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FORORD 

Linnorm ble oppdaget i 2005 og er et gass- og kondensatfunn som ligger på norsk sokkel i 
Norskehavet. Funnet har vært vurdert for utbygging tidligere, men planene den gang ble ikke 
funnet økonomisk realiserbare. Det er nå identifisert et konsept for en økonomisk utbygging av 
Linnorm. Rettighetshaverne i Linnorm er operatøren A/S Norske Shell (heretter omtalt som Norske 
Shell), Petoro A/S, Equinor Energy ASA og Totalenergies EP Norge A/S. 

Den planlagte utbyggingsløsningen for Linnorm er en selvstendig utbygging med havbunnsbrønner 
og en flytende feltinnretning som er ubemannet i normal drift. Gasseksport vil foregå dels via 
Åsgard Transport System (ÅST) til Kårstø og dels via Polarled til Nyhamna. Kondensateksport vil 
være med tankskip fra feltet. Feltet vil ha kraft fra land som energiløsning. 

En Plan for utbygging og drift (PUD) kan bli levert i løpet av fjerde kvartal 2022. Foreliggende 
konsekvensutredning vil da utgjøre en del av PUD, inkludert eventuelle høringsinnspill. Dokumentet 
dekker kravene om konsekvensutredning etter petroleumsloven og havenergiloven, sistnevnte for 
kraftkabel fra grunnlinjen ut til Linnorm. Olje- og energidepartementet er myndighet for prosessen. 
Sjøkabel innenfor grunnlinjen, samt elektriske anlegg på land, er underlagt energiloven. Tiltaket 
har en separat myndighetsprosess med el-konsesjon, og med Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) som myndighet. 

Et forslag til program for konsekvensutredning for utbygging og drift av Linnorm var gjenstand for 
høring fra august til november 2021, og endelig program ble fastsatt av Olje- og 
energidepartementet 11. januar 2021. Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til fastsatt 
program. 

I samråd med Olje- og energidepartementet er høringsperioden satt til 12 uker. Eventuelle 
kommentarer eller merknader bes sendt til Norske Shell med kopi til Olje- og energidepartementet. 
Konsekvensutredningen finnes også tilgjengelig på www.Shell.no, og er varslet via Norsk 
lysingsblad. 

 

Tananger, 8. juli 2022 

 

 

 

 

 

  

http://www.shell.no/
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LISTE OVER FORKORTELSER 

 

BAT Best available technique (beste tilgjengelige teknikk) 

BTEX Benzen, toluen, etylen og xylen 

BCM Milliarder kubikkmeter 

BOV Beslutning om videreføring 

CCTV Closed-citrcuit television (kameraovervåkning) 

CFD Computational Fluid Dynamic 

CFU Kompakte flotasjonsenheter (renseteknologi for produsert vann) 

DREAM Dose related Risk and Effect Assessment Model 

EIF Environmental impact factor. Verktøy for beregning av miljørisiko for 
produsertvannutslipp. 

ESPOO-konvensjonen Konvensjon om konsekvensutredninger for tiltak som kan ha 
grenseoverskridende miljøvirkninger  

FPSO Floating production storage and offloading (produksjons- og lagerskip) 

HI Havforskningsinstituttet 

HMSS Helse, miljø, sikkerhet og sikring 

HPHT High Pressure, High Temperature (høyt trykk og temperatur) 

KU Konsekvensutredning 

MARPOL The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

MEG Monoetylenglykol 

NINA Norsk institutt for naturforskning 

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 

OED Olje- og energidepartementet  

OSPAR Konvensjonen for å beskytte det marine miljø i Nordøst-Atlanteren 

PL Production licence (utvinningstillatelse) 

PLONOR Preparations Used and Discharged Offshore Which Are Considered to Pose Little 
or No Risk to the Environment 

PV Produsert vann 

PUD Plan for utbygging og drift   

PWL Proposed Well Location (Foreslått brønnlokasjon) 

SPAR Cylindrical, moored floating production and storage platform 

SVO Særlig verdifullt område (definert i Forvaltningsplan for norske havområder) 

THC Total hydrocarbons (sum av oljekomponenter/hydrokarboner) 

TEG Tri- etylen- glycol 

VOC Flyktige Organiske Forbindelser 

W2W Walk to Work Vessel (Fartøy) 

ÅTS Åsgård transport system 
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1 SAMMENDRAG 

Både Norske Shell og petroleumsbransjen generelt har ambisiøse mål for reduksjon av vårt 
karbonavtrykk. Utbyggingskonsept og driftsmodell for Linnorm er en fremtidsrettet utnyttelse av 
moderne teknologiske og digitale løsninger. Dette muliggjør betydelig lavere karbonavtrykk enn 
sammenlignbare tidligere feltutbygginger. Konvertering fra kull til gass er for mange land den 
raskeste metoden for store reduksjoner i CO2-utslipp på veien mot det grønne skiftet.  

I lys av et forsterket behov for sikker energiforsyning i Europa representerer Linnorm muligheter 
for leveranse av tørr gass til det norske gasseksportsystemet allerede fra 2026. Linnorm er i 
tillegg det største gassvolumet blant feltene som nå modnes for utbygging på norsk sokkel.  

Linnorm er et gass-/kondensatfunn lokalisert i Norskehavet, 50 km nordvest for Draugen og 
knappe 200 km fra land. Reservoaret har høyt trykk og høy temperatur. 

Plan for utbygging og drift (PUD) av Linnorm kan sendes inn til norske myndigheter i løpet av fjerde 
kvartal 2022. Ulike utbyggingsløsninger har vært vurdert, inklusive tilknytning til vertsfelt i området. 
Eksisterende eksportløsninger for gass i området har begrensninger, og det gjelder dels også for 
kapasitet hos aktuelle vertsfelt. Etter en totalvurdering anbefaler operatøren en utbyggingsløsning 
bestående av: 

• Havbunnsutbygging med tre produksjonsbrønner tilknyttet en egen flyter (Spar-innretning), 
ubemannet i normal drift og med styring fra land 

• Gasseksportrør både til Åsgard Transport System (til Kårstø) og Polarled (til Nyhamna) 
• Kondensatlager på Spar-innretningen og eksport med tankskip 
• Kraft fra land som energiløsning 

 

Linnorm planlegges med mulig produksjonsstart allerede fra 2026. Utvinnbare gassreserver er 
anslått til 30 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) og prosjektet planlegger en produksjonsperiode 
på 12-16 år. Konsekvensutredningen presenterer inntekter til staten fra prosjektet, samt analyserer 
mulige ringvirkninger blant annet i form av nasjonale sysselsettingseffekter. 

Planlagt løsning innebærer kraft fra land til Linnorm i driftsfasen. Kraft fra land er en integrert del 
av løsningen for Linnorm, og en forutsetning for utbyggingen. I tillegg sikrer kraft fra land lave 
utslipp av CO2 fra produksjonen og gir lav utslippsintensitet per produsert enhet. 

Foreliggende konsekvensutredning for utbygging og drift av Linnorm er utarbeidet i henhold til 
Olje- og energidepartementets PUD/PAD-veileder og fastsatt program for konsekvensutredning for 
Linnorm.  

Målet er å gjennomføre utbyggingsprosjektet uten vesentlige negative miljøvirkninger. For å sikre 
miljømessig gode løsninger er det gjennomført omfattende vurderinger av beste tilgjengelige 
teknikker (BAT) for prosjektet, noe som vil fortsette i videre prosjektplanlegging. Dette sikrer 
helhetlige interne beslutningsprosesser hvor forholdet til henholdsvis teknologisk egnethet, miljø og 
økonomi ligger til grunn. Prosessen tilrettelegger også for vurdering av ny teknologi etter hvert som 
denne blir utviklet og tilgjengelig.  
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I områdene rundt Linnorm og langs rutene for eksportrørledninger samt kraftkabel fra land, finnes 
forekomster av kaldtvannskoraller. Disse vil hensyntas i planprosessen og ved gjennomføring av 
aktiviteter til havs, herunder oppankring av rigg, boring, installasjon av innretninger, rørledninger 
og kabler. En risikobasert tilnærming blir benyttet for å sikre minimal negativ påvirkning og risiko 
for skade på verdifulle habitater og bunnfauna.  

Boring av brønner vil foregå fra en halvt nedsenkbar borerigg, som på grunn av vanndypet 
planlegges oppankret. Boringen vil ha en varighet på om lag ti måneder. Modellering av 
forventede utslipp av utboret masse (kaks) har vist at korallforekomster lokalt ikke vil påvirkes over 
normverdier for skade.  

Boring og installasjonsaktivitet i anleggsfasen vil kreve forbruk av fossile drivstoff med tilhørende 
utslipp til luft. Det er estimert et totalt CO2-utslipp for anleggsfasen i størrelsesorden 141 000 tonn 
CO2, som inkluderer indirekte utslipp tilknyttet materialbruken.  

I driftsfasen vil Linnorm ha en produksjon med svært lave klimagassutslipp per produsert enhet, 
sammenlignet med snittet på norsk sokkel. Dette henger sammen med fokus knyttet til design og 
planlegging, hvor et lavt klimafotavtrykk har vært en sentral del av beslutningsgrunnlaget. Kraft fra 
land har stor betydning i dette regnestykket. Livsløpet til Linnorm beregnes til å ha en CO2-intensitet 
(CO2-ekvivalenter) på 8,7 kg CO2-e/ tonn hydrokarboner klar for salg.  

Volumet av produsert vann blir den største utslippskilden til sjø fra Linnorm, og vil også gi høyest 
miljørisiko. Som følge av dette er det gjort omfattende BAT-vurderinger for å finne et system som 
sikrer lav miljøpåvirkning samtidig som det kan opereres fra en ubemannet innretning. Det finnes 
også enkelte andre komponenter i brønnstrømmen som krever særskilt oppmerksomhet, og som er 
grundig vurdert. Linnorm planlegges derfor med egne anlegg for rensing av henholdsvis 
hydrogensulfid og kvikksølv. I videre planlegging vil prosjektet modne løsningene videre for å sikre 
at disse gir minst mulig miljøpåvirkning.  

Produksjonsboring og utvinning av petroleum medfører risiko for akuttutslipp med tilhørende 
potensial for skade på naturressurser og økonomiske verdier. Potensialet for miljøskade fra et 
eventuelt utslipp av gass/kondensat er generelt lavere enn tilsvarende for råolje. En 
miljørisikoanalyse for akutte utslipp er gjennomført for Linnorm. Denne bekrefter at miljørisikoen 
ligger godt innenfor operatørens akseptkriterier. Statistisk influensområde for et kondensatutslipp 
omfatter i hovedsak arealer i åpent hav, med en sannsynlighet for at kondensat når kystlinjen 
dersom en brønnutblåsning skjer på under fem prosent. Beredskapsplaner vil bli etablert for 
Linnorm for boring og produksjon, og beredskapen for feltet vil inngå som del av 
områdeberedskapen for Haltenbanken. 

Det er begrenset fiskeriaktivitet i området ved Linnorm, i hovedsak i form av sporadisk linefiske. 
Anleggsfasen med boring og installasjonsaktivitet, vil medføre mindre arealbeslag avgrenset til 
denne perioden. Dette er vurdert kun å gi marginale virkninger når det kommer til utøvelse av fiske 
i området. I driftsfasen vil Linnorm-innretningen, inkludert sikkerhetssonen, gi mindre 
arealbegrensninger for fiskeriene i området. Øvrig infrastruktur, herunder eksportrørledninger og 
kabel til land, vil være overtrålbare og ventes ikke å medføre negative virkninger for fiskeriene. 

Linnorm ligger utenfor hovedfarleden for passerende skipstrafikk til/fra Barentshavet, og i et 
område generelt med lite skipstrafikk. Bare mindre farleder til andre petroleumsinstallasjoner videre 
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nordvest passerer i dag gjennom områdene rundt Linnorm. Disse vil enkelt kunne omlegges. 
Kollisjonsrisikoen er vurdert som lav både i anleggsfasen og i driftsfasen. 

Utbyggingen av Linnorm omfatter investeringer i størrelsesorden 16-25 milliarder NOK, i tillegg til 
årlige driftskostnader i produksjonsperioden. Disse investeringene vil gi ringvirkninger i Norge, 
blant annet representert ved norske andeler av kontrakter og tilhørende sysselsettingsvirkninger. 
Norsk andel av investeringene er anslått til om lag 40-60 prosent i anleggsfasen og over 80 prosent 
i driftsfasen. Sysselsettingsvirkningene vil være størst i anleggsperioden med opptil 2400 årsverk i 
2025, og vil akkumulert være i størrelsesorden 10 000 årsverk, inklusive konsumvirkninger. De 
største bransjesegmentene «petroleumsvirksomhet», «tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning», 
samt «verfts- og verkstedsindustri», utgjør totalt vel 34 prosent, mens konsumvirkningene medfører 
at en rekke bransjesegmenter vil få viktige ringvirkninger. 

Prosjektet vil medføre direkte inntekter til staten gjennom skatter og avgifter. Disse er estimert til vel 
12 milliarder NOK gjennom perioden. I tillegg kommer inntekter knyttet til Petoro A/S sin eierandel 
i Linnorm. 
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2 INNLEDNING 

Dette kapittelet gir en kort bakgrunn for utbyggingen av Linnorm, hvilke lovmessige krav som ligger 
til grunn for utbyggingen og informasjon om konsekvensutredningsprosessen og tilstøtende 
prosesser. 

2.1 BAKGRUNN 

Linnormfunnet ble gjort i 2005 ved boring av letebrønnen “Onyx” i utvinningstillatelse 255. I 2007 
ble det boret en avgrensingsbrønn. Linnorm er innenfor petroleumsblokk 6406/9 i Norskehavet, 
som ligger 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. 
Dette ble da ikke funnet å være økonomisk og planene derfor skrinlagt. 

Med kombinasjonen av blant annet teknologiutvikling og bruk av standardiserte løsninger startet 
partnerskapet en ny vurdering av Linnorm i 2016. Flere mulige utbyggingsløsninger har vært 
studert, og har gitt et robsut grunnlag for konseptvalget i 2021.  

 

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

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 255 er Norske Shell, Petoro, Equinor og Totalenergies, med 
Norske Shell som operatør. Eierfordelingen er gitt i Tabell 2-1. 

To av utvinningstillatelsens rettighetshavere har valgt å ikke støtte beslutningen om videreføring 
(BOV) av presentert utbyggingsløsning. Konsekvensutredningen kan imidlertid opplyse det aktuelle 
utbyggingsalternativet, dersom dette likevel skulle komme til anvendelse, og også belyse elementer 
ved alternative utbyggingsløsninger. Operatøren (Norske Shell) sender derfor 
konsekvensutredningen ut på høring.  

Tabell 2-1. Rettighetshavere og eierfordelingen i PL255. 

Selskap Andel (%) 

A/S Norske Shell 30.00 

Petoro A/S 30.00 

Equinor Energy ASA 20.00 

Totalenergies EP Norge A/S 20.00 

 

2.3 KORT OM UTBYGGINGSPLANENE 

To hovedalternativer har vært vurdert for utbygging av feltet; selvstendig utbygging eller 
havbunnsutbygging tilknyttet Kristin-plattformen eller Njord-plattformen, via eget stigerør. Planlagt 
løsning er en selvstendig utbygging med havbunnsbrønner tilknyttet en flytende Spar-innretning. 
Denne vil være ubemannet i normal drift, og vil ha kraft fra land (nærmere omtalt i kapittel 3.1). 
Løsningen krever en elektrisk kabel med nettilknytning ved Tjeldbergodden i Aure Kommune (Se 
kapittel 4.8). 

Gassen planlegges eksportert dels via Åsgård Transport System til Kårstø og dels via Polarled til 
Nyhamna (kapittel 4.6).  

Produksjonsstart er planlagt i 2026. 

2.4 FORMÅL MED KONSEKVENSUTREDNINGEN 

Konsekvensutredning er en integrert del av planleggingen for større utbyggingsprosjekter. 
Konsekvensutredningen skal redegjøre for virkninger av utbyggingen i anleggs-, drifts- og 
avslutningsfase på miljø, naturressurser, kulturminner og samfunn, på lik linje med tekniske, 
økonomiske og sikkerhetsmessige forhold (som etter Petroleumsloven dekkes i del 1 av PUD). 

Konsekvensutredningen utgjør en del av beslutningsgrunnlaget når norske myndigheter behandler 
PUD. Konsekvensutredningsprosessen er åpen, og virkningene av en utbygging skal gjøres synlige 
for myndigheter og berørte parter. For å få klarlagt alle relevante interesser og synspunkt relatert 
til utbyggingen, inkluderer konsekvensutredningen en offentlig høring som deles med relevante 
myndigheter og interesseorganisasjoner. En skjematisk oversikt over prosessen er gitt i Figur 2.2 
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Sjøkabel innenfor grunnlinjen, samt elektriske anlegg på land, er underlagt energiloven. Tiltaket 
har en separat myndighetsprosess med el-konsesjon, og med Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) som myndighet. Energiloven har ulike nivåer av konsesjonsbehandling med 
krav til konsekvensutredning, avhengig av tiltakets kapasitet og omfang. Dette er beskrevet 
nærmere i kapittel 2.11.  

 
Figur 2-2. Oversikt over konsekvensutredningsprosessen 

 

En kort gjennomgang av kravene til konsekvensutredning i norsk lovverk, samt en nærmere 
presentasjon av konsekvensutredningsprosessen for utbygging og drift av Linnorm (inklusive kabel 
utenfor grunnlinjen) er gitt i de følgende delkapitlene. 

 

2.5 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING 

2.5.1. Krav i norsk lovverk 

I henhold til petroleumslovens bestemmelser utarbeider operatøren en plan for utbygging og drift 
av en petroleumsforekomst (PUD) som skal godkjennes av norske myndigheter. En 
konsekvensutredning utgjør en integrert del av PUD.  

I henhold til petroleumslovens § 4-2 vil den planlagte utbyggingen av Linnorm være 
konsekvensutredningspliktig. Konsekvensutredningen skal i henhold til bestemmelsene baseres på 
et program for konsekvensutredning som er fastsatt av myndighetene etter en offentlig 
høringsrunde. Petroleumsforskriften § 22 regulerer hva utredningsprogrammet skal inneholde, og 
detaljer er gitt i Olje- og energidepartementets PUD/PAD-veileder (OED, 2018). 

Bestemmelsene om konsekvensutredning av tiltak med grenseoverskridende miljøvirkninger (se 
under) er implementert i norsk lov. 
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2.5.2. Krav i internasjonalt lovverk 

EU’s rådsdirektiv 97/11/EC som endret direktiv 85/337 om vurdering av visse offentlige og 
private prosjekters innvirkning på miljø spesifiserte krav til konsekvensutredninger for offentlige og 
private prosjekter som kan ha vesentlige miljø- og/eller samfunnsøkonomiske konsekvenser. Dette 
direktivet ble opphevet 16/02/2012 og erstattet med 2011/92/EU, videre konsolidert 15/05-
2014.  Mulige grenseoverskridende miljøeffekter er regulert gjennom FNs “Konvensjon om 
konsekvensutredninger av tiltak som kan ha grenseoverskridende miljøvirkninger (Espoo-
konvensjonen). Denne konvensjonen forplikter parter (nasjonale myndigheter) om å varsle 
nabostater om planlegging av tiltak som kan få miljøvirkninger ut over landegrensene.  

 

2.6 KUNNSKAPSGRUNNLAG OG TIDLIGERE UTREDNINGER 

Den delen av Norskehavet hvor Linnorm er lokalisert er en moden petroleumsprovins med 
petroleumsvirksomhet gjennom flere tiår. Dette gjør at det generelt finnes mye relevant kunnskap 
om miljø og naturforhold i området, som er opparbeidet både av industrien, myndighetene og 
akademia. 

Det ble i 2012 gjennomført konsekvensutredning tilknyttet Linnorm (Norske Shell, 2012).  En del 
av dokumentasjon og kunnskap fra dette arbeidet er fremdeles relevant og nyttiggjort i foreliggende 
konsekvensutredning. I tillegg har andre feltutbygginger i samme region i Norskehavet gjennomført 
utredningsprosesser og fremskaffet ny kunnskap. Herunder nevnes Tyrihans, Njord, Fenja, 
Draugen, Bauge og Hyme. Dette gir nyttig informasjon om både miljøforhold i området og 
virkninger av petroleumsrelaterte aktiviteter generelt. 

Andre sentrale kilder for informasjon inkluderer: 

• Grunnlagsrapporter til forvaltningsplanen for Norskehavet og senere revisjoner/ 
oppdateringer og tilhørende fagrapporter. 

• Regional konsekvensutredning for Norskehavet (RKU Norskehavet, 2003) 
• Industriens regionale miljøovervåkning for Region VI 
• Fiskeridirektoratet fartøysporing og kartløsning 
• Kystverkets database og kartverktøy for skipstrafikk; havbase 
• Offentlig kartlegging og overvåking av naturressurser, herunder vannlevende organismer 

(Havforskningsinstituttet) og sjøfugl (Norsk institutt for naturforskning, NINA) 
• Offentlige miljøressursdatabaser (Barentswatch). 

 

2.7 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN  

Som et første steg i konsekvensutredningsprosessen utarbeidet rettighetshaverne et forslag til 
program for konsekvensutredning. Dette programforslaget ble sendt på høring til relevante 
høringsparter (myndigheter og interesseorganisasjoner) som anbefalt av OED, og samtidig gjort 

http://www.unece.org/env/eia/eia.html
http://www.unece.org/env/eia/eia.html
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tilgjengelig på internett (www.Shell.no). Høringsperioden var 12 uker. Norske Shell sammenfattet 
kommentarene og evaluerte disse med tanke på implementering i konsekvensutredningen 
(redegjort for i kapittel 5). Dette ble lagt frem for OED som 11. januar 2022 fastsatte programmet 
for konsekvensutredning. Fastsatt program består av programforslaget, høringskommentarene og 
rettighetshavernes evaluering av disse.  

Operatøren har nå gjennomført konsekvensutredningsarbeidet i henhold til fastsatt program for 
konsekvensutredning.  

Konsekvensutredningen sendes på høring til myndigheter og interesseorganisasjoner, samtidig som 
den vil kunngjøres i Norsk lysingsblad. Uttalelser til konsekvensutredningen sendes til 
rettighetshaverne, som evaluerer disse. Olje- og energidepartementet vil, på bakgrunn av høringen, 
ta stilling til om det er behov for tilleggsutredninger eller ytterligere dokumentasjon om bestemte 
forhold. Eventuelle tilleggsutredninger skal forelegges berørte myndigheter og dem som har avgitt 
uttalelser til konsekvensutredningen før det fattes vedtak i saken.  

