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FORORD 

Rettighetshaverne til utvinningstillatelse 255, som inkluderer gass og kondensatfunnet Linnorm, 
planlegger å bygge ut denne ressursen og å levere en Plan for utbygging og drift (PUD) til norske 
myndigheter innen utgangen av 2022. Konsekvensutredning utgjør en integrert del av PUD. Første 
trinn i konsekvensutredningsprosessen er å utarbeide et forslag til program for konsekvensutredning 
for offentlig høring. 

Foreliggende forslag til program for konsekvensutredning presenterer planene for utbygging og 
drift av Linnorm, samt de tema som foreslås utredet i konsekvensutredningen. Programforslaget er 
utarbeidet i henhold til Olje- og energidepartements veileder for dette. 

Arbeidet med konsekvensutredningen koordineres av A/S Norske Shell som operatør for 
utvinningstillatelsen.  

Høringsperioden for programforslaget er 12 uker. 
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1. SAMMENDRAG 

Linnorm er et gass-/kondensatfunn lokalisert i Norskehavet, 50 km norvest for Draugen og omlag 
200 km fra land. Reservoarene har høyt trykk og temperatur. 

Rettighetshavere til utvinningstillatelse 255 planlegger å sende inn en Plan for utbygging og drift 
(PUD) av Linnorm til norske myndigheter i løpet av 2022. Ulike utbyggingsløsninger har vært 
vurdert, inklusive tilknytning til vertsfelt i området. Eksisterende eksportløsninger for gass i området 
har begrensninger, det gjelder dels også for kapasitet hos aktuelle vertsfelt. Etter en totalvurdering 
anbefaler rettighetshaverne en utbyggingsløsning bestående av: 

• Havbunnsutbygging med tre til fire produksjonsbrønner tilknyttet en egen flyter (Spar-
innretning), normalt ubemannet og med styring fra land. 

• Gasseksportrør (Dual Pipeline) både til Åsgard Transport System (til Kårstø) og Polarled (til 
Nyhamna). 

• Kondensatlager på Spar-innretningen (våtlagring) og eksport med tankskip. 
• Kraft fra land som energiløsning. 

Foreliggende forslag til program for konsekvensutredning for utbygging og drift av Linnorm er 
utarbeidet i henhold til Olje- og energidepartementets siste oppdaterte PUD/PAD-veileder. Dette 
programforslaget gir en redegjørelse for prosjektet og prosessen med konsekvensutredningen. Det 
blir gitt foreløpige vurderinger av virkninger på natur- og miljøforhold samt annen 
næringsvirksomhet i området, og presentert en oversikt over planlagte utredninger som en del av 
konsekvensutredningen. 

Det finnes sårbare korallforekomster i området ved feltet og langs ruter for kabel og rørledninger, 
og dette vil bli hensyntatt i planlegging og gjennomføring av aktiviteter knyttet til eksempelvis boring 
og installasjon. Nye undersøkelser er planlagt gjennomført i 2021 for å forbedre kunnskapen om 
slike sårbare forekomster. 

Anbefalt løsning innebærer kraft fra land til Linnorm. Dette sikrer svært lave utslipp av klimagasser 
fra produksjonen og med svært lav utslippsintensitet per produsert enhet.  

Gass- og væskestrømmen fra Linnorm inneholder noe hydrogensulfid og kvikksølv. Ulike løsninger 
for å ivareta disse problemstillingene blir vurdert i form av BAT-vurderinger («Beste tilgjengelige 
teknikker»). BAT-vurderinger blir også gjort for rensing av produsertvann.  

I tillegg til selve feltutbyggingen, med krav til konsekvensutredning i petroleumsloven, omfatter 
foreliggende programforslag kabelen fra Grunnlinjen og ut til Linnorm (havenergiloven). Anlegget 
på land, inklusive kabel på land, krever konsesjon fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). 
Konsekvensutredning av denne delen av tiltaket foregår som en separat prosess tilpasset aktuelt 
regelverk. En egen planprosess med Melding etter energiloven er igangsatt for kabelen innenfor 
Grunnlinjen samt en transformatorstasjon på land. Antatt tilkobling er ved Tjeldbergodden. Et 
alternativ med kraft fra land via Draugen er også under vurdering. .  

Prosjektet planlegges med produksjonsoppstart i 2026. Utvinnbare reserver er anslått til omlag 216 
millioner fat oljeekvivalenter (oe) og prosjektet planlegger med en produksjonsperiode på vel 16 
år (2026-2042). Konsekvensutredningen vil presentere inntekter til Staten fra prosjektet samt 
analysere mulige ringvirkninger blant annet i form av nasjonale sysselsettingseffekter. 
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2. INNLEDNING 

2.1. BAKGRUNN 

Funnet Linnorm ble gjort i 2005 ved boring av letebrønnen Onyx i utvinningstillatelse 255 og 
avgrenset i 2007. Linnorm er innenfor blokk 6406/9 i Norskehavet, beliggende ca. 50 km nordvest 
for Draugenfeltet, 270 km sørvest fra Brønnøysund og 200 km nordvest for Kristiansund (Figur 2-
1). Vanndypet i området er ca. 300 m. Reservoaret har høyt trykk og høy temperatur og inneholder 
gass/kondensat.  

Funnet ble tidligere vurdert for utbygging i 2012 med en havbunnsutbygging tilknyttet Draugen. 
Linnorm ble derimot vurdert til å ikke være økonomisk drivverdig på dette tidspunktet, og prosjektet 
ble dermed midlertidig stoppet.  

Det vil være noe CO2 i gassen, samt kontaminering av hydrogensulfid (H2S) og kvikksølv (Hg). Det 
har vært praktiske og økonomiske utfordringer for en feltutvikling relatert til brønnstrømmens 
sammensetning angående tilknytning til andre felt, løsning for fjerning av CO2, omfang av 
nødvendig modifikasjonsarbeid på vertsfelt, samt noe manglende kapasitet for gasseksport – som 
er en generell utfordring i Norskehavet. 

Teknologiutvikling, bruk av standardiserte løsninger samt økonomiske insentiver gir nå et godt 
grunnlag for en feltutbygging. Flere mulige utbyggingsløsninger har vært studert og èn løsning blir 
nå vurdert med målsetning om å levere en Plan for utbygging og drift (PUD) til norske myndigheter 
i løpet av fjerde kvartal 2022. 

 

Figur 2-1. Beliggenhet av Linnorm i Norskehavet. 
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2.2. RETTIGHETSHAVERE 

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 255 er Equinor ASA, Petoro AS, A/S Norske Shell og 
TotalEnergies EP Norge AS OTAL E&P Norge AS med A/S Norske Shell som operatør. 
Eierfordeling er gitt i Tabell 2-1. 

Tabell 2-1. Rettighetshaverne og eierfordelingen i PL255. 

Selskap Andel (%) 

A/S Norske Shell 30 

Petoro AS 30 

Equinor Energy ASA 20 

TotalEnergies EP Norge AS 20 

 

2.3. KORT OM UTBYGGINGSPLANENE 

To hovedløsninger har blitt vurdert for utbygging av feltet; selvstendig utbygging eller 
havbunnsutbygging tilknyttet Kristin eller Njord. Valgt referanseløsning er med en selvstendig 
utbygging, nærmere omtalt i kapittel 3.1. 

En selvstendig utbygging vurderes i form av en normalt ubemannet Spar-innretning med kraft fra 
land. Dette krever en ny elektrisk kabel fra land, eventuelt via annet felt. For en egen kabel vil 
nettilknytning være på Tjeldbergodden (kapittel 3.5). 

Gasseksport blir både via Åsgård Transport System til Kårstø og via Polarled til Nyhamna (kapittel 
3.4).Produksjonsstart er foreløpig anslått til 2026. 

2.4. FORMÅL MED FORSLAGET TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING 

Som første trinn av konsekvensutredningsprosessen i tilknytning til en feltutbygging skal det 
utarbeides et forslag til program for konsekvensutredning (utredningsprogram). Formålet med 
utredningsprogrammet er å informere myndigheter og interesseorganisasjoner om hva som er 
planlagt utbygd, hvor utbyggingen vil finne sted og hvordan den planlegges utført. Forslaget til 
utredningsprogram sendes på høring slik at myndigheter og interesseorganisasjoner kan ha 
innflytelse på hva som skal utredes i konsekvensutredningen og omfang av utredning. 

En konsekvensutredning har som formål å redegjøre for virkningene et større utviklingsprosjekt har 
på miljø, naturressurser, kulturminner og samfunn. Arbeidet med konsekvensutredningen er en 
viktig del av planleggingsfasen til et utbyggingsprosjekt og sikrer at virkningene av prosjektet tas i 
betraktning i en tidlig fase. 

Konsekvensutredningsprosessen er åpen og virkningene av en utbygging skal gjøres synlige for 
myndigheter og interesseorganisasjoner. Myndighetene vil på denne måten ha et godt 
beslutningsgrunnlag når det skal avgjøres om, eller på hvilke vilkår, en godkjennelse av 
utbyggingen skal gis. Konsekvensutredningen er en del av en Plan for utbygging og drift (PUD) 
og/eller Plan for anlegg og drift (PAD). 
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2.5. LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING 

Utbygging av en ny petroleumsressurs krever konsekvensutredning som en del av Plan for 
utbygging og drift/plan for anlegg og drift (PUD/PAD), petroleumslovens §4-2 jf. 
petroleumsforskriftens § 22. 

En elektrisk kabel fra land vil kreve konsesjon etter henholdsvis havenergiloven (utenfor 
Grunnlinjen) og energiloven innenfor Grunnlinjen. Et slikt tiltak er normalt 
konsekvensutredningspliktig.  

I henhold til norsk praksis vil konsekvensutredninger knyttet til samme prosjekt normalt koordineres. 
Det er avklart at det blir gjennomført èn samlet KU-prosess for tiltak underlagt petroleumsloven og 
havenergiloven, med petroleumsloven som styrende regelverk og Olje- og energidepartementet 
som myndighet.  

 Konsekvensutredningen sikrer at relevante forhold knyttet til arealbruk og miljø blir ivaretatt. Også 
relevante forhold i naturmangfoldloven blir ivaretatt i KU-prosessen, som nedfelt i petroleumslovens 
bestemmelser. 

Anlegget på land, inklusive kabel på land, krever el-konsesjon fra Norges vassdrags og 
energidirektorat (NVE). Konsekvensutredning av denne delen av tiltaket foregår som en separat 
prosess tilpasset aktuelt regelverk. 

 

 

Figure 2-1 Konsekvensutredningsprosesser for Linnorm 
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2.6. MYNDIGHETSPROSESSER OG TIDSPLANER 

En foreløpig tidsplan for konsekvensutredningsprosessen og utarbeidelse av PUD er gitt i tabell 2-
2. Ambisjonen er å levere en PUD for behandling innenfor rammene av de midlertidige endringene 
i petroleumsskatteloven, dvs. i løpet av 2022. 

Tabell 2-2. Tidsplan for konsekvensutredning og PUD/PAD. 

Aktivitet Tidsperiode 

Høring av forslag til program for konsekvensutredning 3. kvartal 2021 

Fastsetting av program 4. kvartal 2021 

Konsekvensutredning 3. kvartal 2021 – 2. kvartal 2022 

Høring konsekvensutredning 2.-3. kvartal 2022 

Innlevering av PUD/PAD 4. kvartal 2022 

PUD behandling Første halvår 2023 

 

Som nevnt i kapittel 2.5 blir det gjennomført en egen prosess med konsekvensutredning og 
elkonsesjon i henhold til energiloven og med NVE som myndighet, relatert til tiltak innenfor 
grunnlinjen for energiløsningen for Linnorm med kraft-fra-land. Første trinn i denne prosessen er å 
utarbeide en melding med forslag til utredningsprogram. Dette blir planlagt utstedt på offentlig  
høring i tredje kvartal 2021. 

2.7. SØKNADER OG TILLATELSER 

For å gjennomføre prosjektet med å bygge ut Linnorm-feltet med tilhørende infrastruktur vil det 
måtte innhentes ulike tillatelser fra myndighetene i de ulike fasene av prosjektet. En oversikt over 
hvilke tillatelser som må innhentes i planleggings- og utbyggingsfasen vil beskrives nærmere i 
konsekvensutredningen for Linnorm. 
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3. PLANER FOR UTBYGGING OG DRIFT 

3.1. ALTERNATIVE UTBYGGINGSLØSNINGER 

3.1.1. Alternativer vurdert 

Alternativer som har vært vurdert for Linnorm (Se også Figur 3-2) inkluderer et leid produksjons- 
og lagerskip, bunnfast innretning, strekkstagplattform og flyter. Vanndypet ved Linnorm er for dypt 
for en bunnfast feltinnretning. En eventuell selvstendig utbygging vil derfor ha havbunnsbrønner 
tilknyttet en flytende feltinnretning.  

