbeid 

EU Europeiske Union 

FLAGS Far North Liquids and Associated Gas System 

FLP Floating Loading Platform 

FPSO Flytende produksjons- og lagerskip (Floating Production 
Storage Offloading) 

HI Havforskningsinstituttet 

IMO Internasjonale Maritime Organisasjon 

KINO Program for overvåking av fiskegyting i Nordsjøen, «Dynamic 
Mapping of North Sea Spawning» 

MAREANO Program for havbunnskartlegging 

OED Olje- og energidepartementet 

OLF Oljeindustriens landsforening, nå Norsk Olje og Gass 

OSPAR Konvensjon for beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige 
Atlanterhavet inkludert Nordsjøen. 

PAD Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og 
utnyttelse av petroleum 

PAH Polyaromatiske hydrokarboner 

PL Utvinningstillatelse 

PLEM Pipeline end manifold 

PLET Pipeline end template 

PUD Plan for utbygging og drift 

RKU Regional konsekvensutredning 

SDU Distribusjonsmanifold for styringskabel 

SEAPOP Program for sjøfuglovervåking 

SEATRACK Modul innen SEAPOP for logging av sjøfugl 

SSIV Havbunnsbasert sikkerhetsventil 

SVO Spesielt Verdifullt Område 

TOP Teekay Offshore Production 

UNCLOS FNs havrettstraktat 
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