Konsekvensutredningen, inklusive høringsuttalelsene, vil utgjøre del 2 av PUD. Regjeringen vil 
fremme saken i Stortinget for beslutning1. Myndighetsprosessen for konsekvensutredning og PUD 
er skissert i Figur 2-3.  

 

 
Figur 2-3. Skjematisk fremstilling av konsekvensutredningsprosess og PUD med offentlige høringsprosesser og 
saksbehandling (basert på OED, 2018).  

 

 

 
1 Gjeldende investeringsramme for Stortingsbehandling er 15 milliarder NOK. 
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2.8 TIDSPLAN FOR KONSEKVENSUTREDNINGEN 

Som omtalt innledningsvis har Linnorm vært vurdert for utbygging tidligere og rettighetshaverne 
har god kunnskap om funnet. Teknisk/økonomisk dokumentasjon for anbefalt utbyggingsløsning 
er utarbeidet og vil styrkes videre fram mot innlevering av PUD.  

Planlagt tidsplan for konsekvensutredningsprosessen og PUD er angitt i Tabell 2-2. 

Tabell 2-2. Tidsplan for konsekvensutredningsprosessen og PUD. 

Beskrivelse Tidsplan 

Forslag til program for konsekvensutredning oversendt til relevante 
myndigheter og høringsparter  

10. august 2021 

Offentlig høring av forslag til program for konsekvensutredning (12 uker)  10. august – 22. november 2021 

Behandling og sammenstilling av høringsuttalelser  November - desember 2021 

Departementets fastsettelse av program for konsekvensutredning 11. januar 2022 

Gjennomføring konsekvensutredning Desember 2021 – mai 2022 

Konsekvensutredning oversendes til relevante myndigheter og 
høringsparter  

Juni 2022 

Offentlig høring av konsekvensutredning (12 uker)  Juli – september 2022 

Mulig innsending av PUD Fjerde kvartal 2022 

Antatt myndighetsgodkjennelse   Første halvår 2023 

 

2.9 TILNÆRMING OG METODE 

Konsekvensutredningens tematiske innhold og omfang er avklart gjennom fastsettelse av 
programmet for konsekvensutredning, basert på operatørens forslag, mottatte kommentarer og 
evaluering av disse. Dette følger igjen av Olje og Energidepartementets PUD/PAD-veileder for 
gjennomføring av konsekvensutredning etter petroleumsloven. 

Hvert tema er utredet basert på følgende tilnærming og følger normal praksis for 
konsekvensutredning etter petroleumsloven: 

• Beskrivelse av det tiltaket eller den aktivitet ved Linnorm, i utbygging, drift og avslutning, 
som kan medføre en påvirkning på henholdsvis naturressurser, miljøforhold, andre havbaserte 
næringer eller samfunn. 

• Kunnskap om de faktiske forholdene som kan bli påvirket, jf. kunnskapsgrunnalget (kapittel 
2.6) og områdebeskrivelsen (kapittel 6). 

• Type og omfang av effekter er vurdert basert på bransjekunnskap og -erfaringer, forskning 
samt resultater fra miljøovervåking.  

• Konsekvenser av disse effektene er videre sett i sammenheng med det aktuelle omfanget av 
påvirkning, de utsatte komponentene når det gjelder sårbarhet og/eller robushet, samt hvor 
relevant, sett i sammenheng med andre eksterne typer av påvirkning.  
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• I tilfeller hvor vesentlige virkninger er identifisert, er mulige avbøtende tiltak identifisert og 
vurdert. 

De enkelte vurderingene er gjennomført objektivt og etter beste faglige skjønn. I tilfeller med 
usikkerhet, er det generelt lagt til grunn konservative antagelser. Den samfunnsmessige 
ringvirkningsanalysen er gjennomført i henhold til utkast til veiledning for ringvirkningsanalyse fra 
Norsk olje og gass (2022). 

2.10 NØDVENDIGE SØKNADER OG TILLATELSER 

Det vil innhentes forskjellige tillatelser fra myndighetene i de ulike fasene av prosjektet. En oversikt 
over tillatelser som skal innhentes i planleggings- og utbyggingsfasen er angitt i Tabell 2-3. 

I tillegg til selve utbyggingen til havs og den delen av tiltaket som er omfattet av foreliggende 
konsekvensutredning (inklusive kabel utenfor grunnlinjen etter havenergiloven), kommer søknad om 
konsesjon for elektriske anlegg (på land og kabel innenfor grunnlinjen etter energiloven) med 
tilhørende myndighetsprosesser (jf. kapittel 2.10). 

Tabell 2-3. Foreløpig oversikt over nødvendige tillatelser og samtykker ved utbygging og drift av Linnorm. 

Aktivitet og tidsangivelse Lovverk Myndighet 

Plan for utbygging og drift av en 
petroleumsforekomst (PUD) inkludert 
konsekvensutredning. 

Petroleumsloven §4-2 Olje- og energidepartementet/ 
Arbeids- og sosialdepartementet  

Søknad om produksjonstillatelse. Petroleumsforskriften §23 Olje- og energidepartementet (kopi 
til Oljedirektoratet) 

Samtykke til produksjonsboring. Styringsforskriften §25 Petroleumstilsynet 

Søknad om steininstallasjon og 
grøfting i områder med sårbare 
bunnhabitater. 

Aktivitetsforskriften §68a, jf. 
forurensningsforskriften §22.6 

Miljødirektoratet 

Samtykke til å ta i bruk installasjon. Styringsforskriften §25 Petroleumstilsynet 

Tillatelse etter forurensningsloven, 
inkludert produksjonsboring, 
klargjøring (brønnopprensking, 
oppstart av rørledninger mv.) og 
produksjon. 

Forurensningsloven §11 Miljødirektoratet. 

Kraftkonsesjon for kraft fra land – 
etablering av transformatorstasjon, 
jordkabel, sjøkabel og annen 
nødvendig infrastruktur innenfor 
grunnlinjen. 

Energiloven §3 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Anleggskonsesjon for sjøkabel 
utenfor grunnlinjen 

Havenergiloven §3 Olje- og energidepartementet 

Søknad om tillatelse til radioaktiv 
forurensning og håndtering av 
radioaktivt avfall. 

Forurensningsloven §11 Direktoratet for atomsikkerhet og 
strålevern 

 

Søknad om tillatelse til kvotepliktige 
utslipp: boring og produksjon 

Klimakvoteloven §5 Miljødirektoratet 
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2.11 TILKNYTTEDE PROSJEKTER OG UTREDNINGSPROSESSER 

2.11.1. Kraftforsyning fra land 

Linnorm blir basert på kraftforsyning fra land som eneste energiløsning og vil bli drevet med dette 
gjennom feltets levetid. Dette innebærer etablering av transformatorstasjon og substasjon ved 
industriområdet på Tjeldbergodden og inkluderer landfallstunnel (mikrotunnel) gjennom fjell øst for 
metanolfabrikken. Videre planlegges kabel som følger Haltenpipe fra Tjeldbergodden forbi 
grunnlinjen, og videre mot Linnorm. Lokal netteier, Mellom AS, vil etablere en ny 
transformatorstasjon på Tjeldbergodden for å muliggjøre tilkobling til nettet for Linnorm og andre 
kunder. Begge transformatorstasjoner og mikrotunnell vil eies og driftes av Mellom AS.  

Uttak og overføring av kraft fra land krever konsesjon etter både energiloven og havenergiloven 
(jf. omtale i kapittel 2.5). Den delen av anlegget som er til havs utenfor grunnlinjen er omfattet av 
PUD og inngår i foreliggende konsekvensutredning. Statnett har bekreftet tilgjengelig nettkapasitet 
for Linnorm, men at utbyggingen får tilknytning på vilkår (i form av systemvern frem til forsterkning 
i nettet i form av en ny linje til Tjeldbergodden er på plass), se kapittel 4.8.3 og 14.6.3 for ytterligere 
beskrivelser.  

Energiloven har ulike nivåer av konsesjonsbehandling med krav til konsekvensutredning, avhengig 
av tiltakets kapasitet og omfang. Under modning av prosjektet er det blitt klart at kraftkabel vil 
kunne designes med en lavere isolasjonsklasse enn først antatt. Spesifikasjonen er endret fra 145 
kV til 123 kV. Den endrede isolasjonsklassen gjør at konsesjonssøknadene vil følge en 
behandlingsprosess i henhold til Saksgang A. Basert på dette planlegges det for at Mellom vil sende 
en samlet konsesjonssøknad for deres nye transformatorstasjon og for Linnorms 
transformatorstasjon med tilhørende landanlegg og mikrotunell for kabel. Norske Shell vil deretter 
søke om anleggskonsesjon for kabel fra transformatorstasjon og ut til grunnlinjen etter Energiloven, 
samt om tillatelse etter Havenergilova for kabel fra grunnlinjen til Linnorm. Saksgang A er uten 
melding og konsekvensutredning, men vurdering av konsekvens og påvirkning på ytre miljø fra 
prosjektet vil beskrives som en del av konsesjonen. Kabel utenfor grunnlinjen er omfattet av 
foreliggende konsekvensutredning. Det vises til NVE sine veiledere for videre informasjon 
angående saksgang og prosesser.  

3 ALTERNATIVE UTBYGGINGSLØSNINGER  

Dette kapitlet gir en kort beskrivelse av alternative utbyggingsløsninger som er vurdert for Linnorm, 
vurderingskriterier og resultatene fra vurderingene. 

3.1 MULIGE UTBYGGINGSKONSEPT 

Vurdering av mulige utbyggingsalternativer for Linnorm-feltet er gjennomført i en trinnvis prosess 
som startet bredt og hvor uaktuelle alternativer etter hvert er avklart og forlatt. 

Første konseptvurdering omfattet et leid produksjons- og lagerskip (FPSO), bunnfast innretning, 
strekkstagplattform og flytende feltinnretning.  
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Konsept med bunnfast innretning ble forlatt på grunn av vanndypet ved Linnorm-feltet.  En eventuell 
selvstendig utbygging vil derfor ha havbunnsbrønner tilknyttet en flytende innretning, enten en ny 
feltinnretning eller et vertsfelt i regionen. Kristin- og Njord er vurdert som vertsplattformer i denne 
prosessen. Draugen-plattformen ble vurdert som vert i 2012, men ble da ikke funnet økonomisk 
realiserbart, og er ikke lenger aktuelt. 

En flytende feltinnretning kan være enten et flytende produksjons- og lagerskip (FPSO) eller en 
mindre Spar produksjons- og lagerinnretning. En mindre Spar-innretning er funnet fordelaktig for 
Linnorm-feltet i forhold til en FPSO da Spar-innretningen medfører mindre kraftbehov. 

 

3.2 KRITERIER FOR VALG AV UTBYGGINGSLØSNING  

Prosessen med å vurdere og anbefale en utbyggingsløsning bygger på gjennomførte tekniske, 
miljømessige og økonomiske analyser og totale vurderinger basert på følgende kriterier: 

• Lønnsomhet (produksjon) 
o Kapasitet (inntak, prosessering og eksport) 
o Produksjonsrate 
o Eksportmulighet for gass med høyt CO2-innhold  

• Helse og sikkerhet 
• Miljøpåvirkning og energibehov 
• Kostnader og tidslinje 

3.3 VURDERING AV ALTERNATIVENE 

Utvinningstillatelsen har tidligere valgt bort løsninger med Kristin og Njord som vertsfelt grunnet 
kapasitetsmessige begrensninger. En selvstendig utbygging har mulig produksjonsstart i 2026. Som 
følge av manglende kapasitet vil en løsning med Kristin som vertsfelt først ha oppstart ut på 2030-
tallet, og med Njord anslagsvis først i 2031. I sum gir en selvstendig løsning den beste 
ressursutnyttelsen gjennom feltets levetid. Lisensen vil i løpet av høsten gjøre ytterligere studier rundt 
dette og oppdatering av alternative konsept. 

En flytende innretning er valgt som løsning for prosessering og separasjon av kondensat fra gassen 
før eksport. En innretning med Spar-design er for Linnorm-feltet funnet energimessig mer 
fordelaktig foran et FPSO-design. Spar-innretningen vil normalt være ubemannet og ha kraft fra 
land som energiløsning 

En løsning med kraft fra land er funnet som fordelaktig foran bruk av gassturbiner eller kombinerte 
løsninger, både som følge av lavt klimaavtrykk, men også i form av mindre kompleksitet på 
feltinnretningen og operasjonsmessige forhold på denne. En turbinløsning er ikke forenelig med et 
konsept med innretning som er ubemannet i normal drift. 

Figur 3-2 angir viktige vurderinger og veivalg som er gjort for Linnorm for å identifisere den totalt 
sett beste utbyggingsløsningen. 
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Figur 3-2. Beslutningsmatrise med stegvise valg for de to hovedalternativenutbyggingsløsningene for Linnorm-feltet: 
påkobling til eksisterende vertsplattform eller selvstendig innretning. Grønne sirkler angir valg som er gjort og som 

utgjør dagens planlagte løsning. 

 

En kombinert eksportløsning med gassrør til både Kårstø og Nyhamna er totalt sett funnet å være 
mest robust. Dette er mer kostbart enn én gasstransportløsning, men gir større muligheter. Dette 
ivaretar også behovet for fleksibilitet knyttet til brønnstrømmens CO2-innhold (se kap. 4.2), hvor 
Kårstø har mindre innblandingskapasitet enn Nyhamna. Løsninger med fjerning av CO2, enten på 
innretningen eller på landanleggene, er vurdert og skrinlagt. 

 

4 PLAN FOR UTBYGGING OG DRIFT 

Dette kapitlet presenterer planene for utbygging og drift av Linnorm, herunder ressursgrunnlaget, 
feltinnretninger med tilhørende infrastruktur, planlagte aktiviteter og viktige klima-, miljø- og HMS-
relaterte forhold og forutsetninger som ligger til grunn for utbyggingen. 

4.1 PLANLAGT UTBYGGINGSLØSNING 

Planlagt utbyggingsløsning for Linnorm inkluderer tre havbunnsbrønner koblet opp mot en 
ubemannet feltinnretning med kraft fra land. Linnorm vil ha kondensateksport med tankskip og 
gasseksport via både Åsgård Transport System (ÅTS) og Polarled.  

Løsningen innebærer en flytende feltinnretning (Spar-design) med nødvendige funksjoner for 
prosessering av brønnstrøm, komprimering og eksport av gass, lagring og eksport av kondensat, 
samt behandling og utslipp av produsert vann.  

En konseptskisse er vist i Figur 4-1.   
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Figur 4-1. Feltinnretning og infrastruktur for en selvstendig utbygging av Linnorm-feltet. 

4.2 PETROLEUMSRESSURSER OG PRODUKSJONSPLANER 

4.2.1. Reservoarbeskrivelse 

Linnormreservoaret har høyt trykk og høy temperatur (HPHT), med trykk rundt 840 bar og 
temperaturer rundt 184°C. Reservoaret inneholder gass med ca. 7% CO2, 10-30 ppm H2S og 20-
130 µg/m3 Hg2, samt voksholdig kondensat. Kondensat/gassforholdet forventes å være i området 
0-90 m3/mill m3.  

Reservoaret ligger om lag 4 400 – 5 000 meter under havbunnen og består av seks stablede 
reservoarer (øvre/nedre Ile, Tofte, øvre/mellom/nedre Tilje). Disse lagene har stor variasjon i 
reservoarkvalitet, men relativt lik gasskomposisjon. En skisse av reservoaret er vist i Figur 4-2.  

 

 
2 Høyest kvikksølvkonsentrasjon er målt i øvre del av Tilje-formasjonen, på 350 µg/m3, med forventet nivå i 
nedre del på 50-100 µg/m3. I de øvrige formasjonene er det lavere verdier. Gjennomsnittlig verdi er 
beregnet til 47 µg/m3, men med høy usikkerhet.  
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Figur 4-2. Tverrsnitt av Linnorm fra nordvest mot sørøst. Nedre Ile, Tofte og nedre Tilje er reservoarene som er 
planlagt produsert. De andre reservoarene har dårlig reservoarkvalitet og dårlige strømningsegenskaper. 

Letebrønnen og avgrensningsbrønnen samt referanseverdier av tilstedeværende ressurser og gass-vann kontakter 
er angitt på figuren. 

 

4.2.2. Petroleumsressurser 

Tilstedeværende gassressurser på Linnorm er anslått til å ligge mellom 70 og 120 milliarder Sm3, 
hvorav 40-60 milliarder Sm3 ligger i de tre reservoarene med tilstrekkelige strømningsegenskaper 
for produksjon. Utvinnbare gassreserver fra Linnorm er anslått til 30 milliarder Sm3. Figur 3-3 viser 
produksjonsprofilen for Linnorm.  

Produksjon ved Linnorm planlegges gjennomført ved naturlig trykkavlastning. Avhengig av 
regularitet og nedstrøms CO2 innblandingskapasitet, vil daglig produksjon i tidlig produksjonsfase 
ligge mellom 10 og 12 mill Sm3 gass/døgn (Figur 4-3).  
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Figur 4-3. Forventet løsningsrom for gassproduksjon fra Linnorm. Produksjon i 2028 til 2030 er begrenset av 
innblandingskapasitet på Nyhamna. 

 

Det er flere mindre ikke-utviklede funn i området rundt Linnorm (for eks. Noatun og Jasper) som 
potensielt kan knyttes til Linnorm som vertsplattform. Norske Shell ble under APA 2020 i 2021 
tildelt operatørskap for utvinningstillatelse PL 112 (ca. 25 km sørvest for Linnorm). Eventuelle funn 
knyttet til denne utvinningstillatelsen kan tenkes tilknyttet og produsert via Linnorm. 

4.3 FELTINNRETNING 

Linnorm-innretningen planlegges som en tradisjonell Spar-konstruksjon. Denne vil ha integrert 
lager for kondensat som overføres til skytteltanker for eksport. Den blir ubemannet i normal drift, 
med kontrollstyring fra land og med planlagt vedlikehold en gang pr. år. 

En konseptoversikt er vist i Figur 4-4. 
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Figur 4-4. Konseptskisse for Spar-innretning, ubemannet i normal drift. 

 

Spar-innretningen vil inkludere prosessering for separasjon av brønnstrømmen, uttak av produsert 
vann, komprimering og daglig eksport av inntil 12 millioner Sm3 gass.  

Kondensat vil separeres og stabiliseres i prosessanlegget for så å lagres i skroget, som har en 
kapasitet på ca. 24 000 m3 (150 000 fat). Kondensat vil eksporteres til tankskip via et automatisert 
lossesystem. Produsert vann vil renses før utslipp til sjø. 

Brønnstrømmen har spor av naturlige komponenter som H2S og kvikksølv. Anlegg for å fjerne dette 
på feltinnretningen blir planlagt, både tilknyttet gassfasen og kondensatet (se kapittel 7). 

En skisse over prosessering av brønnstrømmen er vist i Figur 4-5. 

 
Figur 4-5. Konseptskisse for produksjonssystemene ved Linnorm. 
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4.4 BORING OG BRØNNER 

Boring vil foregå fra en halvt-nedsenkbar, oppankret borerigg. Utbyggingen inkluderer boring av 
tre produksjonsbrønner. Grunnet høy temperatur og borevæskenes vekt er det ikke mulig å bore 
med vannbasert borevæske i alle seksjoner. For seksjonene 17½", 12¼″ and 8½″ vil det brukes 
oljebasert borevæske.  

Den totale varigheten av boreoperasjonene er beregnet til om lag ti måneder. 

En skjematisk oversikt over brønnkonseptet for Linnorm er vist i Figur 4-6, og estimerte mengder 
boreavfall er angitt i Tabell 4-1. Borekaks fra boring med oljebaserte borevæsker vil primært bli 
fraktet til land for behandling og avhending (se 4.4.2). Kaks fra boring med vannbasert borevæske 
vil bli sluppet til sjø på feltet, etter tillatelse fra Miljødirektoratet. 

 

Tabell 4-1. Oversikt over mengder boreavfall transportert til land og sluppet til sjø (tonn pr. brønn). 

Brønnseksjon Håndtering Borevæske system 
Generert 
kaksmengde (tonn) 

36’’ Til sjø Vannbasert 170 

26’’ Til sjø Vannbasert 902 

17 ½’’  Til land Oljebasert 423 

12 ¼’’  Til land Oljebasert 446 

8 ½’’ x 9 1/8” Til land Oljebasert 120 

Totalt pr. brønn   2 061 
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Figur 4-6. Konseptskisse for Linnorm-brønn.  

 

4.4.1. Borerigg 

Valg av borerigg vil baseres på flere faktorer, blant annet energioptimaliseringstiltak og 
energiløsninger, ogtilgjengelighet på relevant tidspunkt for borekampanjen. Boreriggen vil ankres 
til havbunnen grunnet havdybden. Det antas at en rigg av typen 4/5-generasjon vil bli benyttet, 
men dette vil avhenge av markedstilgjengelighet.  Valg av borerigg vil bli gjort gjennom en helhetlig 
vurdering der hybridløsninger for drivstoff vil bli vektlagt. 

4.4.2. Metode for behandling av oljeforurenset borekaks 

Utgangspunktet for behandling av oljeforurenset borekaks er at den tas til land via ISO-tanker eller 
kontainere («skips»), med videre behandling ved godkjent mottak.  

Norske Shell vurderer muligheten for å rense oljeforurenset borekaks offshore ved hjelp av termiske 
renseenheter, eller tilsvarende teknologier. Dette vil innebære redusert behov for fartøybruk 
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(reduserte CO2-utslipp), men samtidig gi økte utslipp til sjø. Muligheten for slik bruk vil i stor grad 
avhenge av forventet miljøpåvirkning og hvilken rigg som blir valgt. 

Løsning for behandling av oljeforurenset borekaks vil omtales nærmere i søknad om tillatelse for 
virksomhet for borekampanjen. 

4.5 HAVBUNNSANLEGG 

4.5.1. Brønninnretninger 

Havbunnsanleggene ved Linnorm vil bestå av tre separate produksjonsbrønner (satellitter) tilkoblet 
Spar-innretningen med hver sin fleksible feltinterne rørledning. Lengden på hver av disse, ekskludert 
stigerør, vil være ca. 2 km. Kombinerte styrings- og servicekabler vil forsyne brønnene med kraft, 
kommunikasjon og kjemikalier. En konseptskisse for rørsystem mellom havbunnsanlegg og 
feltinnretning er vist i Figur 4-7. Plassering av brønner og tilhørende infrastruktur for Linnorm er 
vist i Figur 4-8. 

 

 

Figur 4-7. Satellittbrønner med tilhørende rørledninger og styrekabler. 
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Figur 4-8. Konseptskisse for havbunnsinstallasjoner ved Linnorm-feltet.   