En selvstendig utbygging med Spar-innretning er lagt til grunn som referanseløsning for 
utbyggingen av Linnorm-feltet. Dette er i form av en normalt ubemannet feltinnretning med kraft 
fra land. 

Alternativet som har vært studert er en havbunnsutbygging tilknyttet et vertsfelt i regionen, enten 
Kristin eller Njord. Draugen ble også vurdert som en alternativ tilknytningsmulighet i 2012, men 
ble ikke funnet økonomisk realiserbart. Tilknytning via Draugen er fremdeles ikke vurdert som 
aktuelt for Linnorm.  

Hovedalternativene er illustrert i Figur 3-1. 

 

 

Figur 3-1. Konseptskisse for hovedalternativene for utbygging av Linnorm-feltet. 

 

3.1.2. Kriterier for valg av utbyggingsløsning  

Prosessen med å vurdere og anbefale en utbyggingsløsning tar utgangspunkt i helse, miljø og 
sikkerhet og bygger videre på gjennomførte tekniske og økonomiske analyser og totale vurderinger 
basert på følgende verdidrivere: 

• Lønnsom produksjon (Ultimat utvinning og rate) 
o Optimalisere kapasitet (inntak, prosessering og eksport) 
o Optimalisere produksjonsrate 
o Mottaksmulighet for gass med CO2-innhold  

• Kostnader og tidslinje spesielt med tanke på FID 2022 

En selvstendig utbygging vil gi et gunstigere produksjonsforløp og vil kunne realisere mer ressurser. 
Begge de studerte vertsfeltene har kapasitetsmessige utfordringer. En havbunnsutbygging til Kristin 
og en selvstendig utbygging  ville ha hatt mulig produksjonsstart i 2026. En løsning med Njord 
som vertsfelt ville ha hatt senere oppstart, anslagsvis i 2031, som følge av manglende kapasitet. 
Effektene av de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven favoriserer også en egen 
utbygging, da en løsning med Kristin ikke vil kunne imøtekomme tidskravene her. Tidslinjen drives 
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videre av at muligheten for å blende ut CO2 i gassen er gunstigere jo tidligere man starter opp, 
basert på kapasiteten til transportsystemet, og derfor vil en tidlig RFSU ha en direkte påvirkning på 
Linnorm sin ultimate utvinning. I sum gir en selvstendig løsning den beste økonomien gjennom feltets 
levetid, det samme vil gjelde for de miljømessige konsekvensene, spesielt med tanke på at en 
selvstendig løsning åpner for kraft fra land.  

En kombinasjon i eksportløsning med rørløsning til både Kårstø og Nyhamna (Dual Pipeline) er 
totalt sett funnet å være mest robust. Dette er mer kostbart enn én løsning, men gir større muligheter 
for å sikre tilstrekkelig gasstransportkapasitet. Dette vil også best ivareta mulighet for blending av 
brønnstrømmens CO2-innhold. Løsninger med fjerning og lagring av CO2, både på innretningen 
og på landanleggene, er vurdert til å være for umodne og for kostbart, og vil dermed ikke bli 
vurdert videre for Linnorm. 

En flytende innretning er valgt som løsning for prosessering og separasjon av kondensat fra gassen 
før eksport.  

En løsning med kraft fra land er funnet som fordelaktig foran bruk av gassturbiner eller kombinerte 
løsninger, både som følge av lavt klimafotavtrykk, men også i form av mindre kompleksitet på 
feltinnretningen og det operasjonsmessige aspektet på denne. 

 

 

Figur 3-2. Beslutningsmatrise med stegvise valg for de to alternative utbyggingsløsningene for Linnorm. Grønne 
sirkler angir valg som er gjort og som utgjør dagens referanseløsning. 

 

3.1.3. Anbefalt løsning med selvstendig utbygging 

En ubemannet feltinnretning vil ha nødvendige funksjoner for prosessering av brønnstrøm, 
komprimering og eksport av gass, lagring og eksport av kondensat samt behandling og utslipp av 
produsert vann.  

Innretningen vil ha integrert lager for kondensat som overføres til skytteltanker for eksport. En Spar-
løsning er vurdert som best tilpasset for Linnorm. En konseptskisse er vist i figur 3-3 med detaljer 
omkring dekksanlegget i figur 3-4. 
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Figur 3-3. Feltinnretning og infrastruktur for en selvstendig utbygging av Linnorm -feltet. 

 

 

Figur 3-4. Konseptoversikt for dekksanlegg på ubemannet Spar-innretning. 

 

Innretningen vil være normalt ubemannet og med kontrollstyring fra land, med planlagt vedlikehold 
en gang pr. år.  

Spar-innretningen med dekksanlegg vil inkludere prosessering for seperasjon av brønnstrømmen, 
uttak av produsert vann, og komprimering og daglig eksport av inntil 12-15 millioner Sm3 gass.  
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Kondensat vil separeres og stabiliseres på dekksanlegget for så å lagres i Spar-skroget som vil ha 
en kapasitet på ca. 24 000 m3 (150 000 fat). Kondensat vil periodisk eksporteres til tankskip via 
et automatisert lossesystem. Produsert vann vil separeres og behandles før utslipp til sjø. 

Som nevnt tidligere har brønnstrømmen kontaminering av H2S og kvikksølv. Planlagt løsning er å 
fjerne dette på feltinnretningen (se kapittel 5.2). 

3.1.4. Havbunnsanlegg 

Referansekonseptet består av tre til fire separate produksjonsbrønner tilkoblet Spar-innretningen 
med hver sin åtte tommers fleksible rørledning. Lengden på disse, ekskludert stigerør, vil være ca. 
2 km. En kombinert styrings- og servicekabel vil forsyne brønnene med kraft, kommunikasjon og 
kjemikalier. En konseptskisse for rørsystem mellom havbunnsanlegg og feltinnretning er vist i Figur 
3-3. Plassering av brønner og tilhørende infrastruktur er vist i figur 3-5. 

Som følge av korrosivitet forbundet med Linnorm-gassen, vil de feltinterne rørledningene bestå av 
duplex-stål. Rørene vil bli beskyttet mot ytre skade i hovedsak ved overdekking av stein. 

 

 

Figur 3-5. Satellittbrønner med tilhørende rørledninger og styrekabler. 
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3.2. RESERVOARFORHOLD OG PRODUKSJONSPROGNOSER 

Linnormreservoaret har høyt trykk og høy temperatur (HPHT), og Basis for Design er planlagt med 
følgende: temperaturer rundt 168°C og trykk rundt 744-746 bar på brønnhodet. Reservoaret 
inneholder gass med ca. 7% CO2 og moderate mengder H2S og Hg, henholdsvis P10 26.9 ppm 
og P90 13.1 ppm (H2S) og P10 128µg/m3 og P90 20 µg/m3 (Hg), samt voksholdig kondensat 
(Hvor P10 har lavest sannsynlighet og P90 har høyest sannsynlighet). Kondensat/gassforholdet 
forventes å være i området 25 til 35 Sm3/mill Sm3.   

Reservoaret ligger dypt, om lag 4400 – 5000 meter under havbunnen, og består av seks stablede 
reservoarer (øvre/nedre Ile, Tofte, øvre/mellom/nedre Tilje) med stor variasjon i 
reservoarkvaliteten, men med lik gasskomposisjon. Gasskomposisjonen vil variere i de forskjellige 
lagene. En skisse av reservoaret er vist i Figur 3-6.  

 

Figur 3-6 Skisse av reservoaret, aktuelle reservoarsegmenter er uthevet med rød firkant  
(van Capelle et al., 2017). 

De utvinningsbare reservene er estimert til omlag 216 millioner fat oljeekvivalenter (oe). I Figur 3-
7 er produksjonsprofil for Linnorm vist representert med bakgrunn i foreliggende forståelse av 
reservoaret. Økonomisk lønnsomhet (cut off) er påvist frem til 2042.  

Produksjon ved Linnorm planlegges gjennomført ved naturlig trykkreduksjon og daglig produksjon 
vil i normal produksjonsfase være om lag 12-15 mill. Sm3/døgn (figur 3-7).  
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  Figur 3-7. Forventet produksjonsprofil for gass ved Linnorm-feltet. 

 
Det er også flere mindre ikke-utviklede funn i området rundt Linnorm (f.eks. Noatun og Jasper) som 
potensielt kan knyttes til Linnorm. Shell har også nylig blitt tildelt operatørskap for utvinningstillatelse 
PL 1112 (ca. 25 km sørvest for Linnorm). Eventuelle funn knyttet til denne utvinningstillatelsen kan 
tenkes tilknyttet og produsert via Linnorm. 

3.3. BORING OG BRØNN 

Anbefalt borekonsept er basert på boring fra en halvt nedsenkbar, oppankret borerigg. Foreløpig 
brønnkonsept medfører boring av tre-fire produksjonsbrønner. Grunnet høy temperatur og 
borevæskenes vekt er det ikke mulig å bore med vannbasert borevæske i alle seksjoner. For 
seksjonene 12 ¼″ and 8 ½″ vil det brukes oljebasert borevæske. Det planlegges for å «unloade» 
brønnene til riggen etter at de har blitt komplettert.   

Den totale varigheten av boreoperasjonene er beregnet til om lag ni til tolv måneder, og eventuelt 
lenger dersom det skal utvinnes gass fra andre formasjoner. 

Risikoen for gassmigrasjon/seepage fra «compaction»/«depletion» er forventet å være tilnærmet 
neglisjerbar.   

3.4. GASSEKSPORT 

Gass kan eksporteres både via Polarled til Nyhamna og via Åsgard Transport System (ÅTS) til 
Kårstø. For en selvstendig utbygging er begge muligheter aktuelle.  

Eksport til Polarled vil omfatte en 35 km stiv rørledning som knyttes til eksisterende T-tilkobling. 
Eksport til ÅTS vil gå gjennom en ny 15 km rørledning som knyttes til eksisterende rørledninger ved 
Åsgard ved hot-tap. Rørledningsdimensjonen vil være i størrelsesorden 14-16 tommer. Rørtrassèer 
og tilkoblingspunkter er angitt i figur 3-8. 

Vann vil være fjernet fra eksportgassen på innretningen og eksportrørledningene vil således være 
laget i karbonstål. Eksportrørledningen vil bli lagt eksponert på havbunnen, generelt ikke 
overdekket, men beskyttet gjennom design. 
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Figur 3-8. Alternativer for eksportrørledning med tilkobling til henholdsvis Polarled (til høyre) og Åsgard Transport 
System (ÅTS).  

3.5. KONDENSATLAGRING OG -EKSPORT 

En selvstendig innretning med en Spar-utforming vil ha en «våtlagringsløsning» for kondensat. Ved 
produksjon vil kondensatet overføres til lagertanken(e) og sjøvann fortrenges ut i tilsvarende rate 
ved bunnen av lagertanken. Ved lossing vil kondensat bli pumpet over til skytteltanker for eksport 
og utpumpet volum av kondensat erstattes da med sjøvann. Siden sjøvannet er tyngre enn 
kondensatet, vil sjøvannet fungere som en naturlig barriere mot kondensatutslipp. På grunn av lang 
separasjonstid i lagertanken(e), vil kun mindre vannløste konsentrasjoner vil gå til utslipp. Denne 
løsningen er fordelaktig da den reduserer den totale stålvekten av innretningen betydelig i forhold 
til en tett tank. En slik løsning for oljelager er benyttet på norsk sokkel gjennom flere tiår og 
utslippskonsentrasjonene av olje er lave. Se nærmere omtale i kapittel 5.2.2. En prinsippskisse for 
løsningen er vist i figur 3-9. 
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Figur 3-9. Prinsippskisse for lagerløsning for kondensat med sjøvannsfortrengning. 
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3.6. ENERGIBEHOV OG -FORSYNING 

3.6.1. Energiløsning og -behov 

En selvstendig ubemannet Spar-innretning blir planlagt med kraft fra land. Prosjektet har funnet 
kraft fra land som fordelaktig veid opp mot gassturbiner. Kraft fra land planlegges levert med en 
kabel fra et transformatoranlegg på land ved Tjeldbergodden industriområde1. Et annet alternativ 
vil være at Linnorm mottar kraftforsyning fra Draugen som utreder en løsning med kraft fra land, 
eventuelt fra en kraft-HUB i Åsgard/Heidrun-områdene («Halten»).  

Figur 3-10 viser antatt kraftbehov for Linnorm-feltet gjennom feltets livsløp. Dette vil variere mellom 
25 MW og 10 MW gjennom perioden. Hoveddelen av kraftbehovet for Linnorm-feltet vil være 
knyttet til komprimering av gass for eksport og vil dermed følge produksjonsprofilen for feltet. 
Kraftbehov for grunnfunksjoner på innretningen i normal drift er stabil, mens andre kraftbehov er 
variable. 

 

 
Figur 3-10. Foreløpig oversikt over kraftbehov for Linnorm gjennom feltets livsløp.  

 

3.6.2. Kabelrute fra Tjeldbergodden 

Elkabel og fiberoptisk kabel vil bli integrert i en kabel fra land til feltinnretningen ved Linnorm-feltet. 
Ulike alternative kabelruter har vært utredet, men en kabel fra Tjeldbergodden utgjør 
referanseløsningen (Figur 3-11) og ligger til grunn for meldingen etter energiloven (jf. kapittel 2.6).  

Kabel fra Tjeldbergodden vil være ca. 160 km lang og strekke seg fra transformatorstasjon ved 
Tjeldbergodden industriområde i vestlig retning sør for Hitra, før den følger en direkte rute gjennom 
sundet mellom Hitra og Smøla til Linnorm-feltet (Figur 3-11). Ruten blir lagt utenom det særlig 
verdifulle området SVO Sularevet. 

 
1 Muligheter for kabel fra Smøla for kraftforsyning er tidligere vurdert og forlatt. 
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Ved Tjeldbergodden er det allerede eksisterende 132kV-nett som forventes å være tilstrekkelig for 
behovet til Linnorm ved oppstart; per dags dato er det ikke tilstrekkelig krafttilgjengelighet i 
området, men når (Statnett) Surna transformering er fullført i omtrentlig 2024, og senere Ørskog, 
vil det høyst sannsynlig være kraft tilgjengelig innen Linnorm 2026.  

Områdene ved Tjeldbergodden er fra før regulert til industriområde, og langs den antatte 
kabelruten går det allerede rørledninger. Det pågår for tiden vurderinger angående hvorvidt 
prosjektet skal benytte seg av det eksisterende 132 kV-nettet ved Tjeldbergodden, eller om det skal 
etableres en ny linje fra 132 kV-nettet i Kyrksæterøra i samarbeid med andre aktører. Som nevnt i 
kapittel 2.5 pågår en separat prosess med konsekvensutredning tilknyttet elkonsesjon for 
transformatorstasjon og kabler på land og i sjøen innenfor grunnlinjen. 

 

 
Figur 3-11. Konseptskisse med alternative ruter for kraftkabel til Linnorm-feltet. Tjeldbergodden er nå avklart som 

nettilkoblingspunkt for Linnorm ved en egen kraft fra land løsning. 

 

3.6.3. Kraftforsyning via Draugen 

Et alternativ til en egen løsning for å forsyne Linnorm med kraft, er kraftforsyning fra Draugen som 
også utreder kraft fra land. Alternativet innebærer en 130 km kabel fra Hofstad på land til 
Draugen. Kabelen vil føre 70 MW AC til Draugen og vil også forsyne Njord med kraft gjennom 
en 30 km kabel fra Draugen. Ved forsyning av Linnorm-feltet med kraft vil dette innebære en 50 
km kabel mellom Draugen og Linnorm.  

Det ble også vurdert  å koble Linnorm-feltet til en kraft-hub som muligens skal etableres i Halten-
området for Åsgard og Heidrun. Det vil her etableres en 200 km kabel med 200 MW DC mellom 
Hofstad og kraft-hub’en (Figur 3-12). Dette alternativet er foreløpig skrinlagt med tanke på tidslinje 
og forventet oppstart.  
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Figur 3-12. Konseptskisse for kraftforsyningsløsninger til andre felt i Halten-områdene som har vært  under 

vurdering. 

3.7. TIDSPLAN FOR UTBYGGINGEN 

Arbeidet med prosjektering pågår og vil vare til og med første halvdel av 2022. Dette arbeidet 
danner grunnlag for endelig investeringsbeslutning med innlevering av PUD i løpet av 2022. 

Detaljert prosjektering med påfølgende fabrikasjon av feltinnretning, havbunnsanlegg og kabel vil 
pågå i perioden 2023 til 2025. Installering blir i 2025 og 2026, normalt i sommerhalvåret, og 
boring vil foregå fra 2025 og med antatt varighet på ni måneder. 

Første produksjon er planlagt til første halvdel av 2026. 

3.8. INVESTERINGER 

Prosjektet for utbygging av Linnorm er i en tidlig fase og investeringsestimatet er derfor naturlig 
nok beheftet med usikkerhet. Den totale investeringen for referanseløsningen er foreløpig estimert 
å være i størrelsesorden 16 milliarder NOK i 2021-kroner. 

Et grundigere estimat vil bli presentert i konsekvensutredningen og vil danne grunnlag for analyse 
av samfunnsmessige virkninger. I denne analysen vil også driftskostnader inngå. 

3.9. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 

3.9.1. HMS-visjoner og mål 

Royal Dutch Shell har globale visjoner og mål innen Helse, Miljø, Sikkerhet, Sikring (HMSS) og 
Samfunnsansvar, som gir klare forpliktelser for A/S Norske Shell på vår virksomhet i Norge. A/S 
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 fremskaffelse av produkter og tjenester 
▪ Respektere våre naboer og bidra til lokalsamfunnene vi opererer i 
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▪ 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 A/S Norske Shell-ansatte deler disse forpliktelsene 

Det er A/S Norske Shells policy at vi: 

▪ Har en systematisk tilnærming til HMSS og samfunnsansvar 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 vår 

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. 

 

3.9.2. Klimastrategi og bærekraft 

Shell globalt leverer energi på en ansvarsfull måte, og hjelper verden å bevege seg mot en fremtid 
der energien som brukes, medfører minimal effekt på jorda. Vi erkjenner betydningen av 
klimaendring, i tillegg til vår rolle i å hjelpe mennesker å oppnå og opprettholde god livskvalitet. 
Vår verden trenger energi for å støtte og gjøre livet bedre for en voksende befolkning. Vi tar sikte 
på å begrense påvirkning av miljøet og støtte overgangen mot en fremtid med mindre karbon.  

Shell sin globale målsetting er å bli et netto null utslippsenergi selskap innen 2050, i takt med 
samfunnets fremdrift for å oppnå målsettingene i FNs Paris avtale om klimaendringer. Med denne 
målsettingen vil Shell bidra til en netto null utslipps samfunn, hvor samfunnet stopper å tilføre 
klimagasser til atmosfæren. Dette støtter den mer ambisiøse målsettingen om å takle 
klimaendringene nedfelt i Paris avtalen om å begrense gjennomsnittlig økning av 
gjennomsnittstemperaturen til 1,5 grader C. Å bli en netto null utslippsenergi selskap betyr at vi 
skal redusere utslippen fra våre operasjoner, og fra produktene vi selger til vår kunder. Dette betyr 
også fange og lagre alle resterende utslipp med enten teknologi eller investere i andre 
karbonlagringsløsninger. Vi vil omdanne industrien vår for å møte denne målsettingen og skape 
mer lav karbon energi som ladning for elektriske kjøretøyer, hydrogen og elektrisitet generert fra 
sol og vind kraft.  

Våre prosjekter kan påvirke lokal, biologisk mangfoldighet og avhengige lokalsamfunn. Vi 
anvender høye standarder for å bidra til å redusere påvirkning fra vår virksomhet, spesielt i kritiske 
habitater, som er steder med stort biologisk mangfold.  

Vi jobber med flere naturvernorganisasjoner, blant annet Earthwatch, International Union for 
Conservation of Nature, The Nature Conservancy og Wetlands International. Våre prosjekter med 
medarbeidere innen biologisk mangfold inkluderer å jobbe for å gjenopprette naturhabitater og 
økosystemer i nærheten av virksomheten vår. 

3.9.3. Særskilte klima- og miljøtiltak 

Foreløpig estimerte Scope 1 og 2-utslipp fra Linnorm, basert på en ubemannet innretning og kraft 
fra land, er på 0,008 ktonn CO2e/ktonn hydrokarboner eksportert. Utslippene omfatter da «Scope 
1 og 2 utslipp», dvs. direkte utslipp av prosjektet samt indirekte utslipp – eksempelvis utslipp fra 
innkjøpt elektrisk kraft. 
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Som del av A/S Norske Shells reduksjonsstrategi for drivhusgassutslipp (GHG) vil flere 
designløsninger implementeres for å redusere utslipp av klimagasser, knyttet til energiløsning, 
energieffektivisering, fakling og lager/lossing. Disse mulighetene er nærmere omtalt i kapittel 
5.1.2. 

BAT- og ALARP (for risikoreduksjon) -vurderinger står sentralt i Shell sin 
prosjektgjennomføringsmodell. En miljøgjennomgang av konseptet med en Spar-innretning 
(Genesis, 2021) identifiserte særlig tre tema for nærmere BAT-vurderinger i nåværende fase:  

• Løsning for behandling av produsert vann 
• Løsning for lagring av kondensat 
• Løsning for fjerning av H2S  

Foreløpige BAT-vurderinger er gjennomført. Resultatene av disse er nærmere presentert i kapittel 
5.2. 

Sirkulærøkonomi vil bli vurdert i prosjektet for å sikre best mulig gjenbruk av materialene som blir 
brukt på Linnorm, og vil også bli inkludert i konsekvensutredningen. 

3.10. DRIFTSORGANISASJON OG BASETJENESTER 

Størrelse på og lokalisering av driftsorganisasjon vil bli vurdert i konsekvensutredning og PUD. For 
en ubemannet Spar-løsning vil driften drives fra en av A/S Norske Shell sine lokasjoner i Norge.    

Forsyningsbase for Shell sin virksomhet i Norskehavet er Vestbase i Kristiansund. 

3.11. AVSLUTNING AV VIRKSOMHETEN 

Planlagt produksjon fra Linnorm er til 2042. Innretninger og infrastruktur installert som del av 
Linnorm vil inngå i feltets avslutningsplan, som normalt blir levert 2-5 år forut for 
produksjonsopphør. Aktuelle forhold knyttet til avslutning av virksomheten er nærmere beskrevet i 
kapittel 4, 5 og 6, og vil bli videre belyst i konsekvensutredningen. 

3.12. KORT OM TIDLIGERE KONSEKVENSUTREDNINGER 

Linnorm ble planlagt for utbygging i 2012, med en havbunnsutbygging tilknyttet Draugen som 
vertsfelt. Linnorm ble derimot vurdert til å ikke være økonomisk drivverdig på dette tidspunkt og 
prosjektet ble dermed midlertidig stoppet.  

Et forslag til program for konsekvensutredning ble imidlertid utarbeidet og var gjenstand for høring 
i perioden mars-juni 2012. En del av de mottatte høringsinnspillene er fremdeles relevante og disse 
er derfor kort gjengitt her, med en angivelse av hvordan disse vil bli ivaretatt i pågående 
konsekvensutredningsprosess. 

 

Miljørelaterte forhold: 

• Gjennomføre en helhetlig BAT vurdering for alle deler av utbyggingen på Linnorm inkludert 
eventuell oppgraderingen av vertsfelt, samt for spesifikke applikasjoner (herunder 
lekkasjedeteksjon). 

o BAT vurderinger er sentralt i prosjektet både i konseptvalg og for spesifikke 
teknologivalg. 
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• Redegjøre for miljøkriterier som blir lagt til grunn for valg av løsning. Herunder eventuell 
vektlegging ved vurdering av de ulike alternativene når det gjelder energiforbruk og utslipp 
til luft og vann. 

o Utslipp til luft og sjø er et sentralt miljøkriterie i A/S Norske Shell og for prosjektet, 
og vil bli utredet i konsekvensutredningen.  

• Utarbeide en massebalanse for kvikksølv og redegjøre for avbøtende tiltak og beskrive de 
ulike teknologiene som er vurdert for fjerning av kvikksølv.  

o Kvikksølv er et viktig tema som vil bli redegjort for i konsekvensutredningen. 
• Redegjøre for hvordan de høye kvikksølv-konsentrasjonene på Linnorm innvirker på 

miljørisikoen. 
o Bidrag fra naturlige komponenter, herunder kvikksølv, og tilsatte kjemikalier vil bli 

vurdert basert på EIF-beregninger. 
• Redegjøre for rensning av hydrogensulfid (H2S) i Linnormgassen. 

o Flere tiltak for rensing av hydrogensulfid er under vurdering og vil bli redegjort for 
i konsekvensutredningen. 

• Viktig at naturressurser er grundig kartlagt, og at nyere faglig grunnlag legges til grunn. 
o Kunnskap fra egne undersøkelser vil bli lagt til grunn for selve lokaliteten og 

rørledningsrute, i tillegg til siste tilgjengelige kunnskap fra offentlige databaser og 
publikasjoner. 