 

4.5.2. Feltinterne rørledninger og kabler 

Figur 4-7 og 4-8 viser planlagte satellittbrønner, feltinterne rørledninger og kabler. Brønnstrømmen 
fra de tre produksjonsbrønnene vil tilknyttes feltinnretningen med individuelle, fleksible, feltinterne 
rørledninger. Disse vil ha en innvendig diameter på åtte tommer med et indre lag av 
korrosjonsbestandig stål. 

Styrekabler vil forsyne brønnene med hydraulikkvæske, strøm, kommunikasjon og kjemikalier.  

En foreløpig oversikt med lengde og dimensjoner for feltinterne rørledninger er gitt i Tabell 4-2. 

Tabell 4-2. Foreløpig oversikt over planlagte dimensjoner for feltinterne rørledninger 

 Lengde (m) 
Indre diameter 
(mm) Ytre diameter (mm) Vekt (kg/m) 

Produksjonsstigerør  3 x 750 203 363 329 

Feltinterne 
produksjonsrørledninger  6 979 totalt 203 348 288 

Styrekabler (Dynamisk) 750 - 202 76 

Styrekabler (Statisk, 3 stk) 6 749 - 123 (pr. kabel) 28 (per kabel) 

Stigerør for styrekablene 750 295 412 250 

 

Beskyttelsesstrategien for feltinterne rør og kabler er steininstallasjon, hvor rørledninger og kabler 
generelt samles i en felles trasé for å redusere steinmengder og påvirkning.  
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4.5.3. Materialvalg 

Materialvalg styres ut ifra forventet levetid og korrosivitet som følge av blant annet H2S-innhold i 
gassen. Det vil derfor benyttes korrosjonsbestandige materialer i både prosessanlegg, feltinterne 
rørledninger, kabler og brønner. Som følge av korrosivitet forbundet med Linnorm gassen, 
herunder relativt høye H2S-verdier, og siden feltet designes for en lang levetid, vil det i både 
prosessanlegg, feltinterne rørledninger, kabler og brønner bli benyttet materialer som er 
korrosjonsbestandige. Dette vil fjerne behovet for å tilsette korrosjonshemmende kjemikalier i drift. 

4.6 GASSEKSPORT OG -RØRLEDNINGER 

Foretrukket løsning for gasseksport er en todelt løsning med Åsgard Transport System (ÅTS) til 
Kårstø og Polarled til Nyhamna (Figur 4-9). For påkobling mot ÅTS er installering av en ny T-
kobling vurdert som beste løsning, mens påkobling mot Polarled vil gjennomføres ved å bruke 
eksisterende T-kobling ved Draugen. Løsningen støttes av Gassco (Gassco, 2021). 

Eksport til Polarled vil omfatte en 35-km lang og 14 tommer i diameter rørledning frem til 
tilkoblingspunktet. Eksport til ÅTS vil gå gjennom en ny 15-km lang rørledning. 
Rørledningsdiameteren vil være 12 tommer.  

Selve tilknytningspunktene vil beskyttes med strukturer som kan ankres til havbunnen, eventuelt ved 
steininstallasjon. Strukturene vil beskytte tilknytningspunktene mot ekstern påvirkning som fallende 
objekter og sikre overtrålbarhet. 

Vann vil bli fjernet fra eksportgassen på innretningen, noe som reduserer korrosjonspotensialet, og 
eksportrørledningene vil således være laget i karbonstål. Eksportrørledningene vil bli lagt eksponert 
på havbunnen, generelt ikke overdekket, men beskyttet gjennom design. 

Kompressorene på Linnorm vil styres på dekksanlegget, hvor trykket for gass blir målt og regulert, 
for å sikre at trykket i Polarled og ÅTS ikke overstiger gitte designgrenser. 
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Figur 4-9. Foreslåtte ruter og påkoblingspunkter for gasseksport. 

 

4.7 KONDENSATLAGRING OG -EKSPORT 

Produsert kondensat fra Linnorm vil lagres i tanker i Spar-strukturens skrog (Figur 4-10). Tankene 
vil være åpne for sjøvannsutveksling i bunnen og differansen i tetthet holder kondensatet i øvre del 
av tankene. Siden kondensat overføres fra produksjonssystemene til toppen av lagringstankene, vil 
sjøvann fortrenges ut i bunnen av tankene. Eksport av kondensat vil skje til skytteltankskip og 
pumpes til disse med en rate på 24 000 m3 pr. 12 timer. Ved eksport av kondensat vil tankene 
igjen fylles med sjøvann. Dette er lignende lagringskonsept som er benyttet for råolje på norsk 
sokkel i Nordsjøen siden 1970-tallet. 

Det er gjennomført egne BAT-studier for kondensatlagring, dette er nærmere omtalt i kapittel 7.6. 
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Figur 4-10. Prinsippskisse for lagerløsning for kondensat med sjøvannsfortrengning. 
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4.8 ENERGIBEHOV OG -FORSYNING 

4.8.1. Energiløsning og -behov 

Feltinnretningen planlegges med kraft fra land. Drift av gassturbiner vil ikke være mulig på en 
ubemannet innretning med dagens teknologier. Kraft fra land vil bli levert med en kabel fra et 
transformatoranlegg på land lokalisert ved Tjeldbergodden industriområde3. Andre vurderte 
alternativer har vært kraftforsyning fra Draugen som utreder en løsning med kraft fra land, kraft 
fra HUB i Åsgard/Heidrun-områdene («Halten»), samt en havvindstilknytning, nærmere beskrevet 
i kapittel 4.8.2.  

For videre forhold tilknyttet konsesjon og kraft fra land, vises det til prosjektets konsesjonssøknader. 

Figur 4-11 viser antatt kraftbehov for Linnorm gjennom feltets livsløp. Kraftbehovet i GWh er basert 
på et snittuttak på omtrent 25MW de første årene i drift. Hoveddelen av kraftbehovet for Linnorm 
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 4-11. Foreløpig oversikt over kraftbehov for Linnorm gjennom driftsperioden 

 

 
3 Muligheter for kabel fra Smøla for kraftforsyning er tidligere vurdert og forlatt. 
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4.8.2. Andre energiløsninger 

Havvind vurderes som et supplement til kraft fra land for Linnorm. Alternativet som utredes av 
prosjektet er kobling av to flytende vindturbiner med en samlet installert effekt på 22-30MW til 
Linnorm-installasjonen.  

En løsning med havvind ved Linnorm vil muliggjøre påkobling av flere flytende vindturbiner, og 
dermed kunne eksportere overskuddskraft i perioder med god vindkraftproduksjon. En slik løsning 
vil kunne være energipositiv og dermed tilføre ny fornybar energi til land. Dette vil imidlertid kreve 
avklaringer rundt konsesjoner for henholdsvis havvind, anlegg og omsetning, samt en 
balanseavtale mot Statnett. Dette ses ikke på som realistisk innen investeringsbeslutning og 
innsendelse av PUD for Linnorm. 

Prosjektet vil likevel fortsette å vurdere muligheten for havvind ved Linnorm i videre 
prosjektplanlegging. 

 

4.8.3. Kabelrute fra Tjeldbergodden 

Elkabel og fiberoptisk kabel vil bli integrert i en kabel fra land til Linnorm-innretningen.  Alternative 
kabelruter har vært utredet, men med Tjeldbergodden avklart som valgt lokasjon for nettilkobling 
er andre ruter ikke aktuelle. Finjusteringer av ruten vil foregå i detaljert prosjektering, herunder 
eventuelle justeringer for å hensynta verdifulle kaldtvannskoraller eller andre sårbare habitater (se 
kap. 6.2.5 og 10). 

Kabelen fra Tjeldbergodden vil være ca. 160 km lang og strekke seg fra transformatorstasjon ved 
Tjeldbergodden industriområde, og følge Haltenpipe frem til grunnlinjen, før den følger en direkte 
rute til Linnorm (Figur 4-12). Ruten er planlagt lagt utenfor de delene av SVO Froan med Sularevet 
som har korallforekomster (se kap. 10.2).  

Områdene ved Tjeldbergodden er regulert til industriområde, og langs den antatte kabelruten går 
det allerede rørledninger. Prosjektet med å etablere transformatorstasjon og landfall ved 
Tjeldbergodden vil gjøres i samarbeid med lokal netteier Mellom AS. Mellom AS vil bygge en ny 
transformatorstasjon ved siden av Linnorm sin transformatorstasjon som også legger til rette for 
forsyning til annen fremtidig industri i lokalområdet. Mellom vil eie og drifte begge 
transformatorstasjonene, med Norske Shell som teknisk tjenesteleverandør for vedlikehold og drift 
av utstyret i Linnorm substasjonen.  Mellom planlegger også en ny 132kV linje til Tjeldbergodden 
for å forsterke nettet i området, denne antas å være ferdigstilt i løpet av et par år etter at Linnorm 
er i drift. Statnett har bekreftet tilgjengelig nettkapasitet og at Linnorm får tilknytning på vilkår i 
form av systemvern frem til den nye linjen er på plass. 

Som nevnt i kapittel 2.11 pågår en separat prosess tilknyttet søknad om konsesjon for 
transformatorstasjon, og kabler på land og i sjøen innenfor grunnlinjen. 
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Figur 4-12. Skisse og kartlagt rute for kraftkabel til Linnorm-innretningen fra Tjeldbergodden. 

 

4.9 BAT-VURDERINGER OG TILTAK FOR REDUSERTE UTSLIPP 

I henhold til Industriutslippsdirektivet (IED direktiv 2010/75/EU) stilles det krav til at energien 
utnyttes effektivt og at beste tilgjengelige teknikker (BAT) tas i bruk for å forebygge og begrense 
forurensing. BAT-vurderinger skal inneholde kost-nytteberegninger. Krav om vurderinger av BAT 
er nedfelt i Norske Shells interne prosedyrer og er gjennomført og lagt til grunn ved valg av konsept 
og teknologi. 

De viktigste BAT-vurderingene som er gjennomført for Linnorm er: 

• Kraftgenerering og -forsyning 
• Fakling 
• Behandling av produsert vann 
• Teknologivalg for fjerning av H2S 
• Kjemikalier for H2S-fjerning 
• Våtlagring av kondensat – behandling av fortrengningsvann 
• Brønnopprensking 
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• Styring av havbunnsventiler 
• Materialvalg 
• Lekkasjedeteksjon 

 

Disse er omtalt i mer detalj i kapittel 7. 

4.10 TIDSPLAN FOR UTBYGGINGEN 

En tentativ tidsplan over hovedaktivitetene i prosjektet med utbygging av Linnorm er angitt i Tabell 
4-3. 

Tabell 4-3. Tidsplan for hovedaktiviteter ved Linnorm-utbyggingen 

Aktivitet Tidsplan 

Prosjektering og planlegging 2021 – 2022 

Fabrikasjon og bygging av innretning, rør og kabler 2023 – 2025 

Boring 2024 - 2025 

Installasjon av innretninger, rørledning og kabel 2025 – 2026 

Produksjonsstart 2026 

 

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 2024 og med antatt varighet på ti måneder. 

Første produksjon vil være mulig i 2026. 

4.11 INVESTERINGER 

De totale investeringene for Linnorm-utbyggingen er anslått til å være i størrelsesorden 16-25 
milliarder norske kroner, inkludert boring og kabeltilknytning til land.  

I drift vil utvinningstillatelsen ha tariffkostnader for eksport. Årlige driftskostnader ved produksjon 
vil være i størrelsesorden 200 – 400 millioner NOK, knyttet til kjøp av kraft samt drift og 
vedlikehold. PUD del 1 vil inkludere nærmere betraktninger av økonomiske- og investeringsmessige 
forhold. 
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4.12 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 

4.12.1. Shells HMS-visjoner og mål 
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4.12.2. Shell sin strategi for å oppnå 1,5°-målet 

Shell støtter Parisavtalen om å begrense økningen i global gjennomsnittstemperatur til 1,5°C. Shell 
har etablert en strategi for å sikre egen progresjon for flere og renere energiløsninger, samt oppnå 
netto-null utslipp innen 2050. Strategien kalles Powering Progress og støtter Shell sine kjerneverdier 
og fokus på sikkerhet. 

 

 

 

4.12.3. Klimastrategi og bærekraft 

Powering Progress-strategien gjelder for alle prosjekter og består av fire hovedmål. Strategien for 
å oppnå netto-nullutslipp beskriver blant annet følgende: 

 

Globalt har Shell mål om netto null utslipp i 2050 (scope 1, 2 og 3). Shell har delmål om å redusere 
absolutte utslipp av scope 1 og 2 med 50% innen 2030 sammenlignet med 2016.  Dette dekker 
alle utslipp fra egne operasjoner (scope 1-utslipp), samt utslipp som er knyttet til energien som 
brukes for å drive egne operasjoner (scope 2-utslipp). Karbonintensiteten (inkludert scope 1, 2 og 
3), fra energien Shell leverer skal reduseres med 20 % innen 2030, 45 % innen 2035 og 100% 
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innen 2050. For å sørge for at målene blir oppnådd og at progresjon kan vurderes underveis har 
Shell etablert delmål på kort, mellom og lang sikt for å kunne redusere sitt fotavtrykk. 

 

På kort sikt har Shell følgende delmål på å redusere karbonintensiteten med: 

• 3-4% innen 2022 
• 6-8% innen 2023 
• 9-12% innen 2024 

 

På mellomlang og lang sikt har Shell satt følgende delmål på karbonintensiteten, også for tiltak 
gjort av Shells kunder (inkludert Scope 3 av produktene): 

• 20% innen 2030 
• 45% innen 2035 
• 100% innen 2050 

 

Shell sitt mål “Respecting Nature” setter søkelys på å beskytte miljøet, redusere avfall og gi positivt 
bidrag til biologisk mangfold. Rammeverket fastsetter overordnede ambisjoner:  

• Netto positiv effekt på biologisk mangfold 
• Verne ferskvannskilder ved å redusere bruk av ferskvann, samt øke gjenbruk og 

resirkulering av ferskvann 
• Effektiv bruk av materialer, øke gjenbruk og resirkulering av materialer 
• Bidra til å forbedre luftkvalitet ved å redusere utslipp fra egne operasjoner, samt bidra til 

å tilby renere kraftalternativer til transport og industri 
• Styrke eksterne partnerskap og bidra til åpenhet gjennom samarbeid og rapportering  

Ambisjonene er videre konkretisert i spesifikke ytelsesforpliktelser med henblikk til biologisk 
mangfold, verning av vann og sirkulær økonomi: 

• Nye prosjekter i områder viktig for biologisk mangfold – kritiske habitater (steder med stort 
biologisk mangfold etter som er fredet, IFC, 2019) – skal ha netto positiv effekt på biologisk 
mangfold. Dette skal gjelde fra 2021 

• Prosjekter med naturbaserte løsninger som beskytter, endrer eller restaurerer land skal ha 
netto-positiv innvirkning på biologisk mangfold. Dette skal gjelde fra 2021 

• Øke andelen resirkulerte materialer i Shells produkter 
• Ambisjon om å anvende 1 million tonn resirkulert plastavfall i året i Shells 

kjemikaliefabrikker innen 2025 
• Øke mengden resirkulert plastemballasje med 30% innen 2030, og sikre at anvendt 

emballasje er resirkuler- eller gjenvinnbar 
• Restaurere skog for å oppnå netto-null avskoging fra nye aktiviteter og prosjekter, og 

samtidig ivareta biologisk mangfold. Iverksettes fra 2022 
• Redusere ferskvannsforbruk med 15% innen 2025 sammenlignet med 2018-forbruk i 

områder med begrensede ferskvannsressurser 
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4.12.4. Særskilte klima- og miljøtiltak 

Shell har satt måltall for klimarelaterte utslipp knyttet til egen produksjon av olje- og gass. Dette 
skal ikke overstige 80 kg CO2 e/tonn hydrokarboner klar for salg. Foreløpig estimerte utslipp fra 
Linnorm, basert på en ubemannet innretning og kraft fra land, er på 8,7 kg CO2 e/tonn 
hydrokarboner klar for salg, eller lavere (Genesis 2021). Utslippene omfatter da «Scope 1 og 2 
utslipp», dvs. direkte utslipp av prosjektet samt indirekte utslipp – eksempelvis utslipp fra innkjøpt 
elektrisk kraft. Dette er nærmere omtalt i kapittel 8. 

Som del av Norske Shells strategi for å redusere klimagassgassutslipp 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 7 og 8. 

BAT- og ALARP- (for risikoreduksjon) vurderinger står sentralt i Norske Shell sin 
prosjektgjennomføringsmodell. En miljøgjennomgang av konseptet med en Spar-innretning 
(Genesis, 2021 og 2022) identifiserte tre tema for særlig nærmere BAT-vurderinger:  

• Løsning for behandling av produsert vann 
• Løsning for lagring av kondensat 
• Løsning for fjerning av H2S (teknologi- og kjemikalievalg) 

Foreløpige BAT-vurderinger er gjennomført. Resultatene av disse er nærmere presentert i kapittel 
7. 

4.13 AVVIKLING AV VIRKSOMHETEN PÅ LINNORM 

Planlagt produksjon på Linnorm er estimert til å opphøre mellom 2038 og 2042. Innretninger og 
infrastruktur installert som del av Linnorm vil inngå i feltets avslutningsplan, som normalt blir levert 
2-5 år før produksjonsopphør. Aktuelle forhold knyttet til avslutning av virksomheten er nærmere 
beskrevet i kapittel 10, 11 og 13. 

Fremtidig avvikling vil skje i henhold til gjeldende nasjonalt regelverk. Per dags dato innebærer 
dette at alle innretninger skal være fjernbare. Dagens rammeverk tilsier at både Spar-innretningen 
og satellittbrønn-strukturene skal fjernes i sin helhet. I henhold til gjeldende praksis vil 
nedgravde/grøftede rørledninger og kabler normalt bli etterlatt etter rengjøring, mens eksponerte 
rør og kraft kabler vil være gjenstand for nærmere vurderinger med tanke på blant annet fiskeri 
og miljøforhold. 
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5 HØRINGSUTTALELSER TIL PROGRAMFORSLAGET 

Et forslag til program for konsekvensutredning ble sendt på offentlig høring 10. august 2021 med 
en høringsperiode på 12 uker (til 22. november 2021). Forslaget ble sendt til 62 parter samtidig 
som det ble tilgjengeliggjort på Norske Shell sine nettsider. Det ble mottatt tilbakemelding fra 
følgende parter (18): 

• Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) 
• Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 
• Fiskeridirektoratet 
• Industri Energi 
• Justis- og beredskapsdepartementet (JD) 
• Klima- og miljødepartementet (KLD) 
• Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) 
• Kystverket 
• LO 
• Miljødirektoratet (MDIR) 
• Møre og Romsdal fylkeskommune 
• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
• Riksantikvaren 
• Romsdal Interkommunalt politiske råd (ROR) 
• Salfjord AS 
• Samferdselsdepartementet 
• Statens Vegvesen 
• Statnett 

 

Mottatte kommentarer og innspill er oppsummert i tabellen under med rettighetshavernes 
evaluering av hvordan disse kan bli ivaretatt i konsekvensutredningen. Oppsummeringen med 
evaluering av hvordan innspillene foreslås innlemmet i konsekvensutredningen, ble oversendt Olje- 
og energidepartementet 2. desember 2021 med anmodning om fastsettelse av programmet for 
konsekvensutredning. Departementet fastsatte programmet i henhold til dette 11. januar 2022. En 
kopi av oppsummeringen er presentert under. I forkant av utsendelse av konsekvensutredningen på 
offentlig høring vil Norske Shell ha spesifikke møter med noen av partene som har hatt flest innspill, 
eksempelvis Miljødirektoratet og fiskeriorganisasjoner. 

I evaluering av de mottatte kommentarene benyttes uttrykkene «tas til orientering» og «tas til 
etterretning», som her skal forstås på følgende måte:  

• Tas til etterretning er benyttet om mottatte kommentarer og innspill som Norske Shell tar til 
følge eller vil forsøke å ta hensyn til i videre oppfølging av prosjektet.  

• Tas til orientering er benyttet om mottatte synspunkt og kommentarer som Norske Shell 
merker seg, og som er vurdert å ikke kreve et tilsvar eller en konkret oppfølging fra Norske 
Shell.  



Doc: 38-00-NS-F01-00001  Rev 02 
 

Åpen  40 av 141 

 

Tabell 5-1. Oppsummering av høringsinnspill og evaluering av disse. 

Høringsinstans/-kommentar Evaluering av mottatt 
kommentar 

Arbeids- og sosialdepartementet 
Arbeids- og sosialdepartementet har forelagt saken for 
Petroleumstilsynet som ikke har merknader til forslaget. 
Departementet har ikke kommentarer til saken utover dette. 

Kommentaren tas til orientering. 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 
DSA anmerker at utslipp av radioaktive stoffer vil kreve en 
tillatelse etter forurensingsloven til utslipp av radioaktive stoffer 
hvis de forventer at grenseverdier i produsert vann er 
overskredet jr. forskrift om forurensningslovens anvendelse på 
radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.   

Kommentaren tas til etterretning. 
Nevnte tillatelse vil inngå i oversikten 
over nødvendige tillatelser og 
samtykker i konsekvensutredningen og 
vil bli omsøkt i god tid før 
produksjonsstart. 

Linnorm er et nytt felt på norsk sokkel som kan føre til at det 
totale utslippet av radioaktive stoffer øker, som gjør det 
vanskelig å oppnå målsetningen om nullutslipp og bidrar til økt 
sannsynlighet for økte bakgrunnsnivåer fra naturlig 
forekommende radioaktive stoffer. 

Kommentaren tas til orientering. Basert 
på dagens kunnskap om Linnorm og 
målinger fra begge 
avgrensningsbrønnene, vil feltet kun 
ha marginale utslipp av naturlige 
forekommende radioaktive 
komponenter, såkalt NORM. 

Fiskeridirektoratet 
På et generelt grunnlag er Fiskeridirektoratet opptatt av at frie 
spenn reduseres til et minimum, samt at en graver ned rør og 
kabler der det er mulig for å redusere bruk av steinfyllinger. 
Videre er det viktig at helningsvinklene på fyllingene er så liten 
at trålredskaper kan krysse disse uten å ta med seg 
steinmasser som kan medføre tap av redskap og/eller fangst. 

Kommentaren tas til orientering. Frie 
spenn vil bli begrenset. 
Eksportledninger vil bli lagt direkte på 
havbunnen. Kabler vil i hovedsak bli 
nedgravd.  

Under 4.5.2 - Fiskeriaktivitet, antas dette å være dekkende for 
området. Men Fiskeridirektoratet vil likevel påpeke av fiskeri er 
en dynamisk aktivitet og vil variere alt etter fiskens 
vandringsmønster og de til enhver tid gjeldende reguleringer. 

Kommentaren tas til orientering. 

Under 6.1 – Anleggsperiode, er det lagt opp til dialog med 
relevante fiskeriinteresser for å begrense konfliktpotensialet i 
anleggsperioden. Fiskeridirektoratet er positiv til en slik 
tilnærming. Det er også viktig at valg av trasé for rørledninger, 
kabler og elektriske kabler blir besluttet i dialog med 
fiskeriinteressene og at disse, så langt det er mulig, blir lagt i 
samme trasé og/eller i nærheten av allerede eksisterende 
traséer. 

Kommentaren tas til orientering. 
Linnorm vil, der det er mulig, følge 
eksisterende trasé. 
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Under 6.3 – Avslutning av virksomheten, står det at normal 
praksis er at nedgravde rørledninger og kabler blir etterlatt, 
mens eksponerte rørledninger blir vurdert basert på 
risikopotensial og eventuelle ulemper for fiskeriene. 
Fiskeridirektoratet er på generelt grunnlag skeptisk til dagens 
praksis hvor rørledninger blir etterlatt etter avvikling av feltene. 
Over tid vil etterlatte rørledninger kunne skape hefter for 
bunnredskaper selv om rørledningene opprinnelig var 
nedgravd eller på andre måter gjort overtrålbare. 
Fiskeridirektoratet ser det derfor som positivt at prosjektet vil se 
på muligheten for at en større del av feltinnretningen blir 
gjenbrukt etter sirkulærøkonomiske prinsipper. 

Kommentaren tas til orientering. 

Fiskeridirektoratet har ingen øvrige merknader til høring av 
forslag til program for konsekvensutredning for Linnorm. 
Eventuelle merknader vedrørende biologiske ressurser antas 
ivaretatt av Havforskningsinstituttet. 

Kommentaren tas til orientering. 

Industri Energi 
Industri Energi er positive til at operatør Norske Shell A/S og 
rettighetshaverne Petoro AS, Equinor Energy ASA og Total 
Energies EP Norge AS har funnet en løsning for å nyttiggjøre 
ressursene i funnet Linnorm. 

Dette prosjektet styrer mot godkjenning innen det midlertidige 
oljeskatteregimet. Dette ble utformet med tydelige politiske 
forventninger knyttet til å sikre aktivitet og faste arbeidsplasser 
i hele verdikjeden. Videre forventes det at prosjektet søkes 
utbygd og driftet sammen med norske industribedrifter og at 
F&U midler knyttes til prosjektet søkes knyttet opp mot norsk 
akademia. 

Industri Energi venter at næringen følger opp denne 
forutsetningen gjennom hele prosjektet. Driftsmodell må 
utvikles for å sikre faste ansettelser, reel 
arbeidstakermedvirkning og bruk av et funksjonelt regelverk 
for aktivitet på sokkelen. 

Industri Energi ønsker å understreke viktigheten av at 
vurderinger knyttet til kraftbehov og kraftforsyning gjøres ut fra 
et helhetsperspektiv, der den landbaserte- og 
offshoreindustriens behov for konkurransedyktige 
kraftkostnader er ivaretatt. 

Kommentarene tas til orientering. 
Forhold knyttet til kraftbehov og 
kraftforsyning blir grundig vurdert i 
forbindelse med 
kraftkonsesjonssøknaden.  

Justis- og beredskapsdepartementet 
Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader. Kommentaren tas til orientering. 

Klima- og miljødepartementet (KLD) 
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Klima- og miljødepartementet understreker at valg av 
utbyggingsløsning skal være basert på den totalt sett beste 
miljømessige og mest energieffektive løsningen av de reelle 
alternativene. Departementet forutsetter at 
konsekvensutredningen inneholder helhetlige miljø- og 
risikovurderinger for alle utbyggingsløsningene. Vurderingene 
må belyse håndteringen av produsert vann, og H2S og 
kvikksølv i brønnstrømmen, redegjøre for kjemikalieforbruk, 
samt utrede miljørisikoen ved våtlagring av kondensat. I tillegg 
må kravet om anvendelse av beste tilgjengelige teknikker 
oppfylles og dokumenteres i konsekvensutredningen for alle 
deler av prosjektet og over feltets levetid. 

Kommentaren tas til orientering. 
Utbyggingskonsept er anbefalt basert 
på helhetlige vurderinger som omfatter 
en rekke kriterier, herunder energi og 
miljø. Det planlegges eksempelvis med 
kraft fra land som energiløsning. 

De påpekte forholdene er i henhold til 
forslaget til program for 
konsekvensutredning, og vil bli utredet. 

For konkrete teknologivalg og 
løsninger blir det gjennomført BAT-
vurderinger. 

For øvrig viser vi til vedlagte innspill fra Miljødirektoratet og 
Riksantikvaren, som også er sendt direkte til operatør. 
Departementet støtter vurderingene foretatt av disse. 

Kommentaren tas til orientering. Det 
henvises til vår evaluering av 
kommentarer fra direktoratene. 

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) 
KNN er tilfreds med utbyggingsplanene.  Kommentaren tas til orientering. 

Lokal verdiskaping. Ønsker beskrivelser og konkretisering av 
hvordan dette oppnås i KU. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Samfunnsmessige virkninger inkludert 
verdiskaping vil bli utredet, herunder 
betraktninger om regionale/lokale 
virkninger. 

KNN mener KU må vektlegge eksisterende driftsorganisasjon 
for Ormen Lange, slik at driftsorganisasjon i Kristiansund kan 
styrkes med oppdrag for Linnorm. 

Kommentaren tas til orientering. 
Organisering og lokalisering av 
driftsorganisasjon for Linnorm vil bli 
omhandlet i konsekvensutredningen. 

KNN legger til grunn at logistikklinjen i Vestbase i Kr.sund 
følges opp for Linnorm. 

Kommentaren tas til orientering. 
Logistikktjenester vil være i henhold til 
de kontrakter Norske Shell 
har/inngår, herunder Vestbase i 
Kristiansund.  

Legger til grunn helikoptertransport fra Kr.sund. Kommentaren tas til etterretning. Det 
forventes ikke helikoptertrafikk i 
normal operasjon.  

Ønsker at KU klargjør hvordan kontraktsstruktur for Linnorm 
kan bidra til å videreutvikle lokale leverandørbedrifter. 

Prosjektet har fokus på å medvirke til 
positive lokale/regionale 
ringvirkninger, og vil tilrettelegge for 
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dette i kontraktstrategien, innenfor 
gjeldende lovverk for anskaffelser. 

Mener gass må til Nyhamna. Kommentaren tas til orientering. 
Konsekvensutredning vil belyse 
vurderte alternativer, herunder 
Nyhamna og Kårstø.  

Mener strømforsyning til Linnorm må ses i sammenheng med 
planlagt og nødvendig utvikling av kraftnettet i regionen. 

Kommentaren tas til orientering. Det 
henvises her til parallell prosess med 
el-konsesjon etter energiloven.  

Kystverket 
Kystverket anbefaler at det gjennomføres en nautisk 
risikoanalyse som en del av den planlagte 
konsekvensutredningen for å belyse konsekvenser for 
skipstrafikken. 

Kommentaren tas til etterretning. Risiko 
av prosjektet, i anleggs- og driftsfase, i 
forhold til skipstrafikk i området vil bli 
utredet og presentert i 
konsekvensutredningen. 

Kystverket vil også understreke viktigheten av en grundig 
utredning av miljørisikoen knyttet til potensiell akutt 
forurensning fra den planlagte virksomheten, og at 
beredskapen mot slik forurensning dimensjoneres ut fra aktuell 
miljørisiko. 

Kommentaren tas til etterretning. En 
miljørettet risiko- og 
beredskapsanalyse blir gjennomført 
og resultatene vil bli presentert i 
konsekvensutredningen. 

LO 
LO minner om at oljeskatteregimet ble utformet og støttet av LO 
basert på formålet om å opprettholde aktiviteten i 
leverandørindustrien. Driftsmodell for Linnorm må utvikles for å 
sikre faste ansettelser, reell arbeidstakermedvirkning og bruk 
av et funksjonelt regelverk for aktivitet på sokkelen.  

LO venter at næringen følger opp leveranser til utviklingen av 
prosjektet.  

LO legger til grunn at ved utlysning av anbudskonkurranser 
må norsk industris styrker vektlegges.  

Kontraktene må utformes slik at de norske leverandørenes evne 
til leveringspresisjon, byggetid og at klima- og miljøkrav får en 
reell og riktig verdi. Kriterier for ordnede arbeidsvilkår, 
kompetanse og HMS må vektes høyt i anbudskonkurranser.  

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.  

Kommentarene tas til orientering. 
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LO forutsetter at alt arbeidet utføres av aktører som er bundet 
av landsomfattende norske tariffavtaler.  

Det er viktig at vurderinger knyttet til kraftbehov og 
kraftforsyning gjøres ut fra et helhetsperspektiv, der den 
landbaserte- og offshoreindustriens behov for 
konkurransedyktige kraftkostnader er ivaretatt. 

Miljødirektoratet 
Valg av utbyggingsløsning må baseres på den totalt sett beste 
miljømessige og mest energieffektive løsningen av de reelle 
alternativene. Dette må belyses i konsekvensutredningen. Det 
skal foretas helhetlige og grundige miljø- og risikovurderinger 
for alle utbyggingsløsningene, bl.a. håndtering av produsert 
vann, håndtering av H2S og kvikksølv i brønnstrømmen, 
kjemikalieforbruk, lagring av kondensat og legging av 
rørledninger og kabler. Dette er nærmere omtalt nedenfor. 

Kommentaren tas til orientering. 
Utbyggingskonsept er anbefalt basert 
på helhetlige vurderinger som omfatter 
en rekke kriterier, herunder energi og 
miljø. 

For konkrete teknologivalg og 
løsninger blir det gjennomført BAT-
vurderinger. 

For at Miljødirektoratet skal få et tilstrekkelig grunnlag for å 
vurdere og etterprøve vurderinger og valg av 
utbyggingsløsninger, må konsekvensutredningen inneholde en 
sammenstilling av fordeler og ulemper ved alternative 
løsninger. Vi forutsetter at det gis en grundig begrunnelse 
dersom det velges andre løsninger enn de som framstår som 
best for miljø og klima. 

Kommentaren tas til orientering. BAT-
vurderingene omfatter relevante 
alternativer og KU vil gi informasjon 
om de vurderinger som er gjort som 
grunnlag for beslutning. 

Kravet om anvendelse av beste tilgjengelige teknikker (BAT) 
skal oppfylles og dokumenteres i utredningen for alle deler av 
prosjektet og over feltets levetid. Dette inkluderer anleggsfasen, 
boring, oppstartsfasen, drift og avslutning av feltet. 

Kommentaren tas til orientering. BAT-
vurderinger gjøres bredt, og vil 
omfatte de relevante faser og hvor 
kunnskapen muliggjør dette. 

Konsekvensutredningen må redegjøre for årlig 
kjemikalieforbruk, utslippsmengder til sjø og luft, samt utslipp 
og eventuelle avbøtende tiltak ved Kårstø og Nyhamna. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Kjemikalieforbruk samt prognoser for 
utslipp til luft og sjø vil bli presentert i 
konsekvensutredningen. Eventuelle 
avbøtende tiltak på landanleggene vil 
bli vurdert. 

Konsekvensutredningen må redegjøre for alternative 
energiløsninger, energieffektiviserings- og utslippsreduserende 
tiltak i anleggs-, bore-, oppstarts- og driftsfasen. 

Kommentaren tas til etterretning. 

I tillegg til kraft fra land, må konsekvensutredningen også 
belyse muligheten for å knytte et eventuelt havvindanlegg til 
Spar-innretningen. Vi forventer også at mulige energiløsninger 
og energioptimaliseringstiltak belyses for den halvt 
nedsenkbare boreriggen, bl.a. hybride energiløsninger som 

Kommentaren tas til orientering. 
Påpekte forhold rundt havvind og 
mulighetene for dette vil bli angitt i 
konsekvensutredningen. 
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batterier og plug-in løsning for mulig elektrisk drift av 
boreriggen. Bruk av diesel til kraftgenerering på mobile rigger 
i forbindelse med bore- og brønnoperasjoner gir store utslipp 
til luft av CO2, NOx, SOx og sot (svart karbon). 
Miljødirektoratet forventer at Norske Shell ved valg av rigg, 
vektlegger klima- og utslippsreduserende tiltak. 

Boringen vil ikke foregå på samme 
lokalitet som Spar-innretningen, og 
kraft til feltet eller fra land til 
boreriggen vil derfor ikke være aktuelt 
for Linnorm.   

Norske Shell vil imidlertid vektlegge 
klima- og miljømessige forhold ved 
kontraktsinngåelse for borerigg. 

Utslipp av metan og NMVOC fra prosessen kan reduseres 
vesentlig ved bruk av utslippsreduserende teknikker. 
Gjenvinning av avgasser fra prosessen er BAT for nye 
utbygginger.  

BAT-vurderinger og utslippsreduserende tiltak, herunder 

hvilke designtiltak som tas i bruk for å redusere diffuse 

utslipp fra utstyrskomponenter, samt forventet årlig utslipp 

av metan og NMVOC, må beskrives i 

konsekvensutredningen. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Utslippsreduserende tiltak for metan 
og nmVOC er inkludert i BAT-
vurderingene. En prognose med årlige 
utslipp av disse gassene vil også bli 
presentert i konsekvensutredning.   

Utredningen må beskrive fakkelsystemet på Spar-innretningen, 
faklingsstrategi og utslippsreduserende tiltak, herunder 
forbrenningseffektivitet. Valg av fakkelsystem/-teknologi har 
innvirkning på utslipp av CO2, NOx, uforbrente 
hydrokarboner (metan og NMVOC) og partikler (svart 
karbon). Fakkelgassgjenvinning er BAT for nye utbygginger, 
både høytrykks- og lavtrykksfakkel. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Lukket fakkel ligger til grunn for 
design. Fakling og fakkelsystemer vil 
bli nærmere beskrevet i 
konsekvensutredningen. 

Det må redegjøres for vannvolumer og utslippsmengder til sjø 
av kjemikalier, olje og andre komponenter. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Påpekte forhold vil bli angitt i 
konsekvensutredningen. 

Spar-innretningen vil normalt være ubemannet. Metoder for 
overvåking av vannstrømmer om bord på innretningen, 
herunder online olje-i-vann (OiV)-måler og mulighet for bruk 
av online TOC-måler (totalt organisk karbon), må beskrives i 
konsekvensutredningen. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Påpekte forhold vil bli angitt i 
konsekvensutredning, i henhold til 
etablerte retningslinjer og regelverk. 
Behovet for en TOC-måler på 
innretningen er ikke identifisert.  

Ifølge Shell er re-injeksjon av produsert vann ikke aktuelt for 
Linnorm, fordi det ikke er identifisert en mulig geologisk 
lokasjon for dette og fordi videre utredning vil kreve 
omfattende arbeid og minimum en ekstra avgrensningsbrønn. 
Dette må belyses nærmere i konsekvensutredningen. 

Kommentaren tas til orientering. 
Reinjeksjon er ikke økonomisk 
gjennomførbart for Linnorm, pga. 
begrensede tekniske muligheter. Dette 
er derfor ikke en aktuell løsning og vil 
ikke utredes nærmere.  
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Reinjeksjon av væske i et HPHT-
reservoar er ikke anbefalt grunnet den 
høye risikoen for at en overgår 
utstyrets trykk- og 
temperaturegenskaper. Ettersom en 
forventer at ingen reservoarer er 
tilgjengelige for reinjeksjon av 
produsertvann på Linnorm, ville en ny 
lisenstildeling i nærheten av Linnorm 
vært påkrevd, og videre utredning vil 
kreve omfattende arbeid og minimum 
en ekstra avgrensningsbrønn, og 
reinjeksjon vil således ikke være 
feltspesifikk BAT. 

Linnorm er et gass- og kondensatfelt. Det må redegjøres 
grundig for BAT-vurderinger for håndtering av produsert vann, 
herunder alternative renseløsninger, kostnader, rensegrad og 
utslippskonsentrasjoner av olje og andre forbindelser som bl.a. 
BTEX og fenoler. Miljødirektoratets vurdering og forventning er 
at BAT for rensing av produsert vann på et nytt felt, gir 
oljekonsentrasjoner på under 10 mg/liter. Det må også 
redegjøres for robustheten til renseanlegget ved innfasing av 
nye ressurser. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Påpekte forhold vil bli ivaretatt i KU. 

Ifølge  Shell viser preliminære resultater at bruk av H2S-fjerner 
bidrar til høy miljørisiko (EIF) fra utslipp av produsert vann. 
Videre opplyses det om at prosjektet har vurdert flere 
forskjellige mulige kjemikalier som er tilgjengelig på det norske 
markedet, og underveis gjort DREAM-modelleringer for å 
vurdere miljøpåvirkning og miljørisiko (EIF). Basert på 
tilgjengelige toksisitetsdata, samt forskjellige feltscenarioer, har 
det ifølge Norske Shell vært mulig å minske miljørisikoen 
knyttet til utslipp til sjø av H2S-fjerner. Ifølge Shell vil 
studieresultater videreutvikles.  

Miljødirektoratet er kjent med at det pågår et arbeid i 

bransjen med å kvalifisere og teste nye kjemikalier for H2S-

fjerning som kan erstatte kjemikalier med høy akutt 

giftighet. Status for dette arbeidet og oppdatert anslag for 

forbruk av H2S-fjerner samt EIF, må beskrives i 

konsekvensutredningen. Det må også redegjøres for 

eventuelle avbøtende tiltak ved Kårstø og Nyhamna. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Norske Shell er kjent med pågående 
kvalifiseringsarbeid i bransjen, og vi 
er i tett dialog med flere aktører. 
Påpekte forhold vil bli belyst og 
dokumentert i KU. 

Våtlagring av kondensat er ikke tidligere benyttet på norsk 
sokkel. Miljørisikoen knyttet til denne løsningen må utredes 

Våtlagring inngår som en del av 
anbefalt utbyggingskonsept. Prinsippet 
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grundig. Dette inkluderer alternative løsninger og 
utslippsreduserende tiltak, herunder renseløsning på dekk.  

for våtlagring av kondensat er likt som 
prinsippet for våtlagring av olje. Ved 
produksjon vil kondensatet overføres til 
lagertanken(e) og sjøvann fortrenges 
ut i tilsvarende rate, ved bunnen av 
lagertanken. Designet for 
kondensatlagringstanken er utformet 
slik at det minimum vil være en 26 
meter lang kolonne av sjøvann mellom 
sjøvannskontakt og det laveste 
kondensatnivået. Under 
eksportlossing, vil kondensat 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. 
Kontinuerlig utslipp av kondensat er 
ikke forventet. Slike løsninger for 
oljelager er benyttet på norsk sokkel 
gjennom flere tiår og 
utslippskonsentrasjonene av olje er 
lave. Årlig volum av utslipp av 
fortrengningsvann vil være tilnærmet 
likt produsert mengde kondensat, som 
vil være mindre enn 1 mill Sm3 for 
hele levetiden for Linnorm. For 
lignende løsninger på sokkelen er 
normalt oljekonsentrasjon i 
fortrengningsvannet om lag 1-2 mg/l. 
Dette er ikke forventet å medføre 
målbare miljøvirkninger. 

Teknologivalget vil være gjenstand for 
BAT- og ALARP-vurderinger som vil bli 
presentert i konsekvensutredningen. 
Foreløpige vurderinger favoriserer 
våtlagring med kondensat-
sjøvannskontakt.  

Når det gjelder risiko og mulighet for 
andre potensielle forurensende stoffer i 
våtlagringstanken, som sand, leire, 
kjemikalier, aromatiske forbindelser, 
vannløselige komponenter, og voks, vil 
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disse være gjenstand for egne BAT- og 
ALARP-vurderinger. 

Bruk av MEG, er anbefalt som hydratkontrollstrategi for 
Linnorm. Hydratkontrollstrategien må beskrives nærmere, 
herunder håndtering av brukt MEG (utskifting av MEG) og 
eventuelle utfelte salter. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Påpekte forhold vil bli angitt i KU. 
Brukt MEG vil følge produsert 
vannstrømmen og føres til sjø.  

Metoder og valgt løsning for kvikksølvfjerning, rensegrad og 
håndtering av avfall/kvikksølvfiltre, må beskrives i 
konsekvensutredningen. 

Massebalanse for kvikksølv samt miljørisikobidraget (EIF) må 
beskrives i konsekvensutredningen. Det må også redegjøres for 
kvikksølvinnhold i eksportgassen samt eventuelle avbøtende 
tiltak ved Kårstø og Nyhamna. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Påpekte forhold vil bli angitt i KU. 

Valg av subsea hydraulikksystem har stor betydning for utslipp 
til sjø. Alternative løsninger for styring av havbunnsanlegg må 
utredes. Dette inkluderer "subsea all electric ". Miljødirektoratet 
er kjent med at andre operatører planlegger for installering av 
kvalifiserte del-elektriske løsninger, og at kvalifiseringsarbeid 
pågår for bl.a. juletrær. Vi forventer at "subsea all electric" 
vurderes for Linnorm. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Påpekte forhold vil bli angitt i KU. 
Elektriske løsninger for 
hydraulikksystemer må tilpasses hver 
type havbunnsanlegg.  For Linnorm 
har dette vist seg å være utfordrende. 
Dette vil bli nærmere beskrevet i 
konsekvensutredningen. 

Konsekvensutredningen må redegjøre for legging av 
rørledninger og kabler, herunder korallforekomster og 
trasévalg, etablering av steinfyllinger og om det planlegges for 
bruk av madrasser eller liknende for beskyttelse av 
rørledninger og undervannsinfrastruktur. Dette inkluder 
volumer av stein, evt. grus, og utslipp til luft fra leggefartøyer. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Påpekte forhold vil bli angitt i KU. 

Risiko for utilsiktede hendelser og avbøtende tiltak, må belyses 
i konsekvensutredningen, herunder utblåsninger, lekkasjer fra 
rør og undervannsinstallasjoner (se egen omtale), 
prosesslekkasjer, lagertanker (kondensat og kjemikalier), 
lasteoperasjoner og avfallshåndtering. Dette inkluderer en 
nærmere beskrivelse av design og valgte løsninger, herunder 
lastesystemet for kondensat og overføring og lagring av 
kjemikalier på innretningen. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Påpekte forhold vil bli angitt i KU. 

Miljødirektoratet anser lekkasjedeteksjon på 
havbunnsinnretninger som BAT. Konsekvensutredningen må 
beskrive alternative løsninger, herunder punktsensorer og 
områdedetektorer, og hvilke(t) system som planlegges installert 
på Linnorm. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Påpekte forhold vil bli angitt i KU. 
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Ulike kilder til undervannsstøy og mulig påvirkning på miljøet 
må beskrives, bl.a. pattedyr, fisk og sjøfugl. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Påpekte forhold vil bli angitt i KU. 