• Redegjøre for kartlegging av korallforekomster i området ved Linnorm og langs 
rørledningstraséen. 

o Informasjonen fra kartlegging av rør- og kabelruter vil bli presentert og lagt til 
grunn konsekvensutredningen. Undersøkelsene planlegges gjennomført 
sensommer/tidlig høst 2021. Se også kapittel 4.1. 

• Redegjøre for hvordan Linnorm forventes inkludert i områdeberedskapen på Haltenbanken. 
o Dette vil bli redegjort for i konsekvensutredningen. 

• Beregne årlige utslipp av radioaktive stoffer fra Linnorm-feltet samt en vurdering av mulige 
miljøkonsekvenser av disse utslippene. 

o Det er ikke vesentlige nivåer av lavradioaktive stoffer i Linnormgassen. Eventuell ny 
kunnskap vil bli redegjort for i konsekvensutredningen. 

 

Samfunnsmessige forhold: 

• Redegjøre for de samfunnsmessige konsekvensene ved valget av lokalisering av 
støttevirksomhet, med vekt på forsyning, transport og driftsorganisasjon. 

o De påpekte forhold vil være gjenstand for analyse og presentasjon i 
konsekvensutredningen. 

• Benytte kontraktstrukturer i bygge-, drift-, vedlikeholds- og modifikasjonsfasen tilrettelagt 
for videreutvikling av petroleumsrettede miljøer i regionen. 

o Regionale ringvirkninger (inkludert kontraktstrukturer) av prosjektet vil bli analysert 
og presentert i konsekvensutredningen. 

 

Forholdet til annen næringsvirksomhet: 

• Legge til grunn oppdaterte AIS-data for å visualisere trafikkstrømmene utenfor deler av 
Nordlands- og Trøndelagskysten. 

o Siste data tilgjengelig i Kystverkets Havbase vil bli lagt til grunn. 
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• Fiskeriaktiviteten kan endre seg over tid som følge av fangsttilgjengelighet, 
fiskerireguleringer mv. Aktuelt område er i perioder viktig for fiske med line etter brosme 
og lange. 

o Fartøysporingsdata fra flere år vil bli lagt til grunn for å fange opp eventuelle 
variasjoner over tid. Fangststatistikk vil innhentes fra Fiskeridirektoratet for å bedre 
grunnlaget for vurderinger om virkninger for fiskerinæringen.  

• Steinfyllinger bør begrenses til et minimum og frie spenn på rørledning bør unngås, da frie 
spenn medfører en sikkerhetsrisiko for trålere som eventuelt kan kjøre tråldører fast i disse. 

o Frie spenn vil unngås i områder hvor de kan utgjøre en risiko. Nødvendig mengde 
stein som planlegges benyttet vil bli angitt i konsekvensutredningen.  

• Utrede fjerning eller gjenbruk av rørledninger ved avvikling. 
o Sirkulærøkonomi nevnes i programforslaget, men for mer detaljerte vurderinger vil 

det bli omtalt i konsekvensutredningen. 
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4. OMRÅDEBESKRIVELSE OG KUNNSKAPSGRUNNLAG 

4.1. KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Linnorm-feltet er lokalisert i den sørlige delen av Norskehavet, nordvest for Njord og Draugen-feltet 
(Figur 4-1). 

  

Figur 4-1. Lokalisering av Linnorm-feltet (PL255) og eksisterende felt i området (Oljedirektoratet, 2021). 

 

Kunnskap om naturressurser i Norskehavet fremskaffes i hovedsak gjennom offentlig 
miljøovervåking. En samlet presentasjon av miljøtilstand og naturressurser i Norskehavet er gitt i 
forvaltningsplanen for Norskehavet (Meld. St. 20 (2019-2020). Formålet med forvaltningsplanen 
er å legge til rette for verdiskapning gjennom bærekraftig bruk, og samtidig å opprettholde 
miljøverdiene i havområdet. I forvaltningsplanen beskrives også næringsaktiviteter i Norskehavet. 
Detaljert informasjon om både natur- og miljøforhold og næringsvirksomhet (herunder fiskeri og 
skipstrafikk) finnes i tillegg i offentlige databaser. 

I forbindelse med forvaltningsplanen har Forum for Norske Havområder (FFNH) utarbeidet 
rapporter som oppsummerer miljøforholdene i Norskehavet, i tillegg til endringer siden forrige 
forvaltningsplan. De ulike rapportene utgjør det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen og er 
også et viktig grunnlag for konsekvensutredningen for Linnorm.  

Industrien gjennomfører grunnlagsundersøkelser før produksjonsboring og deretter regelmessig 
miljøovervåking. Fokus her er bunnsedimenter og bunnfauna. I tillegg gjennomføres 
miljøundersøkelser forut for installasjon av innretninger og rør/kabler i områder med mulig 
forekomst av sårbare bunnhabitater. En grunnlagsundersøkelse fro Linnorm ble gjennomført i 
2012. 
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Spesifikke undersøkelser for Linnorm, og ruter for henholdsvis rørledninger og kabel fra land, er 
planlagt til august 2021.  Resultater fra undersøkelsene vil danne grunnlag for 
konsekvensutredningen. 

En kort beskrivelse av miljøforhold og næringsaktivitet i Norskehavet er gitt i de følgende 
underkapitlene. 

4.2. FYSISKE OG OSEANOGRAFISKE FORHOLD 

Vanndypet i området ved Linnorm er ca. 300 meter. Bunnsedimentene i området består 
hovedsakelig av grus- og sandholdig slam (Figur 4-2). Dette varierer noe innover mot land, hvor 
også vanndypet gradvis avtar. 

 

Figur 4-2. Bunnsedimenter i områdene ved Linnorm-feltet (NGU, 2021). 

 

Havsirkulasjonen i Norskehavet domineres av den norske atlanterhavsstrømmen og den norske 
kyststrømmen. Atlanterhavsstrømmen går lenger ut fra kysten, er varmere og saltere enn 
kyststrømmen som stammer fra utstrømming fra Skagerrak. I områdene ved Linnorm går 
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overflatestrømmen i nord/nordøstlig retning. Figur 4-3 viser dominerende havstrømmer i området. 
Linnorm ligger utenfor de store virvelsystemene i Norskehavet, ved Haltenbanken og Mørebankene. 

 

Figur 4-3. Hovedtrekkene i strømforholdene i området ved Linnorm. Kyststrømen er vist med grønne piler. Lyseblå 
piler viser atlanterhavsstrømmen (MetOcean, 2021). 

 

Det er store årlige og sesongmessige variasjoner i klima i Norskehavet. Årsaken til dette er de store 
temperaturforskjellene som finnes mellom den varme luften i sør og kald luft over polområdene i 
nord. I området omkring Linnorm dominerer sørøstlig vind i vintermånedene, da måles også de 
høyeste vindstyrkene, mens nordøstlig og sørvestlig vind dominerer i sommermånedene (FFNH, 
2019a).  

Vanndypet fra Linnorm-feltet til Frøyhavet utenfor Smøla stiger jevnt fra ca. 300 m til 200 m. Videre 
er vanndypet i fjorden mellom Smøla og Hitra ca. 50 m. Som nevnt i kapittel 4.1 består 
bunnsedimentene ved Linnorm-feltet hovedsakelig av grusholdig og sandholdig slam. Videre i 
retning mot kysten ved Smøla og Hitra består bunnsedimentene mer av grusholdig sand og 
slamholdig sand. Det vises til Figur 4-3. 

Videre mot kysten fra Linnorm domineres havstrømmene i større grad av kyststrømmen, som 
beveger seg med klokken og videre nord mot Lofoten (Figur 4-3). 

4.3. BESKRIVELSE AV NATURRESSURSER 

Økosystemet i Norskehavet har relativt lav biodiversitet og en nokså enkel næringskjede, men de 
dominerende livsformene finnes i svært store mengder. Norskehavet har høy biologisk produksjon 
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og huser en meget stor biomasse av organismer, ca. 200 millioner tonn. Nesten 75% av denne 
store biomassen utgjøres av dyreplankton, hovedsakelig små krepsdyr som f. eks. raudåte og krill 
(FFNH, 2019a). 

4.3.1. Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) 

Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) er geografiske avgrensede områder som inneholder 
en eller flere særlig betydelige forekomster av miljøverdier, verdsatt etter andel av internasjonal, 
nasjonal og regional bestand, samt restitusjonsevne, bestandsstatus og rødlistestatus (FFNH, 
2019d).  

I arbeidet med forvaltningsplanen for Norskehavet har områdene blitt valgt ut på bakgrunn av 
forhåndsdefinerte kriterier. De identifiserte områdene i Norskehavet tilfredsstiller minst ett av de to 
viktigste utvalgskriteriene; viktighet for biologisk mangfold og viktighet for biologisk produksjon 
(FFNH, 2019d). 

Linnorm-feltet ligger ikke innenfor noen definerte SVOer (Figur 4-4). Likevel ligger det midt imellom 
3 forskjellige SVO, henholdsvis SVO Eggakanten, SVO Froan med Sularevet og SVO 
Haltenbanken.  

 

Figur 4-4. Særlig verdifulle og sårbare områder i delen av Norskehavet der Linnorm-feltet er lokalisert 
(Miljødirektoratet, 2021). 

SVO Eggakanten er et område som strekker seg fra Stadt til nordvestspissen av Svalbard. Generelt 
er det forhøyet biologisk produksjon og stort biologisk mangfold langs Eggakanten. Det er store 
forekomster av korallrev, korall- og svampskog, blomkålkoraller med medusahoder og 
fjærestjerner. Egg, larver og yngel fra noen av våre viktigste fiskearter som sild og torsk driver 
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nordover i kjernen av Atlanterhavsstrømmen, som i stor gradfølger kontinentalskråningen. Det er 
også et viktig beiteområde for hval som spiser mye dyreplankton (FFNH, 2019d). Linnorm ligger 
ca. 35 km øst for SVO Eggakanten. 

SVO Haltenbanken representerer områder som er viktige gyte- og tidlig oppvekstområde for norsk 
vårgytende sild og sei, samt andre fiskeslag. Området er også typisk overvintringsområde for flere 
arter sjøfugl. I tillegg et viktig område for sjøpattedyr, herunder steinkobbe og havert, men også 
nise (FFNH, 2019d). Linnorm-feltet ligger ca. 65 km vest for SVO Haltenbanken. 

SVO Froan med Sularevet er et område med viktige forekomster av kaldtvannskorallrev 
(Desmophyllum), i tillegg til andre sårbare naturtyper. Flere viktige fiskearter gyter innenfor arealet, 
blant annet norsk vårgytende sild. Dette gir også et godt næringsgrunnlag for andre arter (FFNH, 
2019d). Linnorm- feltet ligger ca. 55 km nordvest for SVO Froan med Sularevet. En eventuell kabel 
fra land vil legges utenom SVO-området. Nye SVO-forslag vil bli hensyntatt i 
konsekvensutredningen.  

4.3.2. Fiskeressurser 

De viktigste kommersielle fiskebestandene i Norskehavet er norsk vårgytende sild (NVG sild), 
makrell, sei, torsk og kolmule (FFNH, 2019a). I tillegg utgjør fiskeartene hyse, lange, brosme og 
vanlig uer en stor del av den samlede norske fangsten i Norskehavet, men volummessig betyr disse 
artene mindre enn de tre førstnevnte (FFNH, 2019f).  

Det er ingen registrerte gyteområder for fisk innenfor Linnorm-feltet (Mareano, 2021): 

NVG sild, torsk og sei har gytefelt på de grunne bankområdene utenfor Midt-Norge; 
Mørebankene, Haltenbanken og Sklinnabanken (Figur 4-5). Silda gyter også på Frøyabanken og 
Trænabanken. Makrell har gytefelt som omfatter hele Nordsjøen, fra Stadt til Orknøyene og 
Færøyene i Nord, fra Kristiansand til Doggerbank i sør. I tillegg til vestsiden av Storbritannia og 
Irland. Kolmule har gyteområder ved bankene vest for Storbritannia og Irland, samtidig som 
oppvekstområder langs hele norskekysten (HI, 2021 temasider for arter). Lysing gyter i områder 
vest for England og Frankrike, på sokkelen vest for Irland, samt i norske fjorder langs sør- og 
vestkysten, samt den nordlige dele nav Nordsjøen. Torsk, sei, hyse, lysing, makrell og kolmule er 
pelagisk gytefisk, mens NVG sild gyter på havbunnen. For pelagisk gytefisk vil egg og larver drive 
nordover med kyststrømmer (HI, 2021). 
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Figur 4-5. Gyteområder for fisk i områdene ved Linnorm-feltet og videre mot kysten ved Smøla og Hitra 
(HI/Mareano, 2021). 

 

Linnorm-feltet ligger som nevnt utenfor de viktigste gyteområdene for de nevnte fiskeartene, og 
utenom de store virvelsystemene i Norskehavet. Likevel vil egg og larver kunne drive gjennom 
området der feltet er lokalisert. Hoveddriften går imidlertid noe lengre øst.  Området er registrert 
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med middels miljøverdi (33 av 100) i perioden mai til juli hvor torsk- og NVG-sildelarver driver 
gjennom området og videre nord (Havmiljø, 2021).  

På individnivå er det påvist forskjeller i sårbarhet med tanke på oljeforurensning mellom ulike arter. 
For alle artene er det egg- og larvestadiene som er de mest sårbare.  

Linnorm-feltet ligger som nevn i et område med moderat miljøverdi for fisk, i tillegg til det 
ovenfornevnte er april og mai måneder hvor området har middels miljøverdi (33 av 100) grunnet 
gyting for vanlig uer (Havmiljø, 2021). Oppsummert er miljøverdien og -sårbarheten størst i 
perioden april til juni. 

4.3.3. Sjøpattedyr 

Norskehavet er generelt godt egnet for sjøpattedyr. Nise, kvitnos, kvitskjeving, grindhval, 
spekkhogger, knølhval og vågehval dominerer i områdene og kan betraktes som nøkkelarter 
grunnet antallet individer.  

Havert og steinkobbe er distribuert langs hele kysten og danner flere kolonier med høy tetthet i 
Norskehavet (HI/DN, 2010, HI, 2019). Disse selartene er imidlertid i stor grad stasjonære og 
kystnære, og de tilbringer omtrent en tredjedel av tiden utenom kaste- og forplantningsperioden 
på land. Sel er spesielt utsatt for oljeforurensning under parring og ungekasting (ungene fødes), 
som kan føre til alvorlige injeksjoner i øyne og lunger (FFNH, 2019c). 

Områdene hvor Linnorm-feltet ligger er registrert som områder med høy konsentrasjon av 
spekkhogger, det same gjelder for store deler av Norskehavet (Figur 4-6). 

For Norskehavet er områdene langs vestsiden av Eggakanten registrert med moderat miljøverdi og 
moderat sårbarhet (4 av 10) ved akutt oljeforurensning for sjøpattedyr. Områdene ved Frøya, Hitra 
og Frøhavet er registrert med høy miljøverdi og sårbarhet (9 av 10) for sjøpattedyr grunnet svært 
viktige områder for truede sjøpattedyr (Havmiljø, 2021).  

Områdene ved Linnorm er registrerte med lav miljøverdi og sårbarhet (1 av 10) for sjøpattedyr 
(Havmiljø, 2021). 
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Figur 4-6. Områder med høy konsentrasjon av sjøpattedyr (HI/Mareano, 2021). 

 

4.3.4. Sjøfugl 

Norskehavet er viktig for flere av de store sjøfuglbestandene i nordøst-Atlanteren. Norskehavet har 
flere økologiske funksjoner for nordatlantisk sjøfugl. Nordlige deler er beiteområde for bestander 
som hekker lengre nord og øst. Norskehavet er også overvintringsområde og trekkområde for 
mange arter, andre arter oppholder seg i Norskehavet store deler av året (FFNH, 2019a). 

Bestanden av flere av sjøfuglartene i Norskehavet har avtatt betydelig de siste 30 årene. Dette 
gjelder da særlig bestandene av lomvi, som er redusert med 99%, krykkje som er redusert med 
86% og lunde som har gått tilbake 71%. Årsakene til endringene er ikke fullt forstått (HI, 2019).  

Sjøfugl er helt eller delvis avhengig av havet for å skaffe næring. Mens de kystnære artene har en 
begrenset aksjonsradius, kan de pelagiske artene (herunder de fleste alkefuglene, krykkje og 
havhest) bevege seg mange titalls kilometer ut fra hekkekoloniene, spesielt sommerstid. 

For områdene ved Linnorm kan en forvente ansamlinger av arter som gråmåke, havhest og krykkje 
og lunde (de tre sistnevnte presentert i Figur 4-7) gjennom hele året, med økende tetthet i 
vinterhalvåret. Samtidig er det å forvente at lomvi er fraværende store deler av vinteren, med noe 
økning i tetthet på sommeren. Om høsten kan en forvente større ansamlinger av lomvi i området 
(Figur 4-9). I tillegg vil tettheten av alkekonge og svartbak kunne forventes å øke om vinteren 
(SEAPOP, 2021).  
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Figur 4-7. Eksempel på endringer i fordeling av henholdsvis havhest, lomvi og lunde gjennom året i området ved 
Linnorm og inn mot kysten. Modellert fordeling om høsten (1/8 – 31/10) og vinteren (1/11 – 31/3) og sommeren 

(1/4 – 31/7) (SEAPOP, 2021). 

 

4.3.5. Bunndyr 

Bunnfauna og -flora i Norskehavet er variert grunnet store dybdevariasjoner og andre geologiske, 
fysiske og kjemiske forhold. De store dyphavsbassengene har flate partier med begrenset, men 
variert dyphavsfauna. De grunne bankområdene kjennetegnes av både bunnfauna og -flora med 
høy biologisk produksjon.  

I forbindelse med regional miljøovervåkning utført i 2012 ble det foretatt bløtbunnsprøvetaking ved 
Linnorm (Akvaplan-niva, 2012). Undersøkelsene viste at det er børstemark som dominerer faunaen 
lokalt ved Linnorm-feltet med 52% av totale antall individ og 49% av det totale antall taxa som ble 
registrert. Med bakgrunn i statistiske analyser basert på faunasammensetningen og sedimentenes 
egenskaper ble prøvetakingsstasjonene på Linnorm-feltet vurdert som uforstyrret (Akvaplan-niva, 
2012). 

Siste gang det ble gjennomført regional overvåkning i region VI, før i 2021, var i 2018 (DNV GL, 
2019). Da var Linnorm ikke inkludert i programmet – som følge av ingen aktivitet, de nærmeste 
stasjonene var Tyrihans og Njord. Stasjonene ved Tyrihans har vist seg å være relativt stabile siden 
2006 når det kommer til oljekomponenter (THC) i sedimentene. Stasjonene ved Njord derimot har 
vist store svingninger og i 2018 varierte stasjonene fra 2 – 4 ganger LSC2 for THC. Njord har noen 
stasjoner hvor faunaen er vurdert som noe forstyrret, mens stasjonene ved Tyrihans ble i 2015 
vurdert som uforstyrret (Akvaplan-niva, 2016).  

I forbindelse med konsekvensutredningsprosessen for Linnorm i 2012, inkludert rørledning til 
Draugen, ble det utført en rekke kartleggingstokter i perioden 2010-2012 for høyoppløselige 
batymetrisk analyse av dybdedata (ROV-basert multistråle ekkolodd). Ved å kombinere batymetrisk 
informasjon med visuell dokumentasjon fra gassfunnet Onyx Sør, samt detaljert korall-kunnskap 
fra feltene Kristin, Morvin og Hyme (Hovland 2008), ble det gjort tolkninger om hvor levende 
Desmophyllum-kolonier eksisterer. Beregningene indikerer at det er høy tetthet av verneverdige 
korallforekomster ved Linnorm Nord (ca. 18 per km2), og vesentlig lavere ved Linnorm Syd (4-6 
per km2). De fleste korallforekomstene antas å være lokalisert langs skråninger og på tvers av 
relikte pløyemerker etter isfjell. De forventes å ha en lineær trend (ØSØ – VNV), med den levende 
delen av koloniene mot ØSØ. Dette indikerer i tillegg at den dominerende strømretningen ved 
bunnen er fra ØSØ. Figur 5.2 viser eksempel for plassering av Linnorm-fasiliteter sett i 
sammenheng med antatt korallforekomster 

 
2 LSC – «Level of Significant Consentration» - referansenivå for kontaminering. 
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Gjennom kartleggingsprogrammet Mareano er det gjort en rekke nye funn av korallrev, korallskog, 
sjøfjær og svamp. Det er også avdekket mange forekomster av koraller på sokkelområdene i 
Norskehavet i forbindelse med havbunnsundersøkelser ved planlegging av annen 
petroleumsvirksomhet.  

Langs Eggakanten, i overgangen til dypere hav, går det et belte med forekomster av Nephtheidae-
enger, Paragorgia arborea og korallrev, i tillegg til spredte forekomster av bløtbunnskorallskog. I 
blokk 6406/5, like nordvest for Linnorm, er det tette forekomster av korallrev (Figur 4-8). Samtidig 
er det også spredte forekomster av korallrev og hornkoraller i områdene mellom Njord og 
Draugen. Nærmere kysten, sør for Draugen-feltet ligger Sularevet, med flere forekomster av 
korallrev (Figur 4-8). 

  

Figur 4-8. Forekomster av koraller (ventre) og svamp (høyre) i området hvor Linnorm er lokalisert (HI/Mareano, 
2020). 

På samme vis som for koraller, strekker det seg også et belte med høy tetthet av både svamp og 
hardbunnssvamp langs Eggakanten, i overgangssonen til dypere hav. I tillegg er det spredte 
forekomster av svamp i områdene ved for Draugen og Njord, samt videre sør mot Sularevet (Figur 
4-8). Områdene ved Haltenbanken huser også flere tette forekomster av svamp og 
hardbunnssvamp.  

Det er flekkvis forekomster av koraller og svamp også mellom Linnorm og grunnlinjen ved Hitra og 
Smøla, Figur 4-8. Som tidligere nevnt ligger SVO Froan med Sularevet her. I tillegg strekker det 
seg et belte med korallrev videre sør og sørøst fra Sularevet. 

Det samme gjelder for svamp. I områdene øst for Linnorm strekker det seg belter med svampskog, 
svampforekomster og svampspikelbunn videre sør og dekker områdene mellom Linnorm og 
grunnlinjen ved Smøla og Hitra (Figur 4-8). Oppdatert informasjon for kabelruten vil bli fremskaffet 
gjennom spesifikke undersøkelser. 

4.4. KULTURMINNER 
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Det finnes i dag en veldig begrenset oversikt over kulturminner i Norskehavet. Det er kun to kjente 
funn fra steinalderen på norsk sokkel mellom 62° og 69°N.  

Det er ikke registrert noen sikre funn av skipsvrak ved Linnorm, men potensialet for funn er tilstede 
langs kabelrute til land da det er omtalt et betydelig antall forlis i Norskehavet. 

Kulturminnemyndigheten vil orienteres om planer for kartlegging av kabelruten. Ved eventuelle 
funn av kulturminner vil kulturminnemyndigheten varsles omgående. 

4.5. NÆRINGSVIRKSOMHET 

4.5.1. Annen petroleumsvirksomhet 

Haltenbanken er en moden petroleumsprovins der produksjon har pågått i nesten 30 år. Draugen 
var det første feltet som kom i produksjon i dette havområdet i 1993. I dag produserer en rekke 
felt olje og gass i Norskehavet.  

Gass fra Norskehavet blir i hovedsak transportert i rørledninger til ulike landanlegg i Norge 
(Tjeldbergodden, Nyhamna og Kårstø) og videre til Storbritannia og kontinentet. Olje transporteres 
fra feltene med skip.  

Felt, funn og infrastruktur i Norskehavet er vist i Figur 4-9. Linnorm-feltet er lokalisert 35 kilometer 
nordvest for Njord-feltet, ca. 30 kilometer vest for Bauge og Hyme-feltene og ca. 45 km vest for 
Draugen-feltet. Like vest for Linnorm ligger også gassfunnene Onyx Sør og Noatun som ligger 
henholdsvis seks og 12 km fra Linnorm. I tillegg ligger det fire gassfunn noe nord for Linnorm, disse 
tilhører produksjonslisensene 1117 og 255B.  



Doc: LUDO-HE-0702-0002  Rev 01 
 

Åpen  37 av 55 

 

Figur 4-9. Petroleumsaktivitet i området hvor Linnorm er lokalisert (Oljedirektoratet, 2021). 

4.5.2. Fiskeriaktivitet 

Fiskeriaktiviteten i Norskehavet varierer fra år til år. Årsaker til uregelmessigheten kan være flere, 
som for eksempel endringer i fiskerireguleringen, fangsttilgjengelighet, pris, eller for enkelte 
fiskeslag endret vandringsmønster (FFNH, 2019a). 

Tilstanden for de viktigste kommersielle bestandene i Norskehavet (NVG-sild, kolmule, makrell og 
nordøstarktisk sei) er god. Kysttorsk er i dårlig forfatning. Det har vært økt fangst av makrell i 
Norskehavet de senere år (FFNH, 2019e, FFNH, 2019f).  