Ubemannede innretninger vil potensielt kunne medføre 
problemer relatert til fugl. Belysning og fugleproblematikk må 
belyses i utredningen. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Påpekte forhold vil bli angitt i KU. 

Omfang av naturlige gasslekkasjer (seepage) på Linnorm må 
belyses i konsekvensutredningen, og mulige alternative 
løsninger for overvåking av havbunnen for å kunne følge 
utviklingen over tid, må utredes. 

Kommentaren tas til orientering. Risiko 
for lekkasje av gass fra reservoar er 
godt undersøkt og vurdert til å være 
svært lav. Overvåking av eventuelle 
endringer av trykkforhold i reservoar 
under produksjon vil bli gjennomført. I 
planleggingen av produksjonsbrønner 
har forekomst av grunn gass blitt 
utforsket fra havbunnen og dypere ned 
i stratigrafien. Valg av 
brønnlokasjoner unngår alle kartlagte 
seismiske anomalier som indikerer høy 
sannsynlighet for tilstedeværelse av 
gass med mer enn 100m. Seismiske 
anomalier med lavere sannsynlighet 
for gass har en buffer på 75m.  Svake 
seismiske anomalier har også blitt tatt 
med i evalueringen av brønnlokasjon.   

Ifølge  Shell vil prosjektet se nærmere på muligheten for 
gjenbruk av en større del av feltinnretningen etter 
sirkulærøkonomiske prinsipper, og at det vil bli redegjort for 
dette i konsekvensutredningen. Miljødirektoratet forventer at 
dette inkluderer rørledninger og kabler. 

Kommentaren tas til orientering. Ulike 
muligheter for fjerning og etterlatelse 
vil bli inkludert i 
konsekvensutredningen.  

Møre og Romsdal fylkeskommune  
Møre og Romsdal fylkeskommune meiner at det føreslegne 
utgreiingsprogrammet bør vie særleg omsyn til følgjande: 

1. Løysing for gasseksport med samfunnsmessige 
verknader. Nyhamna har god kapasitet til å ta imot 
og prosessera meir gass. Dette vil òg på sikt kunna 
medføra store ringverknader i forhold til 
vidareforedling av gassen, til dømes til blå hydrogen 
eller ammoniakk. 

2. Marin natur må kartleggast i heile influensområdet for 
utvinninga, og verknaden på dei marine 
naturverdiane ved etablering og drift må tilleggas stor 
vekt i konsekvensutgreiinga. Utgreiingsarbeidet må 
sikre at det vert utvikla og nytta teknologi som i høg 
grad hindrar at skadelege stoff vert spreidd i det 
marine miljøet. Det må gjennomførast ei heilskapleg 

1. Merknaden takast til orientering. 
Konsekvensutgreiinga aktar å kaste lys 
over dei vurderte alternativa, irekna 
Nyhamna og Kårstø. 

2. Merknaden takast til orientering. Dei 
nevnte tilhøve samsvarer med 
programmet for konsekvensutgreiinga. 
Kartlegging av naturverdiar vert 
gjennomført på feltet og langs 
røyrleidning- og kabelruter. BAT-
vurderingar vert gjennomført for å sikre 
at dei totalt sett beste miljøløysingane 
vert nytta (innan BAT-definisjonen), 
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miljømessig risikovurdering som omfattar den totale 
miljøbelastninga, naturfaren ved akuttutslepp og dei 
potensiell langtidseffektane frå utvinninga. 

3. Fylkeskommunen finn det naturleg at 
driftsorganisasjonen for Linnorm blir kopla til Shell sin 
driftsorganisasjon i Kristiansund, og også knyter 
synergiar med eksisterande gassknutepunkt og 
terminal på Nyhamna-anlegget. Det er viktig at ein 
bygger på den kompetansen som finst i regionen som 
ein del av føresetnadene for konsekvensutgreiinga. 

4. Helikopterbasen på Kvernberget sjås òg som eit 
naturleg utgangspunkt og føresetnad for 
konsekvensutgreiinga. 

5. Strømforsyning frå Nordmørsringen er logisk og bør 
vurderast i samanheng med pågåande utvikling av 
nettet, noko som vil vera positivt for området og 
potensielt skapa auka næringsaktivitet i området. 

6. I samsvar med program for konsekvensutgreiing er det 
lagt opp til at petroleumsverksemda skal generera 
lokal og regional verdiskaping og ringverknader, men 
ikkje korleis dette skal implementerast. Korleis dette 
skal skje bør beskrivast nærare. 

 

med minimale og akseptable utslepp til 
miljø. 
 
3. Merknaden takast til orientering. 
Konsekvensutgreiinga vil greie ut om 
organisering og lokalisering av 
driftsorganisasjon for Linnorm. 
 
4. Merknaden takast til orientering. Ein 
forventar ikkje helikoptertrafikk i 
normal operasjon. 
 
5. Merknaden tas til orientering. Sjå 
elles parallell prosess med 
anleggskonsesjon etter energiloven, og 
tilhøyrande konsekvensutgreiinga.  
 
6. Prosjektet har fokus på å medverka 
til positive lokale/regionale 
ringverknader, og vil tilrettelegga for 
dette i kontraktsstrategien, innanfor 
gjeldande lovverk for innkjøp. 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til A/S 
Norske Shells forslag til program for 
konsekvensutredning for Linnorm-prosjektet, datert 
10.08.2021.Det er også lagt fram melding om nettilknytningen 
av dette forbruket til land som skal behandles av NVE. NVE ser 
ingen grunn til å komme med en separat uttalelse om forslaget 
til KU-program. Ingen merknader utover dette. 

Kommentaren tas til orientering. 

Riksantikvaren 
I forslaget til program for konsekvensutredning for Linnorm er 
kunnskapsstatus for kulturminner i utredningsområdet kort 
nevnt. Utredningsprogrammet sier litt om at det skal etableres 
en dialog med kulturminnemyndighetene. Det er viktig at dette 
gjøres som en del av den videre planprosessen. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Kontakt er opprettet med 
Fylkeskommunen og NTNU 
Vitenskapsmuseet i forbindelse med 
utførte undersøkelser av kabelrute til 
land. Her ble to skipsvrak funnet og 
rapportert som sjøfunnsskjema med 
følgebrev.  

Når det gjelder forvaltningen av kulturminner har 
fylkeskommunen nå saksbehandlingsansvar for kulturminner fra 
land og ut til 24 nautiske mil fra grunnlinjen (tilstøtende sone). I 
denne sonen gjelder kulturminneloven. Det må avklares med 
fylkeskommunen og NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim hvilke 
undersøkelser som er nødvendig langs aktuelle kabeltraseer 
innenfor denne sonen. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Påpekte forhold vil avklares med nevnte 
myndigheter. 

Dersom skipsvrak skulle bli påvist, må videre håndtering 
avklares nærmere med kulturminnemyndighetene. Det kan tas 
kontakt med Vitenskapsmuseet i Trondheim for vurdering av 
eventuelle marinarkeologiske funn. Det vil være en fordel om det 

Kommentaren tas til etterretning. Det 
henvises til tidligere kommentarer om 
kontakt med kulturminnemyndigheten i 
forbindelse med undersøkelser og funn. 
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søkes tidlig kontakt med Vitenskapsmuseet for å planlegge 
hvordan kartleggingen skal gjennomføres. 
Vanndypet på Linnorm er oppgitt til om lag 300 meter. Dette er 
for dypt til at det er potensial for funn av spor fra steinalderen i 
området. 

Kommentaren tas til orientering. 

Det er et visst potensial for funn av skipsvrak innenfor 
planområdet. Her er det i første rekke tale om forlis i åpent hav. 
Det er ikke mulig å gå inn på om enkelte deler av planområdet 
har større potensial for skipsfunn fordi forlis på åpent hav er 
resultat av en eller flere utenforliggende faktorer som i stor grad 
ikke er påvirkbar. Det foreligger heller ikke systematisk 
registrering av havbunnen i planområdet, med den hensikt å 
lokalisere skipsfunn vernet etter kulturminneloven. 
En tilfredsstillende kartlegging av eventuelle skipsfunn i 
forbindelse med leting og utvinning av olje og gass forutsetter 
samarbeid og gode rutiner for rapportering mellom 
kulturmiljøforvaltningen og oljeindustrien. Det er mest 
hensiktsmessig at tiltakshaver samkjører eventuelle surveys med 
kulturmiljøforvaltningen, slik at man unngår å måtte kjøre doble 
slike. Jo tidligere kulturmiljøforvaltningen kobles inn i dette 
arbeidet, jo tidligere vil konflikter med eventuelle kulturminner 
under vann oppdages og unngås. Kostnadsmessig er dette også 
i aller høyeste grad den beste løsningen. 

Kommentaren tas til orientering. 

Før det gjøres tiltak på havbunnen, i form av infrastruktur, 
rørledninger og kabler, samt andre inngrep som for eksempel 
mudring, graving, spyling eller massedumping, skal forholdet til 
kulturminner avklares. Det er hensiktsmessig så tidlig som mulig 
å kontakte kulturmiljøforvaltningen for å klarlegge om tiltaket vil 
komme i kontakt med kulturminner under vann. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Kulturminnemyndigheten vil kontaktes 
for avklaring som påpekt. 

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

Kommentaren tas til orientering. 

Romsdal Interkommunalt politiske råd (ROR) 
ROR er generelt positiv til det foreslåtte 
konsekvensutredningsprogrammet og planene om utbygging av 
Linnorm i Norskehavet. 

Kommentaren tas til orientering. 

Vi ønsker å poengtere følgende punkt i forbindelse med 
høringen:  
• Regionen har god erfaring med utbygginger og drift knyttet 
opp mot gassprosesseringsanlegget på Nyhamna.  
• Regionen har god tilgang på arbeidskraft og kompetanse.  
• Det er ledig kapasitet i eksisterende gassprosesseringsanlegg 
og tilknyttet infrastruktur – dette gjelder både Polarled og 
Langeled i tillegg til anlegget på Nyhamna. Det er derfor viktig 
med ny gass for å øke fyllingsgraden.  
• Gassen utgjør i dag en stor del av det totale energiforbruket i 
Europa. Dette er en situasjon vi forventer å vedvare i mange år. 
Bakgrunnen for dette er at gassen er den karbonbaserte 
energien som gir laveste CO2-utslipp.  
• Regionen har gjennom en tiårsperiode tidligere samarbeidet 
med LO, NHO, Møre og Romsdals fylkeskommune og 

Kommentarene tas til orientering. 
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Høgskolen i Molde om det interkommunale 
samarbeidsprosjektet Gassknutepunkt Nyhamna. Her har man 
blant annet arbeidet for å utvikle Nyhamna til et gassknutepunkt, 
og i tillegg øke de regionale ringvirkningene.  
• Dette arbeidet videreføres nå, med de samme partnerne, i et 
nytt prosjekt med navnet Energiknutepunkt Nyhamna. I denne 
prosjektet er det mål om å arbeide for produksjon av blant annet 
blått hydrogen og ammoniakk. I den forbindelse henvises det til 
ROR sin innspill til nasjonalt veikart for hydrogen (vedlegg 1).  
Vi ser for oss muligheten for framtidig karbonfri eksport av 
energi ut fra Nyhamna. Vi ønsker her å poengtere viktigheten 
av å se på alternativer for CCS og infrastruktur for eksport av 
hydrogen.  
 
I samsvar med program for konsekvensutredning er det lagt opp 
til at petroleumsvirksomheten skal skape lokal og regional 
verdiskaping og ringvirkninger, men ikke hvordan. Dette bør 
beskrives nærmere.  

Prosjektet har fokus på å medvirke til 
positive lokale/regionale 
ringvirkninger, og vil tilrettelegge for 
dette i kontraktstrategien, innenfor 
gjeldende lovverk for anskaffelser. 

Det har i lengre tid vært arbeidet med å sikre mer krafttilgang 
og en mer robust kraftforsyning til Romsdalshalvøya inkludert 
Aukra. I den grad utbyggingen av Linnorm, med tilhørende 
prosessering på land skulle påvirke dette, ber vi at også dette 
beskrives nærmere. 

Kommentaren tas til orientering. 
Påpekte forhold vil bli ivaretatt gjennom 
prosessen med søknad om 
anleggskonsesjon.  

Salfjord AS  
Salfjord skal bygge et stort landbasert oppdrettsanlegg for laks 
på næringsområdet like øst for metanolfabrikken til Equinor på 
Tjeldbergodden og vil gjerne diskutere med Shell hvordan 
strømforsyningen til Linnorm fra Tjeldbergodden planlegges, og 
om det er noen synergieffekter eller konfliktområder som bør 
utforskes på dette stadiet. 

Ønsker et Teams møte for presentasjon/ avklaringer og mulige 
synergier/ konflikter mellom våre prosjekter 

Møte mellom Salfjord og Norske Shell 
avholdt 08.10.21 og relevante forhold 
diskutert. Enighet om å fortsette 
samtalen. 

 

Det henvises for øvrig til parallell 
prosess med anleggskonsesjon.  

Samferdselsdepartementet  
Vår underliggende etat Kystverket har sendt inn et eget 
høringsinnspill med merknader knyttet til skipstrafikken og 
beredskap mot akutt forurensning. Vi ber om at Kystverkets 
høringsinnspill blir ivaretatt. Samferdselsdepartementet har 
ingen andre merknader til høringen utover dette. 

Kommentaren tas til orientering.  

Statens Vegvesen 
Ingen merknader Kommentaren tas til orientering. 
Statnett 
Energiforsyningen som planlegges går fra Tjeldbergodden i 
Møre og Romsdal. Tilknytningspunktet har i dag ikke 
reserveforsyning for de 25 MW som i vedlagte dokument 
fremstår som maksimallast. 
For å kunne tilknyttes på Tjeldbergodden forventes det at NEAS 
må bygge ny transformatorstasjon. Hvis anlegget skal ha 
normal forsyningssikkerhet er det i tillegg behov for en ekstra 
132 kV ledning til Tjeldbergodden. En slik ledning vil i tillegg til 

Kommentaren tas til etterretning. 
Påpekte forhold vil bli ivaretatt gjennom 
prosessen med søknad om 
anleggskonsesjon.  
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Høringsinstans/-kommentar Evaluering av mottatt 
kommentar 

å gi tosidig forsyning også kunne fjerne flaskehalsen i NEAS-
ringen, som også er en begrensning i dag. En slik ledning vil i 
tillegg ha positiv effekt på den felles flaksehalsen som Istad og 
NEAS deler mellom Viklandet og Brandhol. 
Tilknytningen på Tjeldbergodden har altså flere utfordringer 
med flere aktuelle løsninger. Det er usikkert om nett-tiltakene kan 
være på plass innen 2026, som er idriftsettelsestidspunkt for 
Linnorm. 
Tilknytning på vilkår kan være aktuelt som en midlertidig 
løsning, men foreløpig har vi ikke erfaring med å benytte dette 
verktøyet i nett hvor forsyningssikkerheten til eksisterende kunder 
vil endres som følge av tiltaket. Å etablere systemvern på lasten 
vurderes som lite sannsynlig begrunnet i tiltakets størrelse, 
plassering langt fra Statnetts stasjoner og siden det vil være 
mange utfall som bør trigge systemvernet. Det siste argumentet 
er begrunnet i at det er flaksehalser på flere nivå som må 
overholdes. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Påpekte forhold vil bli ivaretatt gjennom 
prosessen med søknad om 
anleggskonsesjon.  
 

Statnett mener at det er mindre usikkerhet knyttet til tilknytning i 
Hofstad. På Hofstad er tilknytning på vilkår enklere å tillate siden 
forsyningssikkerheten til eksisterende kunder ikke berøres. I 
Hofstad vil i tillegg ha normal forsyningssikkerheten i løpet av 
2027, som er planlagt idriftsettelse for Åfjord-Snilldal, en 
ledning Statnett har konsesjon på og som vil bli bygget 
uavhengig av Linnorm. 

Kommentaren tas til etterretning. 
Påpekte forhold vil bli ivaretatt gjennom 
prosessen med søknad om 
anleggskonsesjon.  
 

Vi kjenner til flere planer for elektrifisering av Haltenbanken, og 
noen av dem er omtalt i forslaget til 
konsekvensutredningsprogram. Det er viktig at dette skjer 
koordinert og på en samfunnsmessig rasjonell måte. 

Kommentaren tas til orientering.  

Elektrifisering av Linnorm er konsesjons- og utredningspliktig, 
og vil bli behandlet i en egen prosess. Statnett vil derfor i tillegg 
gi sine kommentarer til denne i den forbindelse. 

Kommentaren tas til orientering. 

Konsesjonær har ansvaret for å ivareta og eventuelt avklare 
uklarheter mht. funksjonskrav stilt av systemansvarlig, der dette 
kan påvirke den omsøkte tekniske løsningen. 

Kommentaren tas til orientering. 
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6 OMRÅDEBESKRIVELSE 

En kort omtale av det generelle kunnskapsgrunnlaget om naturressurser, miljøforhold og andre 
havbaserte næringer er gitt i kapittel 2.6. 

I tillegg finnes spesifikk kunnskap om forholdene ved Linnorm og kabelruten fra land opparbeidet 
gjennom egne undersøkelser. Spesifikke undersøkelser for Linnorm, både for feltlokaliteten og ulike 
rørledningsruter, ble undersøkt både som en del av planprosessen i 2012, og nåværende prosess. 
Undersøkelser dekker ruter for henholdsvis feltinterne- og gasseksportrørledninger, og kabel fra 
land. Siste undersøkelser ble gjennomført høsten 2021. Resultater fra undersøkelsene danner et 
godt grunnlag for konsekvensutredningen. 

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

6.1 FYSISKE OG OSEANOGRAFISKE FORHOLD 

Vanndypet i området ved Linnorm er ca. 300 meter. Bunnsedimentene i området består 
hovedsakelig av grus- og sandholdig slam (Figur 6-1). Dette varierer noe innover mot land, hvor 
også vanndypet gradvis avtar. 

 

Figur 6-1. Bunnsedimenter i områdene ved Linnorm (NGU, 2022). 
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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 
overflatestrømmen i nord/nordøstlig retning. Figur 6-2 viser dominerende havstrømmer i området. 
Linnorm ligger utenfor de store virvelsystemene ved Haltenbanken og Mørebankene. 

 

Figur 6-2. Hovedtrekkene i strømforholdene i området ved Linnorm. Kyststrømmen er vist med grønne piler. Lyseblå 
piler viser Atlanterhavsstrømmen (Datagrunnlag fra HI). 

 

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 til Frøyhavet utenfor Smøla reduseres jevnt fra ca. 300 m til 200 m. Videre 
er vanndypet i fjorden mellom Smøla og Hitra ca. 50 m. Som tidligere nevnt består 
bunnsedimentene ved Linnorm hovedsakelig av grusholdig og sandholdig slam. Videre i retning 
mot kysten ved Smøla og Hitra består bunnsedimentene mer av grusholdig sand og slamholdig 
sand (Figur 6-1). 
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Videre mot kysten fra Linnorm domineres havstrømmene i større grad av kyststrømmen, som 
beveger seg med klokken og videre nord mot Lofoten (Figur 6-2). 

6.2 BESKRIVELSE AV NATURRESSURSER 

Økosystemet i Norskehavet har relativt lavt biologisk mangfold og en nokså enkel næringskjede, 
men de dominerende livsformene finnes i svært store mengder. Norskehavet har høy biologisk 
produksjon 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). 

6.2.1. 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 6-3), heller ikke innenfor noen nye 
foreslåtte SVOer (HI, 2021; Figur 6-4). Likevel ligger det midt imellom tre forskjellige SVO, 
henholdsvis SVO Eggakanten, SVO Froan med Sularevet og SVO Haltenbanken.  
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Figur 6-3. Eksisterende Særlig verdifulle og sårbare områder i delen av Norskehavet der Linnorm er lokalisert 
(Miljødirektoratet, 2022). 

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 
nordover i kjernen av Atlanterhavsstrømmen, som i stor grad følger 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.  

Langs kysten av Trøndelag og Nordland strekker SVO Kystsonen Norskehavet seg. Denne 
inkluderer områdene fra Stadt til Runde, Trøndelagskysten med Froan, Vikna og Sklinna, 
Helgelandskysten med Sømma og Vega og Vestfjorden, og definerer disse som særlig verdifulle. 
Områdene huser flere ulike habitater som er viktige for flere artsgrupper. Eksempler på dette er 
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tareskog og korallforekomster som fungerer som beite- og oppvekstområder for både sei og sild. 
Områdene representerer også viktige overvintrings-, oppveksts-, og næringsområder for 
kystbunden sjøfugl og sjøpattedyr (FFNH, 2019d). En kabel fra land (Tjeldbergodden) til Linnorm 
vil krysse dette SVO-området i et mindre strekk, dette er nærmere beskrevet i kapittel 10.2.2 og 
vist i figur 4-12.  

I HIs rapport nr. 26 i serien Rapport fra havforskningen (2021) legges det frem forslag til nye eller 
endrede SVOer. Dette er kun forslag, og eventuelle endringer blir formalisert gjennom 
forvaltningsplanen. Linnorm ligger utenfor SVOene som er foreslått i Haltenbanken-områdene 
(Figur 6-4). En kabel til land ved Tjeldbergodden vil riktignok komme til å krysse SVO Kystsonen 
Norskehavet Nord (på samme måte som for eksisterende SVO Kystsonen Norskehavet), og SVO 
Froan med Sularevet i et kort strekk.  

 
Figur 6-4. Forslag til særlig verdifulle og sårbare områder i delen av Norskehavet der Linnorm er lokalisert (HI, 

2022). 

6.2.2. 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 i områdene ved Linnorm til havs (Mareano, 2021). 
Samtidig vil en kabel fra Linnorm til land komme til å krysse gyteområder for lysing og 
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oppvekstområder for sei, samt en mindre del av gyteområder for sild. Disse områdene er nærmere 
beskrevet under: 

NVG sild, torsk og sei har gytefelt på de grunne bankeområdene utenfor Midt-Norge; 
Mørebankene, Haltenbanken og Sklinnabanken (Figur 6-5). 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, samt 
oppvekstområder langs hele norskekysten (HI, 2022b 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, 2022b). 

  

Figur 6-5. Gyteområder for fisk i områdene ved Linnorm og videre mot kysten ved Smøla og Hitra (HI/Mareano, 
2022). 

 

Linnorm-området ligger som nevnt utenfor hovedgyteområdene for de nevnte fiskeartene, og 
utenfor 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 
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.  
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Linnorm ligger som nevnt 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 fra april til 
juni. 

6.2.3. 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 infeksjoner i øyne og lunger (FFNH, 2019c). 

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

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 Frøyhavet 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 registrert med lav miljøverdi og sårbarhet (1 av 10) for sjøpattedyr 
(Havmiljø, 2021). 
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Figur 6-6. Områder med høy konsentrasjon av sjøpattedyr (HI/Mareano, 2021). 