Fartøysporing fra 2000-tallet viser at fiskeriaktiviteten i områdene ved Linnorm var lav, spesielt for 
fartøy over 21 meter med hastighet 1-5 knop (typisk for trålere). Fiskeriaktivitet som foregikk på 
denne tiden i Linnorm-området var i hovedsak begrenset til linefiske etter brosme (Fiskeridirektoratet 
2008). 

Fartøysporing fra 2018 til 2020 (fartøy over 15 m) viser en svært begrenset fiskeriaktivitet i 
Linnorm-områdene, særlig i perioden januar til juni. I månedene juli til september tar aktiviteten 
seg noe opp, og det er i denne perioden en ser den største fiskeriaktiviteten. Fra oktober til 
desember er fiskeriaktiviteten igjen begrenset (Figur 4-10). Samtidig viser Figur 4-12 at det 



Doc: LUDO-HE-0702-0002  Rev 01 
 

Åpen  38 av 55 

eksempelvis  i 2018 hovedsakelig ble fisket med line i områdene, og at trålfiske ikke foregikk her i 
denne perioden. Aktivitet gjennom en 3-års periode ved Linnorm-feltet (10x10 km rute) angir 
omkring 1-10 passeringer per år, mens tilsvarende for områdene ved Haltenbanken er 100-200 
passeringer (Figur 4-11). Som vist i Figur 4-12 utgjøres hoveddelen av fiskeriaktiviteten ved 
Linnorm-feltet av linefiske.  

  

  

Figur 4-10. Kvartalsvis fiskeriaktivitet for fartøy i områdene ved Linnorm og inn mot land ved Tjeldbergodden for 
årene 2018 og 2020 (Kilde: Fiskeridirektoratet, 2020). Linnorm er vist med rød ring. Dataene er basert på 

satelittsporing og fangstrapportering. 

 



Doc: LUDO-HE-0702-0002  Rev 01 
 

Åpen  39 av 55 

 

Figur 4-11. Relativ viktighet av delområder (10x10 km) i områdene ved Linnorm og inn mot land basert på 
sporingsdata for perioden 2018-2020. Linnorm er vist med rød ring (Kilde: Data fra Fiskeridirektoratet).  

 

 

Figur 4-12. Fiskeriaktivitet representert ved redskapsbruk. Linnorm er vist med hvitt kryss. Kilde: Fiskeridirektoratet.  
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4.5.3. Skipstrafikk 

Trafikktettheten for skipstrafikk i Norskehavet er høyere enn i Barentshavet, men er lav 
sammenlignet med i Nordsjøen/Skagerrak. En betydelig del av utseilt distanse i Norskehavet 
utføres av skip utenfor grunnlinjen. Samtidig er det siden 2011 kommet flere rutetiltak som 
separerer store skip og skip med farlig eller forurensende last. Skipstrafikken i Norskehavet ble i 
2017 dominert av skipstypene passasjerskip, stykkgodsskip og fiskefartøy. Skipstrafikken i 
Norskehavet har økt i moderat tempo fra år til år og er forventet å øke med 49% frem mot 2040 
(FFNH, 2019e). Utviklingen representerer dermed en langsiktig trend som henger nøye sammen 
med økningen i samfunnets transportbehov, som igjen følger av økonomisk utvikling og 
globalisering av økonomien. Basert på erfaringer fra Nordsjøen er det sjeldent konflikter mellom 
skipstrafikk og petroleumsrelatert aktivitet, og sannsynligheten for kollisjon med 
petroleumsinstallasjoner er svært lav (FFNH, 2019e).  

I løpet av de siste 10 årene er flere nye sjøsikkerhets- og beredskapstiltak kommet på plass i 
Norskehavet. Dette bidrar til å redusere sannsynligheten for akutte hendelser og vil i stor grad 
kompensere for den økende trafikkmengden (FFNH, 2019c). 

I Figur 4-13 vises et kart over skipstrafikk i Norskehavet, med Linnorm markert. Dette viser at feltet 
ligger utenfor hovedfarledene mellom nord- og sør Norge. Skipstrafikk i området forventes i stor 
grad å være knyttet til petroleumsaktiviteter. 

 

 

Figur 4-13. Tetthet av skipstrafikk (2016-2017). Beliggenhet for Linnorm-feltet er markert med svart prikk og 
Tjeldbergodden med blå prikk. Kilde: Havbase.no 
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5. MILJØMESSIGE KONSEKVENSER OG AVBØTENDE TILTAK 

5.1. UTSLIPP TIL LUFT OG KLIMAPÅVIRKNING 

5.1.1. Utslipp i anleggsfasen 

Regulære utslipp til luft som følge av utbyggingen av Linnorm-feltet med tilhørende infrastruktur vil 
være knyttet til marine operasjoner ved etablering av havbunnsanlegg og Spar-innretning med 
tilhørende rørledninger, styrekabler og kraftkabler, samt bore og brønnoperasjoner. Dette 
inkluderer logistikk ved levering av innretning og utstyr, samt installasjon.  

Boreriggen vil normalt ha dieselmotorer for kraftproduksjon. Dette vil medføre utslipp av CO2 og 
NOx, samt mindre mengder SO2. Riggperioden er anslått til om lag 270 dager, inkludert 
komplettering og opprensking av brønner. Borekampanjen er basert på boring av tre 
produksjonsbrønner, og boring vil skje fra en halvt nedsenkbar borerigg. Basert på antatt 
drivstofforbruk på 27 tonn/d er utslippene fra boreoperasjonen beregnet til om lag 23 000 tonn 
CO2, 300 tonn NOx og 7 tonn SO2. 

Bruk av rigg med lavt karbonavtrykk vil vektlegges i prosessen ved valg av borerigg. 

Andre direkte utslipp til luft vil være knyttet til kraftgenerering på fartøy i forbindelse med 
installasjonsarbeid, rørlegging og andre maritime operasjoner. Dieselmotorer på de involverte 
fartøyene vil gi utslipp av CO2, NOx og SO2.  

Det er i tillegg estimert utslipp knyttet til produksjon, bygging og transport av innretninger og 
utstyr. Det estimeres at vil føre til utslipp av omlag 115 000 tonn CO2e. Dekksanlegget vil i sum 
utgjøre 40% av utslippene. Resterende utslipp vil være fordelt mellom understruktur, 
havbunnsanlegg og rørledninger. Etablering av kraftkabel fra land er estimert til å utgjøre 11% 
av utslippene for Linnorm-utbyggingen  

En oppdatert utslippsprognose vil bli utarbeidet og presentert i konsekvensutredningen. 

Utslipp i anleggs-, matrialproduksjons- og transportfasen utgjør relativt lave utslippsvolumer, sett i 
et livssyklusperspektiv. Klimapåvirkningen fra delen av Linnorm vil derfor være begrenset. I 
prosjektet vil man likevel se på muligheter for å redusere utslippene lenger ned i verdikjeden, ved 
å se på gjenbruk etter sirkulærøkonomiske prinsipper, alternative drivstoffløsninger (inkludert 
hybrid) og andre effektiviseringsløsninger for å redusere utslippene ytterligere. 

5.1.2. Utslipp i driftsfasen 

I driftsfasen vil utslipp til luft variere med endret energibehov for Linnorm gjennom livsløpet (jf. figur 
3-10). Utslippene vil hovedsakelig være knyttet til import av strøm fra land via sjøkabel. Andre 
kilder til utslipp inkluderer tap gjennom produksjonsprosessen når det gjelder fakling og flyktige 
utslipp. 

Som vist i figur 3-10 er det estimert at Linnorm vil forbruke opp mot 25 MW med elektrisk kraft. En 
oppsummering over årlige CO2-utslipp fra driftsfasen for Linnorm-feltet basert på 
produksjonsprognose og energibehov vil presenteres i konsekvensutredningen. Årlige utslipp vil 
være i størrelsesorden 5 500 til 9 000 tonn CO2 ekvivalenter. De lave utslippene skyldes i hovedsak 
kraft fra land3. Et begrenset utslipp fra fakling er forventet knyttet til planlagt nedetid. En 
gjenvinningsenhet for fakkelgass sikrer at det ikke vil foregå fakling under vanlig drift.  

 
3 Utslipp fra kraft fra land er basert på en faktor på 18 g CO2e/kWh (NVE 2018) 
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Det er i tillegg utarbeidet en totaloversikt over utslipp knyttet til Linnorm gjennom hele feltets levetid. 
Dette omfatter utslipp innen «Scope 1, 2 og 3», og inkluderer således både egne, indirekte og 
eksterne utslipp. Total angir dette et levetidsutslipp på ca. 200 000 tonn CO2 ekvivalenter (tabell 
5-1). 

Tabell 5-1. Sammendrag av CO2-utslipp knytt til Linnorm-feltets livsløp. 

Kilde Scope Total (tCO2e) Andel av tot. utslipp 

Fakling 1 29 317 15% 

Flyktige utslipp 1 11 603 6% 

Tredjeparts kraftbehov 2 33 996 17% 

Offshore logistikk 3 6 212 3% 

Forbruksvarer 3 5 174 3% 

Anskaffelser og anlegg 3 115 402 57% 

Total  201 704 100% 

 

Som del av A/S Norske Shell sin utslippsreduksjonsstrategi har mulige tiltak for utslippsreduksjon 
blitt vurdert og gjennomgått for konseptet med en selvstendig utbygging for Linnorm. Følgende 
tiltak har blitt implementert i løsningen: 

• Kraft fra land. 
• Elektrisk oppvarming. 
• Gjenvinning av fakkelgass ved kompresjonssystemer – ingen fakling under vanlig drift. 
• Utent fakkel. 
• Fakkeltupp med variabel åpning – bedret forbrenning. 
• Det er valgt en hermetisk lukket høytrykkskompressor for bedre forutsigbarhet. 
• En MP kompressor er valgt som en 1x100% screw-kompressor. 
• Kondensat stabiliseres fullstendig til en TVP på 0,8 bar og lagres under hydrostatisk trykk 

som reduserer VOC-utslipp. 

Følgende tiltak vil bli implementert for å optimalisere energiforbruk og tilhørende «Scope 2» 
utslipp knyttet til kraft fra land: 

• Det er valgt en TEG-enhet for dehydrering av gass fremfor bruk av JT4 ventiler for 
dehydrering. Dette minimaliserer trykkfall gjennom prosessen og reduserer derfor 
kraftforbruket. 

• En ubemannet innretning er valgt, kraftbehovet knyttet til boligkvarter blir derfor lite. 
• Det er valgt trinnløs regulering (VSDs) for enheter med stort variabelt kraftbehov. 
• Bruk av en Spar fremfor en FPSO tillater kortere feltinterne produksjonsrørledninger og 

lavere trykkfall sent i feltets livssyklus, noe som sparer kraft nødvendig for 
gasskompresjon. 

• To rørledninger for eksport (Dual Pipeline), til hhv. ÅTS og Polarled, sikrer lavere trykkfall 
og derigjennom lavere kraftbehov til gasskompresjon. 

5.2. VIRKNINGER AV PLANLAGTE UTSLIPP TIL SJØ 

 
4 Joule-Thomson effekten medfører temperaturendring i gassen når trykket endres, feks når den presses 
gjennom en ventil. 
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5.2.1. Utslipp i anleggsfasen 

I anleggsfasen vil utslipp til sjø være relatert til boreoperasjoner og tømming av rørledning før 
oppstart. Type og omfang av utslipp, herunder kjemikaliefunksjoner, og eventuelle miljøvirkninger 
av disse, vil bli redegjort for i konsekvensutredningen. Det vil bli tatt spesielle hensyn til dette i 
planlegging og gjennomføring, for å unngå skade på sårbare habitater, marint liv i vannsøylen, 
samt fauna i området, herunder koraller.  

Korallforekomstene i området medfører spesiell fokus i planlegging av anleggsaktiviteten, for å 
oppnå gunstig plassering av havbunnsanlegg, eksportrørledning, kabel fra land og annen 
infrastruktur, samt gjennomføring av aktiviteter, med minimalt potensiale for skade. 
Kaldtvannskoraller er sårbare for direkte fysisk kontakt, men også for høye nivåer av partikulært 
materiale – fra boring, men også fra oppvirvling av naturlig sediment av stort omfang, f. eks. ved 
nedgraving av rør. Slike forhold vil utredes nærmere og dokumenteres i konsekvensutredning, med 
fokus på å lage et minimalt fotavtrykk og å implementere nødvendige tiltak for å oppnå dette.  

Eventuelle funn av kulturminner i form av skipsvrak vil avklares i forbindelse med videre 
undersøkelser av trasé for rørledninger og styrekabel. Dialog med kulturminnemyndighetene vil bli 
etablert som en del av planlegging, og eventuelle funn vil bli varslet før videre aktivitet blir 
gjennomført. 

5.2.2. Utslipp i driftsfasen 

I driftsfasen vil utslipp til sjø være relatert til produsert vann, fortrengningsvann for 
kondensatlagring, samt typiske kilder knyttet til drenasjevann og kjølevann.  

Avhengig av valgt system for operering av havbunnsventiler kan det også forekomme utslipp av 
hydraulikk væsker. 

Største kilde både i volum og miljørisiko vil være knyttet til produsert vann. Omfanget av produsert 
vann vil variere gjennom produksjonsfasen. Foreløpige anslag varierer i området mellom 30 000 
og 600 000 m3 per år (figur 5-2). 

 

 

Figur 5-1. Prognose for produsertvann. 
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Injeksjon av produsertvann har vært vurdert, men er konkludert ikke aktuelt for Linnorm da det ikke 
er identifisert en mulig geologisk lokasjon for dette og videre utredning vil kreve omfattende arbeid 
og minimum en ekstra avgrensningsbrønn, og reinjeksjon vil således ikke være feltspesifikk BAT. 
Løsningen for Linnorm vil derfor være rensing og utslipp til sjø. I basis for design vil det for olje i 
vann bli lagt grunnlag for et krav om rensing under myndighetskravet på så lavt som mulig og ikke 
over 30 mg/l. Teknisk løsning vil studeres nærmere i FEED-fasen, og være gjenstand for BAT-
vurdering, og bli presentert i konsekvensutredningen. Tentativt vil en slik løsning bestå av en 
kompakt flotasjonsenhet og avgassingstank. Alternativer med hydrosykloner og filtre vil bli vurdert. 
Kriterier som blir benyttet i vurderingene er blant annet teknisk modenhet, miljøvirkninger, 
investeringer og driftskostnader, operasjonell pålitelighet, vedlikehold og vekt-/plassbehov. 

Det er imidlertid enkelte forekomster i brønnstrømmen fra Linnorm som krever særskilt 
oppmerksomhet. Dette er knyttet til innhold av hydrogensulfid og kvikksølv. 

 

Hydrogensulfid 

Linnormgassen inneholder hydrogensulfid, jf. Kap 3.2. Dette skaper utfordring både med tanke på 
materialvalg og korrosjon, og hva som tillates eksportert med gassen. H2S-fjerner vil bli tilsatt for 
å avbøte mot korrosjon. Preliminære resultater viste en høy EIF, og prosjektet jobber kontinuerlig 
med å redusere denne til et akseptabelt nivå, samt ytterligere reduksjoner ved bruk av ALARP-
prinsippet. Gjennom et H2S Scavenger-modelleringsstudie har prosjektet vurdert flere forskjellige 
mulige kjemikalier som er tilgjengelig på det norske markedet, og underveis gjort DREAM-
modelleringer for å vurdere miljøpåvirkningen og miljørisikoen (EIF). Basert på tilgjengelige 
toksisitetsdata, samt forskjellige feltscenarioer, har det vært mulig å minske miljørisikoen. 
Studieresultater vil videreutvikles og en helhetlig miljørisiko vil bli vurdert i konsekvensutredningen. 
Helhetlige BAT-vurderinger vil bli gjennomført som grunnlag for teknologivalget. 

 

Kvikksølv 

Reservoarvæskene ved Linnorm inneholder noe kvikksølv, jf. Kap 3.2. Dette vil typisk være assosiert 
med hydrokarbonene og ikke vannfasen. Noe kvikksølv vil likevel følge vannfasen, vurdert til omlag 
1%. Basert på tilgjengelige data ligger den gjennomsnittlige konsentrasjonen under effektnivå for 
kvikksølv for miljøskade (PNEC5), men totalmengde i utslipp i år med høy produksjon kan likevel 
være vesentlig. En spesifikk løsning for rensing av kvikksølvet vil bli etablert, og nærmere redegjort 
for i konsekvensutredningen. 

 

Kjemikaliebehov 

MEG er anbefalt som strategi for hydratkontroll og vil kreve et årlig forbruk på anslagsvis 30 m3. 
Som nevnt over er et annet viktig kjemikalie H2S-fjerner. Behovet her kan være i størrelsesorden 3-
6 m3/ dag, men dette vil vurderes nærmere og fortrinnsvis bli redusert. Andre foreløpige 
kjemikaliebehov er angitt i tabell 5-2.  

Tabell 5-2. Foreløpig anslag over typer og mengde av kjemikaliebehov i drift. 

Kjemikalie Anslagsvis forbruk 

MEG 30-40 m3/år, antatt èn oppstart per år 

 
5 Predicted No Effect Concentration 
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TEG Lukket system 

H2S-fjerner (se over) 3-6 m3/døgn 

Avleiringshemmer 14-408 liter/døgn, varierende gjennom perioden med 
produsertvannvolum (200 ppm i produsertvann) 

Kjemikalie for pH-kontroll 48 liter/døgn 

Skumdemper 2,4 liter/døgn 

Biosid 
22 liter /år, antat 420 liter /time og 1 time per uke (150 
ppm i sjøvann) 

Scale squeeze aktivitet Batch-basert. Omfang vil bli nærmere utredet 

 

Kondensatlager og fortrengningsvann 

Prinsippet rundt kondensatlagringsløsningen er presentert i kapittel 3.5. For en selvstendig 
innretning med en Spar-utforming vil en lagringsløsning med fortrengningsvann være fordelaktig 
da denne reduserer den totale stålvekten av innretningen betydelig. Slik løsning for oljelager er 
benyttet på norsk sokkel gjennom flere tiår og utslippskonsentrasjonene av olje er lave. 

Ved produksjon vil kondensatet overføres til lagertanken(e) og sjøvann fortrenges ut i tilsvarende 
rate, ved bunnen av lagertanken. Kondensat vil bli pumpet over til skytteltanker og utpumpet volum 
av kondensat da erstattes med sjøvann. Siden sjøvannet er tyngre enn kondensatet, vil sjøvannet 
fungere som en naturlig barriere mot kondensatutslipp, og kun mindre vannløste konsentrasjoner 
vil gå til utslipp, da separasjonstiden vil være lang i forhold til i en ordinær topsideseparator. 

Alternative løsninger innebærer at fortrengningsvannet må pumpes til dekksanlegget og renses før 
utslipp, eventuelt at det installeres en membran mellom kondensat og sjøvannsfasene for å hindre 
innblanding av hydrokarboner. Teknologivalget vil være gjenstand for BAT- og ALARP-vurderinger 
som vil bli presentert i konsekvensutredningen. Vurderingskriteriene er tilsvarende som angitt for 
produsertvann over. Foreløpige vurderinger favoriserer en konvensjonell løsning med kondensat-
sjøvannskontakt. 

Årlig utslipp av fortrengningsvann vil være tilnærmet likt produsert mengde kondensat. For lignende 
løsninger på sokkelen er normalt oljekonsentrasjon i fortrengningsvannet om lag 1 mg/l. Dette er 
ikke forventet å medføre målbare negative miljøvirkninger. 

5.3. VIRKNINGER PÅ BUNNHABITATER 

Aktiviteter som kan ha negative konsekvenser på bunnhabitater er knyttet til fysiske inngrep som 
ankeroperasjoner og installasjonsaktiviteter, samt indirekte virkninger via sedimentasjon av 
partikulært materiale (f.eks. ved grøfting av kabler og feltinterne rør). Installasjon av rørledninger 
og havbunnsanlegg vil inkludere steinfyllinger for stabilisering og eventuelt overdekking. Dette vil 
medføre tildekking av bunnhabitater, samt partikkelsedimentasjon i en omliggende sone. 

Det vil derfor bli tatt særskilt hensyn til forekomst av sårbar bunnfauna/bunnhabitater ved 
planlegging og gjennomføring av anleggsaktiviteten, herunder oppankring av rigg on 
installasjonsarbeider. Plassering av ankere og ankerlinjer for boreriggen vil eksempelvis bli forsøkt 
tilpasset forekomst av koraller i nærområdet, se figur 5-3. Dette vil bli nærmere vurdert basert på 
oppdatert kunnskap og for aktuell borerigg. 

En undersøkelse av havbunnen og rørlednings- og kabelruter vil bli gjennomført tentativt i august 
2021. Dette vil fremskaffe ny kunnskap om forekomst av naturverdier i området, som vil bli benyttet 
i konsekvensutredningen og videre planlegging. 
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Figur 5-2. Eksempel på plassering av ankerlinjer for borerigg og Spar-innretning samt rørledningsruter lokalt i 
forhold til kjente korallforekomster (Genesis, 2021). 

 

5.4. AVFALLSHÅNDTERING 

Avfall fra normal drift i anleggs- og driftsfase vil være underlagt innretningsspesifikke avfallsplaner, 
og følge vanlig industripraksis (NOROG retningslinje 093). Nedenfor er det vil redegjort for 
spesifikke avfallsstrømmer; produsert sand og kvikksølvholdig avfall.  

5.4.1. Produsert sand 

Det vil genereres produsert sand gjennom hele livsløpet til feltet. Dette vil kreve riktig håndtering og 
avhending. Mesteparten av den produserte sanden fra brønnvæskene vil fjernes gjennom 
lavtrykksseparator, samtidig vil en liten andel slippes til sjø med produsert vann. 
Lavtrykksseparatoren vil dimensjoneres slik at den kan ivareta forventet volum av produsert sand 
og vil renses årlig. Etter rensing vil rester av fast stoff tas til land for behandling. Foreløpig estimat 
tilsier at det vil produseres maksimum 2,3 kg sand/MSm3 gass. Dette medfører ca. 10 tonn 
produsert sand årlig fra produksjonsstart frem mot 2029. Videre vil mengdene avta jevnt ned mot 
2 tonn årlig frem mot produksjonsslutt.   
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5.4.2. Kvikksølvholdig avfall 

Som tidligere nevnt inneholder reservoaret kvikksølv som kan følge hydrokarbonstrømmen. Det er 
nødvendig å fjerne kvikksølvet for å unngå at det havner i prosessutstyr og medfører eksponering 
av personell. 

Foreløpig løsning for kvikksølvfjerning er ved hjelp av filtre bestående av en 
kvikksølvfjerningskatalysator. Produserte væsker som inneholder kvikksølv strømmer gjennom 
filteret og kvikksølvet reagerer med katalysatorstoffene. Filtermassen vil skiftes ut før de mettes med 
kvikksølv. Katalysatorstoffene fjernes og fraktes til land for håndtering ved godkjent mottak. 
Avfallsstrøm frem mot permanent lagring av kvikksølv vil bli redegjort for i konsekvensutredningen. 
Tabell 5-3 viser forventet avfall generert av katalysatormaterialer. Andre metoder for 
kvikksølvfjerning er under vurdering. 

Tabell 5-3. Avfall fra kvikksølvfjerning (Genesis, 2021). 

 Komponent Volum (m3) 
Varighet av filtermasse/ 
katalysator Tonn pr. syklus 

Fjernet kvikksølv fra kondensat 13 5 år 14,3 

Fjernet kvikksølv fra gass 14,5 5 år 15,9 

 

5.5. RISIKO FOR AKUTTUTSLIPP OG BEREDSKAPSTILTAK 

Utilsiktede utslipp fra petroleumsvirksomheten kan forekomme som hendelser av forskjellige 
foranledninger, blant annet: 

• Utblåsninger fra feltinnretninger under boring og drift 
• Lekkasjer fra rør 
• Lekkasjer fra undervannsinstallasjoner 
• Prosesslekkasjer 
• Lekkasjer fra skytteltankere eller lasteoperasjoner 
• Mindre uhellsutslipp i forbindelse med operasjoner eller skader på utstyr og tanker 

De største akuttutslippene er assosiert med utblåsninger under boring og drift. Et overflateutslipp 
med lang varighet kan normalt bare forekomme under boring.  

I driftsfasen for Linnorm kan det forekomme havbunnsutslipp fra feltet og eventuelt lekkasjer fra 
lagertank, samt utslipp av kjemikalier under overføring til innretning, lagring osv.  

De alvorligste hendelsene har svært lav sannsynlighet.  

Denne type utslipp vil motvirkes gjennom design og løsninger, samt driftsprosedyrer og rutiner. 

I forbindelse med konsekvensutredningen vil kondensatutslipp bli modellert og miljørisiko analysert. 
Basert på dette vil prosjektets beredskapsbehov under boring og drift bli vurdert. 