 

6.2.4. 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 er redusert med 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, krykkje 
og lunde (de tre sistnevnte presentert i Figur 6-7) 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. I 
tillegg vil tettheten av alkekonge og svartbak kunne forventes å øke om vinteren (SEAPOP, 2021).  
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Figur 6-7. 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).  

Tetthet av sjøfugl (antall per 10 x 10 km2) 
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6.2.5. 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 bankeområdene 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 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 ved Linnorm vurdert som uforstyrret (Akvaplan-niva, 
2012). 

Siste gang det ble gjennomført regional overvåkning i region VI, før i 20214, 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 til 4 ganger LSC5 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 i 2012 for Linnorm, inkludert rørledning til 
Draugen, ble det utført flere kartlegginger i perioden 2010-2012 for høyoppløselig batymetrisk 
analyse av dybdedata (ROV-basert multistråle ekkolodd). Ved å kombinere batymetriske data med 
visuelle observasjoner fra gassfunnet Onyx Sør, samt detaljert korall-kunnskap fra feltene Kristin, 
Morvin og Hyme (Hovland 2008), ble det gjort tolkninger om hvor levende øyekorall-kolonier 
(Desmophyllum) eksisterer. Vurderingene indikerer at det er høy tetthet av verdifulle 
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 (øst/sør-øst – vest/nord-vest), med den 
levende delen av koloniene mot øst/sør-øst. Dette indikerer i tillegg at den dominerende 
strømretningen ved bunnen er fra denne retningen.  

Gjennom kartleggingsprogrammet Mareano er det gjort en rekke nye funn av korallrev, korallskog, 
sjøfjær og svamp. Det er også avdekket mange forekomster av kaldtvannskoraller 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 6-8). Samtidig 
er det også spredte forekomster av korallrev og hornkoraller i områdene mellom Njord og 

 
4 Rapport ikke tilgjengelig for konsekvensutredningen 
5 LSC – «Level of Significant Consentration» - referansenivå for kontaminering. 
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Draugen. Nærmere kysten, anslagsvis 50 km sørøst for Linnorm ligger Sularevet, med flere 
forekomster av korallrev (Figur 6-8). 

  

Figur 6-8. Forekomster av kaldtvannskoraller (venstre) og svamp (høyre) i området hvor Linnorm er lokalisert 
(HI/Mareano, 2020). 

I forbindelse med kartlegging av havbunnen langs planlagt kabeltrasé fra Linnorm til land (Nexans 
og DNV, 2021), samt langs planlagte eksportrørledninger for gass (Fugro, 2021), er det avdekket 
strukturer som både er bekreftet, eller som kan være, korallforekomster (Figur 6-9). Mulige funn 
som ikke er filmet er, hvor nødvendig, planlagt visuelt kartlagt for å bekrefte forekomst og eventuelt 
vurdere tilstand.  

Figur 6-9 angir feltområdet lokalt ved Linnorm og funn av koraller her. Funnene av koraller langs 
gasseksportruten og kabelruten til land har totalt sett for stor geografisk utstrekning til å kunne vises 
på ett kart, men eksempler er presentert i kapittel 10. 
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Figur 6-9. Forekomster av koraller ved Linnorm-områdene (DNV, 2022a). For beskrivelse av strukturer, 
brønnlokasjoner (pwl1) og annet vises det til figur 4.7 og 4.8 

 

På samme vis som for koraller, strekker det seg også et belte med høy tetthet av både svamp og 
hardbunnssvamp langs Eggakanten (i betydelig avstand fra Linnorm), i overgangssonen til dypere 
hav. I tillegg er det spredte forekomster av svamp i områdene ved Draugen og Njord, samt videre 
sør mot Sularevet (Figur 6-8). Områdene ved Haltenbanken huser også flere tette forekomster av 
svamp og hardbunnssvamp.  

Det er flekkvise forekomster av koraller og svamp også mellom Linnorm og grunnlinjen ved Hitra 
og Smøla, Figur 6-8. 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 6-8). 
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6.3 KULTURMINNER 

Det finnes i dag en veldig begrenset oversikt over kulturminner i Norskehavet. Det er eksempelvis 
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 til stede 
langs kabelruten til land da det er omtalt et betydelig antall forlis i Norskehavet. 

Kontakt er opprettet med Fylkeskommunen og NTNU Vitenskapsmuseet i forbindelse med utførte 
undersøkelser langs kabelruten til land. To skipsvrak ble funnet og rapportert som sjøfunnskjema 
med følgebrev. Funnene er lokalisert i Trondheimsleia, i fjorden utenfor Tjeldbergodden (ikke 
innenfor utredningsområdet for denne konsekvensutredningen). Planlagt kabelrute vil ikke komme 
i konflikt med noen kjente funn. Beskrivelse av funn vil bli gjort i konsesjonssøknadsprosessen for 
Linnorm.  

Skulle det avdekkes ytterligere funn i videre planleggingsarbeider for Linnorm-prosjektet vil 
kulturminnemyndighetene bli kontaktet. 

6.4 NÆRINGSVIRKSOMHET 

6.4.1. 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 6-11. Linnorm er lokalisert 20 kilometer 
nordvest for Njord-feltet, ca. 30 kilometer vest for Bauge og Hyme-feltene og ca. 45 km vest for 
Draugen-feltet. Vest for Linnorm ligger også gassfunnene Onyx Sør og Noatun som ligger 
henholdsvis 6 og 12 km fra Linnorm. I tillegg ligger det fire gassfunn noe nord for Linnorm, disse 
tilhører produksjonslisensene 1117 og 255B.  
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Figur 6-10. Petroleumsaktivitet i området hvor Linnorm er lokalisert (Oljedirektoratet, 2021). 

 

6.4.2. Fiskeriaktivitet 

Fiskeriaktiviteten i Norskehavet varierer fra år til år, og det er derfor viktig i en konsekvensutredning 
å vurdere aktivitet gjennom flere 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).  

For å belyse et langsiktig bilde på fiskeriaktiviteten ved Linnorm er fartøysporing fra 2000-tallet 
undersøkt. Statistikken viser at fiskeriaktiviteten i områdene ved Linnorm i denne perioden 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). 
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Fartøysporing fra 2018 til 2020 (fartøy over 15 m) viser en svært begrenset fiskeriaktivitet i området 
ved Linnorm i alle sesonger. Det er kun i tredje kvartal at det er en viss aktivitet i området (Figur 6-
12). Dette generelle bildet gjelder for både Linnorm-området og området med planlagt kabel til 
land.  

Eksempelet i Figur 6-14 fra 2018 viser at fiske ved Linnorm generelt kun foregår med line. Det var 
ikke registrert trålfiske her i denne perioden. Tilsvarende bilde er sett også i tidligere data. Langs 
kabelruten til land vil det i tillegg til linefiske også forekomme noe fiske med andre redskaper, som 
not, flytetrål og garn. Omfanget er generelt begrenset, men kan likevel være viktig lokalt. Innover 
mot land vil det også være fiske fra mindre fartøyer som ikke inngår i fartøysporingsordningen. 
Informasjonsutveksling og dialog med lokale fiskarlag er derfor viktig før anleggsarbeidet med 
kabellegging starter. 

Aktivitet gjennom en 3-års periode ved Linnorm (10x10 km rute) angir omkring 1-10 passeringer 
per år, noe økende inn i kystsonen. Tilsvarende for Haltenbanken (fiskeriområde) er 100-200 
passeringer (Figur 6-13).  

I forbindelse med konsekvensutredningen er det også gjennomført en skipskollisjonsstudie. Her er 
det også gjort en analyse for fiskerifartøy i området. Dette er nærmere omtalt i kapittel 13. 
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Figur 6-11. 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 hvit ring. Dataene er basert på 

satellittsporing og fangstrapportering. 

 

 

Figur 6-12. Relativ viktighet av delområder (10x10 km) i områdene ved Linnorm og inn mot land basert på 
sporingsdata for perioden 2018-2020. Linnorm er vist i rødt (Kilde: Data fra Fiskeridirektoratet).  
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Figur 6-13. Fiskeriaktivitet representert ved redskapsbruk. Linnorm er vist med hvitt kryss. Kilde: Fiskeridirektoratet, 
2022.  

6.4.3. 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, som større kollisjoner, 
og vil i stor grad kompensere for den økende trafikkmengden (FFNH, 2019c). 

I Figur 6-15 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. 
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I forbindelse med konsekvensutredningen er det også gjennomført en skipskollisjonsstudie. Dette er 
nærmere omtalt i kapittel 13. 

 

 

Figur 6-14. Tetthet av skipstrafikk (2016-2017). Beliggenhet for Linnorm er markert med svart prikk og 
Tjeldbergodden med blå prikk. Kilde: Havbase.no (2022) 

 

6.4.4. Havbasert oppdrett 

De siste årene har det vært en økende interesse for havbasert oppdrett. Dette henger sammen med 
et økende behov for tilgang til areal, i tillegg til miljø- og sykdomsutfordringer i flere områder hvor 
det i dag drives oppdrett. Med oppdrettsanlegg lokalisert lenger ut fra kysten vil det kunne forventes 
nye arealutfordringer med for eksempel de tradisjonelle fiskeriene, skipstrafikk og havvindanlegg. 
Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet kartlagt og identifisert områder som 
kan være egnet for havbruk til havs (Fiskeridirektoratet, 2019) (Figur 6-16). Av disse vil Område 
11, Frøyabanken Nord ligge tilstøtende med Linnorm. I tillegg vil kabel til land krysse Område 11, 
samt Område 10, Frøyabanken Sør.  

Ifølge Fiskeridirektoratet (2019) er Frøyabanken Nord ikke et av de konkrete områdene som er 
pekt på som aktuelle av oppdrettsnæringen. Dette grunnet stor havdybde og tilhørende 
fortøyningsutfordringer, samt utfordringer knyttet til teknologiutvikling og kost. Deler av området 
vurderes av Mariculture AS i forbindelse med lokalisering av Smart Fish Farm som har mottatt 
utviklingstillatelser. Disse anleggene vil ikke være i konflikt med Linnorm og tilhørende infrastruktur. 
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Fiskeridirektoratet vurderer likevel at område 11 Frøyabanken nord er et område hvor det kan 
være aktuelt å gå videre med en konsekvensutredning (Fiskeridirektoratet, 2019). 

 

Figur 6-16. Identifiserte områder som kan være aktuelle for konsekvensutredning av havbruk til havs. Kilde: 
Fiskeridirektoratet, 2022. 

 

 

 

 

 



Doc: 38-00-NS-F01-00001  Rev 02 
 

Åpen  73 av 141 

6.4.5. Havvind 

Oljedirektoratet, Kystverket, Direktorat for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) og 
Fiskeridirektoratet har sammen identifisert 15 aktuelle arealer for havvindkraft. De identifiserte 
utredningsområdene ligger alle i god avstand til Linnorm, samt den planlagte kabelruten til 
Tjeldbergodden. I juni 2020 ble det åpnet opp for at det kan søkes om konsesjon for bygging av 
havvind på områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Ingen områder er foreløpig åpnet til havs 
i Norskehavet.  

Om lag 60 km sør for Linnorm er ligger utredningsområdet for havvind Frøyabanken. Området 
ble utredet av NVE i 2012, vurdert i kategori B, som betyr at utvikling av vindenergi vil være 
utfordrende med tanke på tekniske aspekter eller konflikt med andre aktører eller påvirke området 
negativt. Det foreligger ingen konkrete planer om å bygge ut havvind i området. 

7 BAT-VURDERINGER 

Som nevnt i kapittel 4.9, stilles det egne krav til at energien utnyttes effektivt og at beste tilgjengelige 
teknikker (BAT) tas i bruk for å forebygge og begrense forurensning. BAT-vurderinger er inkludert 
i konsekvensutredningen for Linnorm som en del av den større beskrivelsen av teknologivalg i 
utredning av miljøkonsekvenser og avbøtende tiltak for utbyggingen. 

De viktigste BAT-vurderingene som er gjennomført for Linnorm-feltet er listet nedenfor: 

• Kraftgenerering og forsyning 
• Fakling  
• Behandling av produsert vann 
• H2S-Fjerning 
• Kjemikalier for H2S-fjerning 
• Våtlagring av kondensat – behandling av fortrengningsvann 
• Brønnopprensking 
• Styring av havbunnsventiler 
• Materialvalg 
• Lekkasjedeteksjon 

 

Vurderingene og BAT-prosessene er omtalt i nærmere detaljer i de følgende delkapitlene. 
Vurderinger av miljøpåvirkning fra planlagt teknologi, løsning og design er diskutert i nærmere 
detalj i kap. 8, 9, 10 og 11. Beskrivelse av vurderinger av ulike utbyggingsløsninger og deres 
egnethet er beskrevet i kapittel 3. Kapittel 7 tar for seg miljøvurderinger i BAT-sammenheng, hvor 
teknologier og avbøtende tiltak vurderes relativt til hverandre og ikke nødvendigvis som en helhetlig 
del av Linnorm-prosjektet.  
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7.1 KRAFTGENERERING OG FORSYNING 

Linnorm-innretningen planlegges med kraft fra land og det vil ikke benyttes forbrenningsutstyr som 
turbiner eller diesel-generatorer til kraftgenerering offshore. Kraft fra land er ansett som BAT i 
henhold til NORSOK S-003, som oppsummert nedenfor, og er vurdert som BAT for Linnorm-
innretningen. 

Linnorm-innretningen vil importere kraft fra norsk nett, som har CO2-utslipp blant de laveste i 
verden. Elektrisiteten vil hovedsakelig bestå av vannkraft (mer enn 90%), etterfulgt av vindkraft og 
biokraft, som også er fornybare kilder med tilsvarende lave utslipp (NVE, 2022). Linnorm har som 
mål å anskaffe elektrisitet med opprinnelsesgaranti, dette er også inkludert i budsjetter for 
investering. Dette innebærer bruk av elektrisitet på Linnorm-innretningen med et klimaavtrykk på 
0,011 tonn CO2 pr. MWh (NVE, 2022). Klimapåvirkningen fra kraftgenerering til Linnorm-
innretningen vil derfor være svært lav.  

Kraft fra land innebærer installasjon av kabel fra land som vil ha en miljøpåvirkning på havbunnen. 
Tiltak gjøres for å minimere omfanget av negative virkninger (kap. 10). 

Kraftforsyningstemaet er ikke en del av foreliggende konsekvensutredning. Dette blir ivaretatt i 
konsesjonen etter energiloven. 

 

7.2 FAKLING 

Fakling er i BAT-sammenheng vurdert etter føringer gitt i NORSOK S-003. Hovedpunktene fra 
prosessen er oppsummert i følgende avsnitt. 

Linnorm-innretningen vil ha en faklingsfilosofi for å minimere grensesnitt for høyt trykk/lavt trykk 
(HT/LT)-fakling basert på å optimalisere trykket gjennom fakkelsystemets design. Dette vil også 
redusere behovet for vedlikeholdsarbeid med tilhørende transport og støttefartøy. 

Et lukket faklingssystem er valgt for å fange og gjenvinne gass med lavt trykk til 
prosesseringsanlegget og for å avbøte miljøavtrykket ved å fjerne behovet for fakling.  

Linnorm-innretningen vil ha en kombinert HT/LT fakkel for å forenkle faklingssystemet. Dette er 
konkludert som BAT. 

Design av fakkeltuppen vil optimaliseres. Fakkelen designes med en sonisk tupp, en variabel åpning 
for å sikre sonisk flyt og økt forbrenningseffektivitet. Dette vil redusere metanutslipp, røykgenerering 
og behovet for rengjøring.  

For å minimere klimagassutslipp og bruk av pilotgass, vil det normalt ikke foregå fakling på 
Linnorm-innretningen. Fakkelen vil kun tennes ved trykkavlastning (eller en eventuell utblåsning). Et 
slikt system er svært pålitelig, og en beredskapsløsning er ikke funnet nødvendig. 
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7.3 PRODUSERT VANN 

Vann finnes naturlig i reservoarene, følger brønnstrømmen opp fra reservoaret og separeres fra 
oljen/gassen i prosessanlegget. 

Vanlige løsninger for håndtering av produsert vann på norsk sokkel er enten reinjeksjon/injeksjon 
eller rensing med påfølgende utslipp til sjø. Reinjisering av produsert vann krever en egnet akvifer, 
noe som ikke har blitt identifisert ved Linnorm. Dette innebærer at utslipp av produsert vann ikke 
kan unngås. Olje/kondensat må skilles og fjernes fra vannet før det kan slippes ut. 
Vannbehandlingen må tilfredsstille krav til maksimuminnhold av olje i vann.  

Ved valg av kjemikalier og tekniske løsninger vil hensynet til krav om å oppnå så lave EIF6-verdier 
som mulig på utslipp av produsert vann bli vurdert. 

7.3.1. Tilgjengelige metoder for rensing av produsert vann 

Det finnes en rekke metoder for rensing av produsert vann til havs (DNV GL 2015a, 2015b), og 
disse kan generelt deles inn i tre kategorier: 

• Gravitasjonsbasert separasjon 
o Oppløst gass / indusert gassflotasjon (DGF/IGF) 
o Kompakte flotasjonsenheter (CFU)  
o «Plate Interceptors» 
o Avgassingsenhet 

• Sykloniske / sentrifugale separasjonsmetoder 
• Filtrering / adsorpsjonsbaserte separasjonsmetoder 

 

Alternative teknologier for rensing av produsert vann før utslipp til sjø for å minimere påvirkning 
på miljø som er vurdert for Linnorm-innretningen i BAT-sammenheng er presentert i følgende 
delkapitler. Det foregår fremdeles vurderinger rundt hvilken løsning som skal velges for Linnorm.  

7.3.2. Vurdering av løsninger for rensing av produsert vann 

7.3.2.1. Hydrosyklon med avgasser  

Et rensesystem med hydrosyklon og avgassingsenhet har vært vurdert for Linnorm-innretningen. 
Hydrosykloner bruker sentrifugalkraft, og de forskjellige egenskapene til vann og olje gjør at disse 
separeres i prosessen. Dette alternativet har større vedlikeholdskrav og plassbehov, sammenlignet 
med andre alternativer. En slik løsning vil ikke forenelig med driftsfilosofien for Linnorm-
innretningen. For å tilpasse alternativet til driftsfilosofien for en ubemannet plattform kan ekstra 
sandfjerningsutstyr benyttes som et ledc i prosessen for å holde hydrosyklonerne rene over en 
lengre periode. Hydrosykloner er en vanlig rensemetode brukt på norsk sokkel.  

 
6 «Environmental Impact Factor» – metode for å bestemme relativ miljørisiko ved operasjonelle utslipp 
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7.3.2.2. Indusert gassflyting (IGF) og avgasser  

Da Linnorm vil være ubemannet i normal drift, og med begrensede vedlikeholdsbesøk, er det viktig 
at utstyret fungerer med minimalt tilsyn fra offshore personell. Dette alternativet krever regelmessig 
vasking for at tilfredsstillende rensegrad skal kunne opprettholdes. I tillegg vil dette alternativet 
representere betydelig større plassbehov enn den valgte løsningen. 

Et rensesystem med indusert gassflyting med degasser ble screenet ut av BAT-vurderingene grunnet 
vedlikeholdsbehov og høyere investeringskostnader, enn de andre vurderte løsningene.  

 

7.3.2.3. Kompakt flotasjons enhet (CFU), og avgassingsenhet med nøtteskallfilter  

Renseløsningen anses som den beste med tanke på rensegrad, likevel er løsningen ikke videreført 
for Linnorm pga. følgende: 

• Høye investeringskostnader og operasjonskostnader 
• Høye krav til vedlikehold og flere vedlikeholdskampanjer, inkludert bytte av filtermedium, 

noe som ikke er mulig ettersom Linnorm planlegges med ubemannet feltinnretning 
• Filtreringsenheten har et større arealavtrykk enn hva som er tilgjengelig på innretningen 

 

7.3.2.4. Kompakt flotasjonsenhet (CFU), avgasser og skimmerpumpe for olje 

Kompakt flotasjonsenhet kombinerer flotasjon med roterende bevegelser. Vannet ledes tangentielt 
inn i enheten der vannet settes i sirkulær bevegelse. Interne elementer i enheten bidrar til 
separasjonsprosessen. Hydrokarbonfasen fjernes i en kontinuerlig prosess via et rør på toppen av 
enheten, mens renset vann tas ut fra bunnen. Vannfasen slippes til sjø via en skrogmontert 
senkekasse med måler.  Oljekonsentrasjonen i vannet som slippes ut vil overvåkes ved hjelp av 
online-målere som bruker laserindusert fluorescens for konstant å måle oljekonsentrasjoner. Dette 
er nærmere omtalt i kapittel 9. 

Gass fra flotasjons- (CFU), eller avgassingsenhet samles i en kondensgjenvinningsenhet (Vapour 
Recovery Unit – VRU), og videre til en kompressor før den føres til anlegg for prosessering av gass.  

Renseløsningen er velutprøvd på norsk sokkel. Teknologien fjerner løst olje fra produsert vann på 
en effektiv måte, den har høy operasjonell pålitelighet og arealbruken er begrenset. Løsningen er 
også kostnadsmessig gunstig.  

7.3.2.5. Hydrocycloner og Kompakt flotasjonsenhet (CFU), og skimmerpumpe for olje 

Hydrocykloner brukes som førstetrinns-separasjon. Kompakt flotasjonsenhet kombinerer flotasjon 
med roterende bevegelser. Vannet ledes tangentielt inn i enheten der vannet settes i sirkulær 
bevegelse. Interne elementer i enheten bidrar til separasjonsprosessen. Hydrokarbonfasen fjernes 
i en kontinuerlig prosess via et rør på toppen av enheten, mens renset vann tas ut fra bunnen. 
Vannfasen slippes til sjø via en skrogmontert senkekasse med måler.  Oljekonsentrasjonen i vannet 
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som slippes ut overvåkes ved hjelp av online-målere som bruker laserindusert fluorescens for 
konstant å måle oljekonsentrasjoner. Vurderinger rundt ette er nærmere omtalt i kapittel 9. 

Gass fra flotasjons- (CFU) samles i en kondensgjenvinningsenhet (Vapour Recovery Unit – VRU), 
og videre til en kompressor før den føres til anlegg for prosessering av gass.  

Renseløsningen er velutprøvd på norsk sokkel. Teknologien fjerner løst olje fra produsert vann på 
en effektiv måte, den har høy operasjonell pålitelighet og arealbruken er begrenset. Løsningen er 
også kostnadsmessig gunstig. 

 

7.3.3. BAT for Linnorm 

Teknologien med kompakte flotasjonsenheter (CFU), avgasser og skimmerpumpe for olje kom best 
ut totalt sett i de gjennomførte BAT-studiene og er vurdert som BAT for rensing av produsert vann 
for Linnorm. Anlegget vil kunne designes til å imøtekomme en grense på 10 mg/l olje i vann.  