Prosjektet vurderer ulike løsninger for lekkasjedeteksjon på undervannsanlegget for å definere og 
tilstrebe BAT. Ytelseskrav med tanke på miljørisiko vil også være en del av denne vurderingen. 
Dette vil bli nærmere redegjort for i konsekvensutredningen. 

5.6. MILJØVIRKNINGER AV RØRLEDNINGER OG KABEL 
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5.6.1. Anleggsfase 

Eksportrørledninger vil bli lagt direkte på havbunnen. Noe stein vil bli benyttet til understøttelse og 
eventuelt overdekning for å unngå fri spenn eller ved eventuelle krysninger. 

Kabler vil bli lagt med kabelleggingsfartøy og i hovedsak lagt ned i bunnsedimentene. 
Installeringen vil føre til midlertidig lokal oppvirvling av partikler. Partiklene forventes å re-
sedimentere relativt hurtig, avhengig av partikkelstørrelse og bunnstrøm, samt turbulensforhold – 
normalt med varighet på timer fremfor dager. Påvirkning fra slik aktivitet er normalt avgrenset til 
nærområdet (OSPAR, 2009) 

Arbeidet er planlagt utført i løpet av sommersesongene 2025/2026. Arbeidene vil søkes planlagt 
til utenfor sildegyting og -klekking, fortrinnsvis sent på våren og om sommeren.  

5.6.2. Driftsfase 

Ingen miljøvirkninger av rørledning eller kabel er forventet i driftsfasen. 

Kabler som fører strøm fra land til Linnorm-feltet vil lage elektromagnetiske felt på havbunnen som 
teoretisk kan påvirke orienteringssansen til fisk og eventuelt andre organismer. Studier viser relativt 
marginale effekter av en slik elektromagnetisk forstyrring, men det mangler mye kunnskap om dette 
(HI, 2008; OSPAR, 2009). En litteraturgjennomgang og modellering gjennomført av amerikanske 
myndigheter angir magnetfeltene som meget avgrensede og med lite og usikkert potensiale selv for 
skade på individnivå (DoI, 2011). For en nedgravd elkabel forventes et eventuelt skadepotensial 
som marginalt.  

5.7. MILJØVIRKNINGER I FORBINDELSE MED AVSLUTNING AV VIRKSOMHETEN 

Innretninger som utplasseres på norsk sokkel skal være fjernbare og i henhold til dagens lov- og 
rammeverk skal innretninger fjernes i sin helhet etter bruk, med få unntak. Dersom innretningene 
ikke kan gjenbrukes vil disse fraktes til godkjent anlegg på land for mottak og demolering. 
Erfaringer tilsier en gjenvinningsgrad av materialene på godt over 95% (Nesse & Moltu, 2012). 
Det er veletablerte prosesser for avfallshåndtering og avhending ved nedbygging. Selve 
fjerningsaktivitetene til havs vil medføre bruk av fartøyer med tilhørende utslipp til luft. Utslipp til 
sjø i forbindelse med avslutningsaktiviteter er erfaringsmessig små, både hva gjelder planlagte og 
uplanlagte utslipp (NOROG, 2020). 

Norsk praksis for sluttdisponering av rørledninger og undersjøiske kabler til havs behandles 
individuelt, hvor spesielt hensynet til miljø og fiskeri hensyntas (St meld 47 (1999-2000)). Det er 
ikke forventet vesentlige miljøutfordringer knyttet til fremtidig avvikling av rør og kabler for Linnorm. 
Nærmere vurdering av relevante forhold vil adresseres i konsekvensutredningen, men mer detaljert 
i forbindelse med fremtidig avslutningsplan. 

Sirkulærøkonomi vil bli vurdert i prosjektet for å sikre best mulig gjenbruk av materialene som blir 
brukt på Linnorm, og vil også bli inkludert i konsekvensutredningen.  
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6. KONSEKVENSER FOR FISKERIENE OG ANDRE NÆRINGER 
TIL HAVS 

Dette kapitlet gir en oversikt over aktuelle problemstillinger og foreløpig vurdering av virkninger av 
prosjektet for fiskere og andre havbaserte næringsinteresser. 

6.1. ANLEGGSPERIODE 

Borerigg med tilhørende sikkerhetssone (500 meter ut fra riggens ytterpunkter), og 
rørleggingsfartøy vil medføre tidsbegrensede arealbegrensninger for fiskeriaktivitet og skipstrafikk 
i området. Boring vil foregå i en periode på ca. 9 måneder. 

Installering til havs vil foregå i sommerhalvåret, anslagsvis fordelt på to år. Dette omfatter også 
kabellegging fra land.  

Som omtalt i kapittel 4.5.2 er det relativt beskjeden fiskeriaktivitet i aktuelt området, og noe 
varierende i type og omfang i områdene innover mot land. Det mest intensive fisket i området 
foregår i perioden juni til september. Dette er overlappende periode med når installeringsaktiviteter 
mest sannsynlig vil foregå. Prosjektet vil derfor initiere dialogprosesser med relevante 
fiskeriinteresser for å begrense konfliktpotensialet med fiskeri i anleggsperioden for Linnorm.  

Når det gjelder forholdet til maritim virksomhet, er kollisjoner de mest alvorlige situasjonene som 
kan oppstå mellom et fartøy og en petroleumsinnretning. I tillegg kommer ankerdropp på 
rørledning eller ankerdrag over rørledning (Oljedirektoratet, 2011). Linnorm ligger i et lite trafikkert 
område hvor det finnes noen mindre trafikkerte leder i forbindelse med eksisterende 
petroleumsvirksomhet. For kabelleggingen, så vil denne måtte krysse hovedledene langs kysten 
med betydelig trafikk. 

Konsekvensene for fiskeri og skipstrafikk vil vurderes nærmere i konsekvensutredningen.  

6.2. DRIFT 

Feltinnretningen vil ha en 500 m sikkerhetssone i driftsperioden. Havbunnsanlegget vil bli installert 
i et område med ca. 300 m vanndyp. Havbunnsinnretninger og infrastruktur omfattet av 
utbyggingen utenfor sikkerhetssonen vil være overtrålbare.  

En løsning med selvstendig utbygging med en Spar-innretning, inkludert sikkerhetssone, innebærer 
permanente arealbegrensninger for fiskeri og skipstrafikk.  

Det er ikke registrert fiske med trål i aktuelt område, og tilgjengelig informasjon angir at hoveddelen 
av fiskeriaktiviteten i området utgjøres av fiske med line. 

I drift vil kablene være nedgravd/overdekket i sokkelområdene. Det ventes ikke å medføre noen 
ulemper for utøvelse av fiskeriaktivitet eller annen tredjepartsaktivitet, da nedgravde kabler vil være 
overtrålbare. 

Konsekvensene av en selvstendig utbygging med Spar-innretning for fiskeriene og skipstrafikken 
vil vurderes nærmere i konsekvensutredningen. 
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6.3. AVSLUTNING AV VIRKSOMHETEN 

Etter avsluttet produksjon og nedstenging vil innretninger på feltet bli fjernet i henhold til OSPAR 
beslutning 98/3. I tråd med petroleumsloven §5-1 (jf. petroleumsforskriften § 43) vil det i god tid 
før avslutning av produksjonen bli lagt frem en avslutningsplan bestående av en disponeringsdel 
og konsekvensutredning, og med forslag til disponering av feltinnretning, havbunnsanlegg, kabler 
og rørledninger. Normal praksis på norsk sokkel er at nedgravde rørledninger og kabler blir 
etterlatt, mens eksponerte rørledninger blir vurdert basert på risikopotensial og eventuelle ulemper 
for fiskeriene. Prosjektet vil likevel se på mulighetene for at en større del av feltinnretningen blir 
gjenbrukt etter sirkulærøkonomiske prinsipper (ref. Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær 
økonomi). Dette vil adresseres nærmere i konsekvensutredningen. 
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7. SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGERER 

Konsekvensutredningen vil presentere virkninger av prosjektet i forhold til statlige inntekter og 
ringvirkninger av investeringer, herunder nasjonale sysselsettingsvirkninger i utbyggings- og 
driftsfase. 

Forhold knyttet til kraftforsyning og tiltak tilknyttet en løsning med kraft fra land, vil bli adressert i 
konsekvensutredningen etter energiloven for konsesjonspliktige tiltak innenfor grunnlinjen. 

7.1. STATLIGE INNTEKTER 

I konsekvensutredningen vil det bli presentert estimater for inntekter til staten som følge av 
prosjektet/økt gassproduksjon, herunder direkte inntekter (via Petoro), samt skatt og avgifter. 

7.2. SYSSELSETTINGSVIRKNINGER 

Basert på estimat over prosjektets investeringer og antatte nasjonale andeler av kontraktene, vil det 
bli beregnet nasjonale sysselsettingsvirkninger totalt og bransjefordelt. Dette vil også omfatte 
effekter av konsumvirkninger. 

Lokale/regionale virkninger i anleggsperiode og drift vil videre bli vurdert basert på omfang og 
type aktiviteter, samt erfaringer fra tilsvarende tidligere prosjekter.  
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8. PLANLAGTE UTREDNINGER 

Dette kapitlet gir en oversikt over planlagte undersøkelser og studier, samt en oppsummering av 
tema for videre utredning i konsekvensutredningen – og en innholdsfortegnelse for denne. 

8.1. SPESIFIKKE UNDERSØKELSER OG STUDIER 

Prosjektet har igangsatt en del studier og undersøkelser som dels er ferdigstilt og dels vil videreføres 
i 2021: 

• Vurdering av tiltak mot H2S, herunder ulike kjemikalieprodukter og DREAM-modellering 
for å vurdere miljørisiko (EIF) for de ulike alternativene  

• Nærmere vurdering av løsninger for kvikksølvrensing  
• Undersøkelse av ruter for eksportrørledninger og kabel fra land, inkludert identifikasjon og 

kartlegging av sårbare bunnhabitater(Planlagt gjennomføring i august 2021) 
• BAT-studie for håndtering av produsertvann 
• BAT-studie for lekkasjedeteksjon 
• Spredningsmodellering for akuttutslipp av kondensat, miljørisiko- og beredskapsanalyse  
• Bruk og etterbruk av materialer i et sirkulærøkonomisk perspektiv 

8.2. OPPSUMMERING AV TEMA FOR UTREDNING 

Basert på prosjektbeskrivelsen og foreløpige vurderinger av virkninger av prosjektet (kapittel 5-7) 
følger nedenfor en kort oppsummering av de viktigste forholdene som vil bli nærmere utredet og 
dokumentert i konsekvensutredningen: 

• Virkninger på naturmiljø 
o Kartlegging/oversikt av sårbare habitater på sokkelen og langs kabeltrasé til land 

• Miljømessige forhold og virkninger 
o Virkninger i anleggsfasen; oppdaterte utslippsprognoser og vurdering av utslipp til 

luft og sjø fra boring og fartøyaktivitet, virkninger av fysiske inngrep, avbøtende 
tiltak. 

o Virkninger i driftsfasen (utslipp til luft og sjø, avfallshåndtering, kjemikaliebruk) 
o Virkninger av akuttutslipp 
o Virkninger knyttet til avslutning av virksomheten og sluttdisponering 

• Virkninger på fiskeri og skipstrafikk 
o Virkninger i anleggsfasen (boring, kabellegging, installasjonsarbeid) 
o Virkninger i drift 
o Virkninger knyttet til avslutning av virksomheten sluttdisponering 

• Virkninger på samfunn 
o Sysselsettingsvirkninger av utbygging og drift – nasjonalt og vurderinger av 

lokale/regionale virkninger 
o Statlige inntekter 

8.3. INNHOLDSFORTEGNELSE FOR KONSEKVENSUTREDNINGEN 

Konsekvensutredningen vil utdype de forhold som er omtalt i foreliggende program for 
konsekvensutredning. Strukturen på innholdsfortegnelsen er derfor foreslått nokså likt med dette. 
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• Sammendrag 
• Innledning 

o Formål med konsekvensutredningen 
o Lovverkets krav til konsekvensutredningen 
o Myndighetsprosesser og tidsplaner 

• Planer for utbygging og drift 
o Rettighetshavere 
o Tiltaksbeskrivelse 
o Produksjonsprognoser 
o Tidsplan 
o Helse, miljø og sikkerhet 

• Oppsummering og evaluering av mottatte høringskommentarer 
• Områdebeskrivelse og kunnskapsgrunnlag 

o Miljø- og naturforhold og aktivitetsbeskrivelse – sokkelområde og kabelrute fra land 
(grunnlinjen) 

• Miljømessige konsekvenser og avbøtende tiltak 
• Konsekvenser for fiskeriene og andre næringer til havs 
• Samfunnsmessige virkninger 
• Oppsummering av konsekvenser og planer for oppfølging 
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