Prosjektet vil videre vurdere mulighetene for hydrosykloner med fjerningsfiltre som et alternativ til 
CFU. Dette vil være gjenstand for ytterligere BAT-studier i videre modning av prosjektet. 

7.4 H2S-FJERNING FRA GASS 

Hydrogensulfid (H2S) er naturlig forekommende i Linnorm reservoaret, opp til en konsentrasjon på 
10-30pm, og vil produseres fra oppstart. For å imøtekomme krav for eksport (2 ppm) må H2S 
fjernes på Linnorm-innretningen.  

7.4.1. Tilgjengelige metoder for H2S-fjerning 

Tre ulike teknologier for H2S-fjerning offshore er vurdert i BAT-sammenheng. Disse er nærmere 
beskrevet i de følgende avsnittene: 

• Amin kontaktor 
• Injeksjon av H2S-fjernerkjemikalie 
• H2S fjerningsmatter 

 

7.4.2. Vurdering av løsninger for Linnorm 

7.4.2.1. Amin-kontaktor 

Aminer fjerner H2S fra gasser gjennom absorpsjon. Vanligvis benyttes MDEA (Metyldietanolamin) 
som reagent i en kontaktor hvor H2S absorberes inn i væskefasen. Flytende amin blir så regenerert 
og H2S løses igjen fra flytende amin. Aminløsningen blir deretter resirkulert til kontaktoren.  

Bruk av aminer anses som det minst gunstige alternativet for bruk på en ubemannet installasjon. 
Selv om løsningen er effektiv på bemannede installasjoner, ønsker en mindre kompliserte løsninger 
på en ubemannet installasjon. En aminenhet vil øke kompleksiteten ombord, og ble tidlig identifisert 
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som et tiltak som vil kreve større omlegginger enn det som var forenelig med det valgte Spar-
konseptet. Denne løsningen ville også kunne føre til utfordringer ved vedlikehold, samt øke 
kostnadene for løsningen. I tillegg vil løsningen kreve forbrenningsanlegg for å omgjøre H2S til SO2 
som vil bidra til økte utslipp til luft. Løsningen er derfor ikke videreført. 

7.4.2.2. Injeksjon av H2S-fjerner kjemikalier 

H2S-fjernere (scavengers) er flytende kjemikalier som kan injiseres i brønnstrømmen og reagere 
med svovel, som dermed fjernes fra hydrokarbonene.  

De mest vanlige og billigste kjemikaliene for H2S-fjerning er triazin-baserte. Disse binder svovel-
baserte komponenter, følger vannfasen i brønnstrømmen, og renses via anlegget for rensing av 
produsert vann. Nye kjemikalier som er alternativer til de triazin-baserte er for tiden under testing 
og utvikling, dette vil beskrives nærmere i kapittel 7.5.   

Løsningen er enkel og utbredt brukt på norsk sokkel. I hvilken grad løsningen har effekter på miljø 
avhenger av hvilke kjemikalier som brukes (og slippes til sjø via produsert vann-anlegget). 
Kostnadene for løsningen er også avhengig av valg av kjemikaler.  

Alternativet er svært godt egnet for en ubemannet innretning siden det er pålitelig og krever lite 
vedlikehold. Kjemikalietanker kan dimensjoneres for å imøtekomme behovet, med etterfylling i de 
planlagte vedlikeholdskampanjene. 

7.4.2.3. H2S-fjerningsmatter 

H2S-fjerningsmatter består av stablede matter (filter) i en beholder. Brønnstrømmen flyter gjennom 
beholderen og svovelkomponenter adsorberes inn i filtermattene. Når de adsorberende 
materialene er mettet med svovel må mattene byttes ut og avhendes. 

Bytting av filtermatter er krevende operasjoner. Konsentrasjonen av H2S i Linnorm-brønnstrømmen 
tilsier at mattene må byttes hver tredje måned.  

Alternativet er ansett som det beste alternativet med tanke på miljø ettersom det ikke fører til utslipp 
av miljøskadelige stoffer til sjø på feltet. Likevel vil det bety utslipp i forbindelse med håndtering av 
avfallet på land, samt deponering. 

Det hyppige behovet for utskifting av matter er meget utfordrende for valgt driftsfilosofi for Linnorm, 
med kun årlige vedlikeholdskampanjer planlagt. 

7.4.3. Valgt løsning for Linnorm 

Løsningen med injeksjon av H2S-fjerner kjemikalier er vurdert som BAT og best egnet for Linnorm. 
Løsningen representerer alternativet med lavest investerings- og driftskostnader, da øvrige metoder 
innebærer omfattende modifikasjoner på designet for Linnorm-installasjonen, samtidig gjør det 
lave vedlikeholdsbehovet og driftspåliteligheten løsningen velegnet for en ubemannet innretning. 

Prosjektet vil fortsette ytterligere testing av løsningen og tilhørende kjemikalier for å sikre at designet 
oppnår tilfredsstillende lav miljøpåvirkning (EIF < 10). Forbedringer som endring av kjemikalietype, 
doseringsrater og operasjonsteknikker vil kontinuerlig bli vurdert gjennom feltets levetid. 
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7.5 H2S-FJERNINGSKJEMIKALIER  

Som angitt i forrige delkapittel er miljøpåvirkningen fra bruk av H2S-fjerner avhengig av kjemikalie 
som brukes og det gjort egne BAT-vurderinger av aktuelle kjemikalier. Kjemikaliene må sikre 
tilstrekkelig utskilling av H2S og samtidig ha minst mulig miljøpåvirkning. 

Fire ulike kjemikalier er foreslått fra ulike leverandører, to har blitt forkastet på grunn av 
sikkerhetshensyn (triazin-produkter), og toblir vurdert videre (hemiformalsvak syre og MBO). 

Bruk av triazin-produkter er ikke anbefalt for Linnorm ettersom disse kan føre til avleiring og 
polymerisering, som igjen kan tette viktige systemer ved dannelse av avsetninger. Risiko knyttet til 
dette er ikke akseptabelt for Linnorm som normalt vil være ubemannet.  

Både hemiformalsvak syre- og MBO- alternativene scorer høyt med hensyn til kostnader og 
arealbehov, og er bedre enn triazin-alternativene på flere områder, spesielt med tanke på 
miljøpåvirkning. En løsning med triazin vil innebære årlige kostnader på om lag 33 millioner 
kroner pr. år, mens hemiformalsvak syre og MBO innebærer årlige kostnader på henholdsvis 26 
og 16 millioner kroner. De vurderte kjemikaliene er imidlertid ikke godt utprøvde i industrien, MBO-
kjemikaliene er noe mer anvendt enn hemiformalsvak syre, og for flere andre installasjoner på 
norsk sokkel vurderes det nå å gå over til MBO. MBO-kjemikaliene vurdert for Linnorm er klassifisert 
som miljøkategori Gul Y1.  

Kalkulerte EIF-verdier for MBO og hemiformalsvak syre ved DREAM-modellering, er vist til å være 
lavere enn tilsvarende for triazin-alternativer (TFMC, 2021). Det utføres ytterligere kroniske 
toksisitetstester i andre kvartal 2022 for å gjøre modelleringene mer robuste og gi et mer realistisk 
risikobilde. Kjemikaliene testes også for deres toksisitet i et langtidsperspektiv. Skulle 
hemiformalsvak syre vise seg å være et bedre alternativ en MBO, vil prosjektet vurdere å gå videre 
med dette. Foreløpig er MBO foretrukket, da dette er mer utprøvd og anvendt på sokkelen, og 
forventes å ha en mindre påvirkning på ytre miljø enn alternativene. 

7.6 KONDENSATLAGRING OG FORTRENGNINGSVANN 

Produsert kondensat ved Linnorm-feltet vil lagres i tanker i Spar-strukturen før det overføres til 
skytteltankere for eksport. Våtlagringstankene vil være åpne for sjøvannsutskifting i bunnen og 
differansen i tetthet mellom kondensat og sjøvann holder kondensatet øverst i tankene. Metoden 
resulterer i utslipp av lagret fortrengningsvann, dvs. sjøvann. Sjøvann vil flyte inn i tankene når 
kondensat losses over til transportskip, og gradvis fortrenges ut når kondensat produseres og lagres 
i tankene.  

Det er flere eksempler på våtlagring tilknyttet offshore petroleumsfelt, også på norsk sokkel, som 
har vist at dette er en trygg løsning for å imøtekomme myndighetskrav til oljeinnhold for utslipp av 
mulig oljeholdig fortrengningsvann.  
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7.6.1. Vurdering av løsninger for Linnorm 

For Linnorm er det lagt til grunn våtlagring og hvor tiltak eventuelt iverksettes for å sikre at 
fortrengningsvannet møter krav til maksimum oljeinnhold. Følgende alternative løsninger er vurdert 
for Linnorm: 

• Buffertankvolum  
• Separasjonsmembraner 
• Rensing av fortrengningsvann 

 

7.6.1.1. Buffertankvolum 

Prinsippet for denne teknikken er å ha en buffersone av sjøvann mellom kondensatet øverst i tanken 
og punktet nede i tanken hvor sjøvann flyter inn og ut av tanken. Dersom noe kondensat (eller -
komponenter) blandes ned i sjøvannet, vil denne buffersonen sikre tilstrekkelig oppholdstid for 
kondensatet til å flyte tilbake mot overflaten og akkumulere i kondensatlaget her. Større volum av 
sjøvannsbuffer vil være risikoreduserende, og antas å resultere i utslipp av fortrengningsvann med 
lavere konsentrasjoner av olje i vannet enn med en mindre buffersone. 

Tilsvarende konseptuelle løsninger med våtlagring er utbredt på norsk sokkel for oljefelt, og viser 
lave olje-i-vann konsentrasjoner i fortrengningsvann som slippes til sjø. Løsningen representerer 
lave kostnader både for investering og drift. Når det kommer til pålitelighet og vedlikeholdskrav er 
løsningen vurdert som den beste av de alternative løsningene. I tillegg krever løsningen ingen 
dekksplass eller operasjoner på dekk.  

Det er viktig at løsningen implementeres med en tilstrekkelig stor sjøvannsbuffer for å sikre at 
oljekonsentrasjoner i utslippsvannet er lavere enn tillatte grenseverdier og hindrer utslipp av 
kondensat.  

Planlagt design innebærer utslipp ca. 26 meter under laveste kontaktpunkt for kondensat og 
sjøvann, noe som er vurdert til å være sikker avstand for å sikre tilstrekkelig olje og vannseparasjon 
i tankene og minimere risiko for utslipp av kondensat. Kontaktpunkt mellom kondensat og sjøvann 
forventes å være stabilt og uforstyrret ettersom kondensatet lastes fra toppen av lagringstankene 
med forholdsvis lave rater.  

7.6.1.2. Separasjonsmembraner 

Separasjonsmembraner for vann med olje kan benyttes som fysiske barrierer hvor vannfasen møter 
oljefasen. Ved valg av membranmaterialer må det sørges for at membranene kan tåle kreftene i 
lagringstankene.  

Alternativet anses isolert sett som det beste miljømessig relatert til trygghet for lave 
oljekonsentrasjoner i fortrengningsvannet. Alternativet er fortsatt på utprøvingsstadiet teknologisk 
og lite utprøvd offshore. Det er også høy usikkerhet knyttet til kostnad for løsningen. Som følge av 
dette, og i tillegg til usikkerheter når det gjelder pålitelighet og vedlikeholdsbehov, er løsningen 
ikke anbefalt for Linnorm. 
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7.6.1.3. Rensing av fortrengningsvann  

Alternativet krever at fortrengningsvann blir pumpet ombord på innretningen for rensing via 
systemer for produsert vann før videre utslipp til sjø. Dette vil gi ytterligere kontroll på, og eventuelt 
redusere oljekonsentrasjonen i vannet. Dette vil kreve regelmessig tilsyn og vedlikehold og er ikke 
kompatibelt med en innretning som er ubemannet i normal drift. Reelt behov er også usikkert, da 
referanseløsningen med buffertank er antatt som svært god. Videre vil alternativet innebære at 50% 
av kapasiteten til nåværende system for produsert vann-rensing vil være dedikert til rensing av 
fortrengingsvann. Løsningen krever også energi til pumping, og medfører økt kompleksitet. 

Miljømessig sett vil løsningen sikre kontroll av utslipp og med lave konsentrasjoner av olje til sjø. 

7.6.2. BAT for Linnorm 

Basert på usikkerhetene og økt kompleksitet i prosjektet knyttet til alternativene for håndtering av 
fortregningsvann med separasjonsmembraner og rensing av fortrengingsvann i systemet for 
produsert vann-rensing, er løsningen med sjøvannsbuffer vurdert som BAT og anbefalt for Linnorm. 

Foreløpig design for valgt løsning har minimum 26 meters sjøvannsbuffer mellom kondensat og 
utslippspunkt, noe som vil sikre olje-vann-separasjon i tråd med krav fra myndighetene.  

Dette vil demonstreres gjennom videre prosjektering ved bruk av Computational Fluid Dynamic 
(CFD) analyser som modellerer hvordan kondensat og sjøvann vil oppføre seg i lagringstankene.  

7.7 BRØNNOPPRENSKING 

Etter boring og komplettering av nye brønner er det nødvendig å gjennomføre opprensking før 
brønnen kan settes i produksjon. Denne prosessen innebærer at hydrokarboner, borevæsker og 
andre rester fra boreaktiviteter fjernes, og er et viktig steg før produksjon kan starte ettersom dårlig 
brønnopprensking kan føre til redusert produksjonsevne og/eller skade på produksjonsutstyret. 
Dette er spesielt viktig for Linnorm, med både høyt trykk og høy temperatur i reservoaret.  

7.7.1. Vurdering av alternative løsninger for Linnorm 

Følgende alternativer er vurdert i BAT-sammenheng for brønnopprensking: 

• Opprensking til produksjonsenhet («vertsplattform») 
• Opprensking til rigg ved bruk av Kristin open-water system (OWS) 
• Opprensking til rigg ved bruk av et spesialbygget open-water system 
• Opprensking til rigg ved bruk av landestreng (landing string) 

7.7.1.1. Opprensking til et prosesseringsanlegg («vertsplattform»)  

Opprensking til et prosesseringsanlegg, ofte en egen prosesseringsinnretning eller ekstern 
vertsplattform, er anbefalt i regelverket. Da unngås forbrenning og fakling av avfallsstoffer fra 
brønnene, ved at dette ivaretas i prosessanlegget. Dette er ikke mulig ved brønnopprensking til 
rigg, hvor brønnstrømmen brennes. Opprensking til et prosesseringsanlegg er imidlertid ikke mulig 
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for Linnorm; her er ingen vertsfelt involvert, og egen feltinnretning har verken de aktuelle 
prosesseringsfasilitetene og er heller ikke operativ på det tidspunktet når første brønn skal 
opprenskes. Løsninger med rigg er derfor de eneste relevante alternativ for Linnorm. De ulike 
alternativene vil anslagsvis gi sammenlignbare utslipp til luft (se kapittel 8 for estimater). 

7.7.1.2. Opprensking til rigg med Kristin «open-water system» 

Kristin open-water system (OWS) er tidligere brukt for tilsvarende brønner på Kristin-feltet. Selv om 
Linnorm-brønner vil ha høyere temperatur enn brønnene på Kristin-feltet, er systemet vurdert som 
egnet for Linnorm-brønnene.  

Alternativet betyr at brønnene kan ferdigstilles raskt og effektivt uten ytterligere risiko for svekkelse 
av brønnintegritet eller skade på produksjonsfasilitetene. Samtidig innebærer det omfattende 
operasjoner både i sjøen og på riggdekk. Det vil derfor kreves omfattende risikovurderinger både 
for miljø og arbeidsmiljø for å sikre at risikonivået er tilstrekkelig lavt i henhold til ALARP-prinsippet. 
Selv om operasjonen ikke er en rutineoperasjon, har rigger på norsk sokkel vid erfaring med 
gjennomføring av slike operasjoner. 

Tilgjengelighet til utstyret er en usikkerhet. 

7.7.1.3. Opprensking til rigg med spesialbygget «open-water system» 

Et spesialbygget OWS vil være stort sett tilsvarende alternativet med et Kristin OWS, med noe økt 
effektivitet og bedre tilpassede løsninger. Samtidig vil alternativet innebære investeringer i 
størrelsesorden 7-8 ganger høyere enn de to øvrige alternativene for opprensking til rigg. 

7.7.1.4. Opprensking til rigg med landestreng  

En løsning med opprensking til rigg ved bruk av et havbunnsbasert test-tre og landestreng 
representerer en teknologi som ikke er særlig utprøvd på norsk sokkel for HPHT-brønner tilsvarende 
som for Linnorm. For at teknologien skal tilpasses til Linnorm, vil det kreves omfattende studier, 
testing og godkjenningsarbeid.  

Kostnadsmessig vil alternativet med havbunnsbasert test-tre og landestreng ligge i samme område 
som Kristin OWS-alternativet, men med høyere usikkerhet.  

 

7.7.2. BAT for Linnorm 

Med bakgrunn i vurderingene er det valgt å gå videre med løsningen som innebærer opprensking 
til rigg med Kristin open-water systemet. Ettersom de vurderte løsningene representer tilsvarende 
miljøutslipp, er den valgte løsningen vurdert som best når det kommer til teknisk gjennomførbarhet, 
produksjonsrisiko og sikkerhet. 
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7.8 STYRING AV HAVBUNNSVENTILER 

Følgende alternativer er vurdert for Linnorm for styring av sikkerhetskritiske havbunnsventiler: 

• Elektrisk kontrollsystem 
• Lukket hydraulisk system 
• Åpent hydraulisk system 

 

Et elektrisk kontrollsystem anses isolert sett å være den beste miljøløsningen, da den ikke gir utslipp 
til sjø. Men, som følge av manglende teknologisk modenhet er ikke løsningen funnet gjennomførbar 
for HTHP-forholdene på Linnorm. Teknologi for fullelektrisk styring er for tiden gjenstand for 
teknologiutvikling og tidsløpet for slik utvikling gjør løsningen utfordrende for Linnorm. Det er antatt 
at løsningen må utprøves på brønner med normale trykkforhold før den eventuelt kan testes for 
høytrykksbrønner. 

Et lukket hydraulisk system kan benyttes for styring av ventiler for høytrykksbrønner, med bruk av 
syntetiske hydraulikkvæsker. Disse kjemikaliene er normalt i svart eller rød kategori. 
Erfaringsmessig har det vært noe utsvetting og lekkasje fra disse systemene, og de innebærer økt 
kompleksitet både ved installasjon og i drift. Investeringskostnaden er også høyere enn for et åpent 
hydraulikksystem. 

For Linnorm er et åpent hydraulisk system vurdert som BAT. Dersom teknologi for fullelektrisk styring 
vil bli tilgjengelig innen Linnorms levetid, vil det være mulig å gjøre en ny vurdering rundt 
implementering av dette.  

Åpent hydraulisk systeme en godt utprøvd standardløsning på norsk sokkel. Hydraulikksystemet på 
Linnorm vil være åpent, uten retur, og medføre utslipp av begrensede mengder miljøakseptabel 
hydraulikkvæske (Gul Y1). Gjennomført BAT-vurdering konkluderer med at et åpent 
hydraulikksystem er beste totale løsning, med bakgrunn i operasjonssikkerhet, miljø, kostnader og 
fremdrift. Med unntak av aspektet utslipp til sjø, er løsningen vurdert som best innenfor alle tema. 
Hydraulikkvæsken som er valgt er i Gul kategori Y1.  

 

7.9 MATERIALVALG FOR FELTINTERNE RØRLEDNINGER 

Korrosivitet forbundet med Linnorm gassen medfører bruk av materialer som er 
korrosjonsbestandige og er valgt brukt for feltinterne rørledninger på Linnorm-feltet. Dette fjerner 
behovet for å tilsette korrosjonshemmende kjemikalier i drift. 

Slike materialer har lang levetid og lavt behov for vedlikehold. Dette begrenser materialforbruk, 
samt utslipp forbundet med vedlikeholdsarbeid, og er godt tilpasset driftsfilosofien for Linnorm.  

Bruk av korrosjonsbestandige materialer i relevante anlegg på Linnorm (feltinterne rørledninger 
osv.) er vurdert som BAT for Linnorm. 
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7.10 LEKKASJEDETEKSJON 

Målet for et lekkasjedeteksjonssystem er å detektere og minimere utilsiktede utslipp, samt kontrollere 
og begrense konsekvensene av en eventuell lekkasje. Følgende systemer er vurdert som relevant for 
lekkasjedeteksjon ved Linnorm: 

• Topside 
• Skrog / kondensatlagring 
• Lasting/lossing kondensat 
• Havbunnsproduksjonssystem 
• Rørledninger, kabler og stigerør 
• Eksportrørledning 

Systemer for lekkasjedeteksjon ved Linnorm er foreløpig under utarbeidelse som del av FEED-fasen, 
og vil være gjenstand for BAT-vurderinger. Lekkasjedeteksjonsfilosofi er nærmere omtalt i kapittel 
12.4. Foreløpige designvalg for lekkasjedeteksjon ved de ulike systemgrensene til Linnorm er gitt i 
de følgende avsnitt.  

Det vil være kontinuerlig kameraovervåkning via CCTV fra kontrollanlegget onshore av 
prosessanlegget offshore. Denne overvåkningen vil sikre tidlig deteksjon av lekkasjer assosiert med 
topside prosessene. I tillegg vil navigasjonsradarer sørge for automatisk deteksjon av 
kondensat/eller olje i havoverflaten rundt innretningen. Topside-fasilitetene designes med 
oppsamlingssystemer dersom lekkasjer skulle oppstå her. 

Linnorm-skroget vil være gjenstand for regelmessig inspeksjoner som en del av 
vedlikeholdskampanjer. Dette gjennom både visuell inspeksjon og infrarød skanning av skroget 
ved bruk av ROV. Små lekkasjer og sprekker vil likevel kunne være utfordrende å oppdage. Det er 
derfor gjort flere tiltak som del av skrogdesignet for å avbøte risiko for hydrokarbonlekkasjer til sjø. 
Dette inkluderer blant annet omfattende modellering av kondensatets oppførsel under våtlagring 
og dimensjonering av tankvolum, fjerning av eventuelt emulsjonslag i overgangen mellom sjøvann 
og lagret kondensat under lossing, samt overvåkning av oljeinnhold i buffervannet.  

Lossing av kondensat vil skje ved bruk av dobbeltforsterkede slanger (slange i slange), dette 
innebærer at eventuelle lekkasjer i hovedslangen vil fanges opp av forsterkningsslangen. Det finnes 
ulike systemer for å signalisere lekkasje i hovedslangen, dette vil undersøkes og utvikles videre i 
planleggingen av Linnorm.   

Lekkasjedeteksjon ved havbunnsproduksjonssystemet er gjenstand for videre undersøkelse og 
utvikling gjennom planlegging av Linnorm og er nærmere omtalt i kapittel 12.4. Foreløpig vurderes 
to ulike teknologier, nemlig metansniffere og akustiske detektorer. Lekkasjedeteksjon ved 
havbunnsanleggene vil være gjenstand for videre BAT-vurderinger. 

Utgangspunktet for lekkasjeovervåkning som benyttes for rørledninger, kabler og stigerør er 
massebalansemetoder. Det vil i videre planlegging vurderes ulike systemer for lekkasjedeteksjon 
basert på massebalanser.    

Behovet for lekkasjedeteksjonssystemer vil videre vurderes ut ifra regelverkskrav samt Norske Shells 
risikoakseptkriterier, inkludert potensial for miljøkonsekvenser (kapittel 12.4).  
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8 VURDERINGER AV UTSLIPP TIL LUFT OG AVBØTENDE TILTAK 

Utslipp til luft for petroleumsproduksjon til havs oppstår i hovedsak som følge av: 

• Produksjon av energi (kraft og varme) 
o For drift av roterende utstyr 
o For prosessformål 
o For lys og oppvarming 
o For transportformål 

• Fakling av gass 
• Diffuse lekkasjer fra prosessanlegg 

 

Av disse, er produksjon av energi i driftsfasen normalt den største kilden til utslipp til luft. For 
Linnorm medfører bruk av kraft fra land til kraftproduksjon at utslipp til luft fra energiproduksjonen 
reduseres vesentlig sammenlignet med tradisjonell bruk av gass til kraftproduksjon på 
petroleumsinnretninger til havs. 

Det vil være utslipp til luft i anleggsfasen knyttet til bruk av borerigg og fartøyer. 

8.1 UTSLIPP AV KLIMAGASSER 

Linnorms klimaavtrykk er redusert med om lag 85% sammenlignet med prognose lagt til grunn ved 
prosjektoppstart i 2018 (Figur 4-13). Dette er oppnådd gjennom målrettet fokus på gode 
klimaløsninger ved tekniske valg og prosjektdesign. Dette medfører at produksjonen fra Linnorm vil 
ha svært lave klimagassutslipp. Basert på Linnorms livssyklus vil produksjonen ha en CO2- intensitet 
(CO2-ekvivalenter) på 8,7 kg CO2-e/tonn hydrokarboner (Scope 1&27).  

Figur 8-1 viser utgangspunktet for klimafotavtrykket til Linnorm gjennom feltets levetid og videre 
hvordan teknologivalg og design har bidratt til å redusere dette. CO2-intensiteten for Linnorms 
produserte hydrokarboner er basert på disse beregningene samt estimerte produksjonsprofiler. 

 

 
7 Scope1: Direkte utslipp (egenprodusert energi, transport, industriell aktivitet) 
Scope2: Indirekte utslipp (forbrukt elektrisk kraft)   
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Figur 8-1. Oversikt over implementerte teknologitiltak for reduksjon av klimafotavtrykket til Linnorm. Representert 
som 1000-tonn CO2-ekvivalenter gjennom feltets levetid. 

 

Shell har satt tydelige mål om reduksjon i sitt klimafotavtrykk. Dette vil også være fokus i videre 
detaljplanlegging for Linnorm. Figur 8-2 viser målsetningen prosjektet har for videre reduksjon av 
Linnorms klimafotavtrykk, gjennom videre forbedring av prosjektdesign og tekniske løsninger. 

 

 

 
Figur 8-2. Oversikt over mulige teknologitiltak for videre reduksjon av klimafotavtrykket til Linnorm. Representert 

som 1000-tonn CO2-ekvivalenter gjennom feltets levetid. 

 

Linnorm vil ha et lavt klimafotavtrykk gjennom driftsfasen frem mot avvikling av virksomheten. De 
høyeste utslippene forventes ved oppstart av feltet og i anleggsfasen da installasjonsarbeider bidrar 

# Reduksjonstiltak

1 Utgangspunkt før reduksjonstiltak

2 CO2 blending / Dual Export

3 Kraft fra land

4 Gas recovery system (incl. storage VOC and unlit flare)

5 NUI (auxiliary power, LQ etc)

6 TEG dehydration system

7 Variable open flare tip

8 Valg av SPAR-konsept

9 Hermetically sealed comp. (incl. VSD)

10 Ejectors

# Reduksjonstiltak

1 DG3 Design Emission 

2 Mobile Combustion

3 Variable open flare

4 Green Originals

5 Inhibition of flowlines

6 Startup optimizations 

7 Teg Turn Down

8 RAM adjustment

9 Subsea Well tests
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til forbruk av drivstoff, med årlige utslipp i størrelsesorden 35-45 kt CO2e. I normal drift vil 
utslippene årlig være lavere enn 10 000 tonn CO2e (Figur 8-3).  

 

 
Figur 8-3. Linnorms klimafotavtrykk (Scope 1&2) gjennom feltets levetid, fordelt på aktiviteter. 

 

8.2 UTSLIPP I ANLEGGSFASEN 

Fartøyoperasjoner ved etablering av havbunnsanlegg og Spar-innretning med tilhørende 
rørledninger, styrekabler og kraftkabler, samt bore- og brønnoperasjoner vil gi utslipp til luft.  

8.2.1. Bore- og brønnoperasjoner 

Boreriggen vil normalt ha dieseldrevne generatorer for kraftproduksjon. Dette vil medføre utslipp 
av CO2 og NOx, samt mindre mengder SO2. Boreperioden er anslått til om lag 300 døgn, 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/døgn er utslippene fra boreoperasjonen beregnet til om lag 26 000 
tonn CO2, 330 tonn NOx og 7,8 tonn SO2. 

Borerigger som gir lavt karbonavtrykk vil vektlegges ved valg av borerigg. 

Som diskutert i kapittel 7.7, vil brønnopprensking skje til rigg ved bruk av et Kristin open-water 
system. Dette innebærer forbrenning av hydrokarboner og utslipp til luft. Omfanget av utslipp vil 
avhenge av hvor mye brønnopprensking som blir nødvendig, og tilhørende gassvolum, og 
avhenger således av operasjonens varighet (anslagvis 12-48 timer per brønn). Basert på erfaringer 
fra Ormen Lange er det antatt at dette vil representere i størrelsesorden 1 100 til 11 000 tonn CO2 
pr brønn. 
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8.2.2. Utslipp fra anleggsaktiviteter 

Under installering av Linnorm-innretningen med tilhørende infrastruktur, vil det genereres utslipp til 
luft, vesentlig knyttet til forbrenning av diesel på maritime fartøyer.  

Det vil også være indirekte utslipp knyttet til materialbruk og fabrikasjon. Følgende hovedaktiviteter 
er identifisert: 

• Materialer og fabrikasjon 
• Maritime operasjoner 
• Transport av utstyr og personell 

 

Det er utført estimater over utslipp til luft fra anleggsaktiviteter for Linnorm, og disse varierer i 
området mellom 100 000 og 115 000 tonn CO2-ekvivalenter (boring ekskludert). Dette gjenspeiler 
usikkerhet både til hvilke fartøyer som skal benyttes og varighet av aktivitetene.  

En oppsummering av utslipp fra produksjon og installasjon for ulike anleggsaktiviteter er 
oppsummert i Tabell 8-1. Estimatene inkluderer råmaterialer, fabrikasjon, transport og logistikk, 
samt installasjonsarbeid. 

Tabell 8-1. Oppsummering av aktiviteter og utslipp for Linnorms anleggsfase (boring ekskludert). 

Fasilitet Total (tonn) CO2e % av total 

Topside 26101 26% 

Bærestruktur 21158 18% 

Topsides transport og logistikk 16 507 14% 

Havbunnsinnretninger 1 516 1% 

Rørledninger 29 738 22% 

Styrekabler 2 617 2% 

Strømkabler 12 842 11% 

Mob/demob 4 600 4% 

Totalt 115 079 100% 

 

Identifiserte tiltak for å redusere utslipp til luft fra anleggsaktiviteter inkluderer: 

• Bruke lokale leverandører og kontraktører der det er mulig (minske transportavstander). 
• Evaluere leverandørers miljøpåvirkning. 
• Redusere bruk av materialer som krever mye energi i produksjon, samt øke andel 

gjenbrukte og resirkulerte materialer. 
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8.3 UTSLIPP I DRIFTSFASEN 

I driftsfasen vil utslipp til luft variere med endret energibehov for Linnorm gjennom livsløpet (jf. figur 
8-3). Utslippene vil hovedsakelig være knyttet til import av kraft fra land via sjøkabel. Andre kilder 
til utslipp inkluderer tap av gass gjennom produksjonsprosessen ved fakling og i form av diffuse 
utslipp, samt forbrenning av drivstoff i forbindelse med fartøybruk ved vedlikeholdskampanjer. 

8.3.1. Drift av Linnorm 

Som vist i Figur 4-11 er det estimert at Linnorm vil forbruke opp mot 30 MW elektrisk kraft i året. 
I Figur 8-3 er det gitt en oppsummering over årlige CO2-utslipp fra driftsfasen for Linnorm basert 
på foreløpig produksjonsprognose og energibehov. Årlige utslipp i driftsfasen vil være i 
størrelsesorden 5 500 til 9 000 tonn CO2-ekvivalenter. De lave utslippene, relativt sett, skyldes i 
hovedsak av Linnorm-innretningen bruker kraft fra land8 som eneste energikilde.  

8.3.2. Fakling 

Linnorm-innretningen designes med lukket fakkel og gjenvinningsanlegg for fakkelgass, det vil 
derfor ikke være behov for fakling under normale driftsforhold. Rater for fakling er derfor ikke 
knyttet til produksjonen og fakling vil bare skje under nedstengning og uplanlagte hendelser i 
nødstilfeller og etter oppstart av produksjon. Eventuell fakling vil rapporteres årlig etter oppstart av 
feltet i forbindelse med produksjonssøknad og årlig rapport til Oljedirektoratet, samt i feltets 
miljørapport til Miljødirektoratet. 

Planlagt fakling forventes kun ved planlagte vedlikeholdsrevisjonsstans, hvert 4. år. Uplanlagt 
fakling kan oppstå ved bekreftet brann eller gassdeteksjon, eller ved produksjons- eller 
nødnedstenging av lengre varighet med fare for hydratdannelse. 

For utslippsberegninger og miljøbudsjett som følge av fakling for Linnorm er følgende lagt til grunn 
årlig: 

• Produksjons- og nødnedstenging (1 hvert 5. år) 
• Topside F&G «feil på systemet for gassdeteksjon og -beskyttelse (F&G)» (1 hvert 5. år) 
• HP Recovery Compressor trip (stans av høytrykks-kompressorgjenvinningsanlegg) (1 hvert 

8.år) 
• MP Recovery Compressor trip (stans av mediumtrykks-kompressorsgjenvinningsanlegg): 

(1 hvert 2.år) 
 

Dette grunnlaget er beregnet å utgjøre 29 354 tonn CO2-ekvivalenter over feltets levetid, tilsvarende 
13% av feltets totale utslipp til luft (boring inkludert).  

 
8 Utslipp fra kraft fra land er basert på en faktor på 11 g CO2e/kWh (NVE, 2022) 



Doc: 38-00-NS-F01-00001  Rev 02 
 

Åpen  90 av 141 

8.3.3. Diffuse utslipp 

For Linnorm er diffuse utslipp til luft beregnet med bakgrunn i definerte lekkasjerater basert på 
internasjonale standarder910. Beregningene er i tillegg tilpasset med bakgrunn i tall for lignende 
installasjoner som Linnorm. 

Diffuse utslipp til luft ved Linnorm er beregnet til å være i størrelsesorden 11 603 tonn CO2-
ekvivalenter. 

Det er ingen direkte utslipp knyttet til lasting av kondensat ettersom skytteltankere skal være utstyrt 
med tilstrekkelig dimensjonert utstyr for gjenvinning av VOC.  

8.4 SAMMENDRAG AV UTSLIPP TIL LUFT 

Det er fra slutten av konseptfasen utarbeidet en oversikt over utslipp til luft knyttet til Linnorm 
gjennom feltets levetid. Dette omfatter utslipp innen «Scope 1 og 2» (omtalt i kapittel 8.1), og 
inkluderer således både egne og indirekte utslipp, inkludert boreaktiviteter. Totalt angir dette et 
levetidsutslipp på ca. 200 000 - 225 000 tonn CO2 ekvivalenter (Tabell 8-2), og en 
karbonintensitet på 8,7 kg CO2-e/tonn hydrokarboner solgt 

De største utslippene av CO2 knyttes til fabrikasjon, transport og installasjon av Linnorm-
innretningen med tilhørende infrastruktur inkludert kabel til land. 

 

Tabell 8-2. Sammendrag av CO2-utslippsestimater knyttet til Linnorms livsløp.  

Kilde Scope Total (tCO2e) 

Tredjeparts kraftbehov 2 39 419 

Fakling 1 29 317 

Diffuse utslipp 1 11 603 

W2W Logistikk 1 6 212 

SPS & Surf Installasjon 1 99 900 

Boring 1 26 000 

Total  196 414 

 

Figur 8-3 viser estimerte og kildefordelte årlige utslipp til luft fra driftsfasen for Linnorm. Analysen 
viser at i drift er utslipp knyttet til strømimport den største bidragsyteren, etterfulgt av fakling og 
flyktige utslipp. Utenom utslipp knyttet til strømimport er øvrige kilder forventet å være nokså 

 
9 UK EEMS Atmospheric Emissions Calculations (UK EEMS) og API Compendium of Greenhouse Emissions 
(API, 2009) 
10 Levetid-karbonintensitet på Linnorm er 0,999 kg CO2/ fat oljeekvivalenter produsert (inkludert globale 
utslipp fra strøm fra land, installasjonsaktiviteter, boring og W2W). Levetid-karbonintensitet lokalt offshore 
(uten karbonutslipp fra strøm, Installationsaktiviteter og W2W) er 0,202 kg CO2/ oljeekvivalenter produsert. 
Til sammenligning var gjennomsnitlig lokal karbonintensitet på NCS i 2021 7,1 kg/fat oljeekvivalenter 
produsert (kilde: NOROG årsrapport KLIMA- OG MILJØRAPPORT 2021) 
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konstante gjennom feltets levetid. Det betyr at variasjoner i feltets absolutte utslipp til luft i driftsfasen 
hovedsakelig er knyttet til variasjon i produksjonsvolum og dermed energibehov. 

8.5 PLANLAGTE TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP TIL LUFT 

Som del av 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 inkludert i løsningen: 

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

som reduserer VOC utslipp 
• Gassimport fra eksportrørledninger for kald-oppstart etter produksjonsnedstenging 

Følgende valg er gjort 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 Joule-Thompson 
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 (Variable Speed Drive; VSDs) for enheter med stort 

variabelt kraftbehov 
• Bruk av en Spar fremfor en FPSO produksjonsskip tillater kortere feltinterne 

produksjonsrørledninger og lavere trykkfall sent i feltets livssyklus, noe som reduserer 
kraftbehovet nødvendig for gasskompresjon 

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

8.6 VIRKNINGER AV UTSLIPP TIL LUFT 

Kraft fra land reduserer de lokale og nasjonale utslippene til luft vesentlig sammenlignet med bruk 
av brenngass på installasjonen.  

Utslipp av CO2 og CH4 bidrar til drivhuseffekt og global oppvarming. Flyktige organiske 
forbindelser (nmVOC) har både en klimaeffekt og bidrar til dannelse av bakkenært oson. Utslipp 
av NOx og SO2 bidrar til forsuring og overgjødsling. 
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Direkte utslipp fra Linnorm vil hovedsakelig forekomme i anleggsfasen og ved fakling. Som 
beskrevet i kapittel 8.1 vil Linnorm ha svært lave klimagassutslipp sammenlignet med andre 
prosjekter og feltutbygginger på sokkelen.  

8.6.1. Regionale miljøvirkninger 

Eventuelle regionale virkninger av utslippene til luft fra Linnorm av NOx, nmVOC og SO2 vil være 
svært begrenset som følge av begrensede utslipp til luft og stor avstand til land. For en nærmere 
beskrivelse av konsekvenser av utslipp til luft, land-transporterte forurensninger og avsetninger på 
land vises det til underlagsrapport for Regional konsekvensutredning for Norskehavet angående 
utslipp til luft og konsekvenser (Solberg et al., 2003). Her beskrives konsekvensene av utslipp til luft 
fra petroleumsvirksomheten i Norskehavet, hvor Linnorm vil utgjøre en svært liten andel. 

8.6.2. Globale klimavirkninger 

Norske Shell er et datterselskap av Shell-gruppen, hvis globale mål er å bli en netto-nullutslipp 
energibedrift innen 2050. Med dette målet, støttes Parisavtalen hvor hovedformålet er å begrense 
økningen i gjennomsnittlig global temperatur til 1,5 grader. Shell-gruppen vil redusere sine 
absolutte utslipp med 50% innen 2030, sammenlignet med 2016-nivå. Dette dekker alle utslipp 
under Scope 1, som kommer direkte fra egne operasjoner, og under Scope 2, fra energien gruppen 
kjøper for å drive egne operasjoner. Shell har også som mål å redusere karbonintensiteten på 
energiproduktene som selges med 100% innen 2050. Karbonintensiteten er den totale mengden 
utslipp av drivhusgasser med hver enhet av energien som selges, og som brukes videre av kunder. 
Norske Shell er operatør for Linnorm, og vil drifte installasjonen på vegne av rettighetshaverne.  

På Linnorm-installasjonen vil det ikke være forbrenningsutslipp i normal drift, og det vil således 
være lave lokale klimavirkninger. Linnorms livssyklus CO2-e intensitet (Scope 1&2) på 8,7 kg CO2-
e/tHC er ledende, og prosjektets verdikjede-intensitet er allerede lavere enn 2030-
intensitetsreduksjonsmålet for hele Shell-gruppen.  

Gass fra Linnorm vil fraktes til prosessanleggene Kårstø og Nyhamna, via rørledningene Åsgård 
Transportsystem og Polarled. Fra Kårstø blir tørrgassen sendt videre i rørledningene Statpipe-
tørrgass og Europipe II, mens våtgassproduktene fraktes fra prosessanlegget med skip. Kårstø 
leverer gass hovedsakelig til Europa. Gass fra Nyhamna transporteres til Easington gassterminal i 
Storbritannia, gjennom rørledningen Langeled.  

Globale klimavirkninger for forbrenning av Linnormproduktene er ikke konsekvensutredet i dette 
dokumentet. For å kunne konsekvensutrede og rapportere på forbrenningsutslipp forårsaket av 
Linnorms gassproduksjon (Scope 3) er Norske Shell avhengig av å benytte en rekke forutsetninger. 
Norske Shell vil ved eventuell søknad om godkjennelse av PUD gi myndighetene det nødvendige 
faktagrunnlag for å kunne foreta disse vurderinger.  

 

 

 



Doc: 38-00-NS-F01-00001  Rev 02 
 

Åpen  93 av 141 

9 VURDERINGER AV UTSLIPP TIL SJØ OG AVBØTENDE TILTAK 

Utbygging og drift av Linnorm vil medføre regulære utslipp til sjø i anleggs- og driftsfasen. 

Følgende kapitler gjør rede for disse aktivitetene/utslippene og hvilke effekter disse vil kunne ha 
for miljø. 

9.1 UTSLIPP TIL SJØ I ANLEGGSFASEN 

Utbygging av Linnorm vil gi regulære utslipp til sjø knyttet til: 

• Bore- og brønnoperasjoner 
• Klargjøring av rørledninger 

 

9.1.1. Utslipp fra bore- og brønnoperasjoner 

Regulære driftsrelaterte utslipp fra fartøy er underlagt internasjonale miljøkrav for maritim 
virksomhet, og miljøpåvirkningene av disse anses som neglisjerbare i sammenhengen. 

Det er estimert at boring av 36 tommers-seksjonen vil generere om lag 170 tonn borekaks pr. 
brønn. Kaksen vil være blandet med store mengder vann og bli sluppet ut ved havbunnen. I tillegg 
vil 26 tommers-seksjonen generere om lag 900 tonn borekaks pr. brønn, som også vil slippes ut 
ved havbunnen. Resterende seksjoner vil bli boret med oljebasert borevæske – uten utslipp til sjø. 
Vurderinger pågår om hvordan utslippsarrangementet for vannbaserte borevæsker skal være, samt 
behandlingsregimet for oljebaserte borevæsker og borekaks. Referanseløsningen er å transportere 
oljekontaminert borekaks til land. Et alternativ er offshore termisk rensning. Vurderinger omkring 
slik bruk vil inngå i fremtidig søknad om tillatelse for virksomhet etter forurensningsloven. Tabell 9-
1 gir en oversikt over estimert mengde borekaks med rester av borevæske som vil bli generert fra 
boreaktivitetene på Linnorm og sluppet til sjø eller fraktet til land. 

Tabell 9-1. Estimert mengde borekaks pr. brønn 

Brønnseksjon 
Generert 
kaksmengde 
(tonn) 

Vedheng av vannbasert 
borevæske (tonn) 

Total mengde til 
utslipp (tonn) 

36’’ (Vannbasert) 170 94 264 

26’’ (Vannbasert) 902 998 1 900 

17 ½’’ (Oljebasert) 423 - - 

12 ¼’’ (Oljebasert) 446 - - 

8 ½’’ x 9 1/8’’ 
(Oljebasert) 

120 - - 

Totalt pr. brønn 2 061 1 092 21 064 

  

En oversikt over de viktigste kjemikaliekomponentene som kan inngå i henholdsvis vannbasert og 
oljebasert bore- og kompletteringsvæsker er vist i Tabell 9-2. Fargekoder er basert på 
Aktivitetsforskriften §63. 
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Tabell 9-2. Oversikt over typisk innhold av komponenter i vannbasert (WBM) og oljebaserte (OBM) bore- og 
kompletteringsvæsker. 

Komponent Anvendelse  WBM OBM Kompletteringsvæske 

Kjemikalier i bore- og kompletteringsvæsker 

Bentonitt Viskositetkontroll    

Barytt Tetthetskontroll    

pH Kontroll pH Kontroll    

KCl  Leirskiferstabilisator    

CaCO3 pH kontroll    

Na2CO3 pH kontroll    

Baseolje Baseolje    

Viskositetsmiddel Viskositetsmiddel    

Emulgator Emulgator    

CaCl2 Leirskiferstabilisator    

Filtertapskontroll Filtertapskontroll    

Korrosjonsdemper Korrosjonsdemper    

K2CO3 pH Kontroll    

KOH pH Kontroll    

MEG Hydrathemmer    

(NH4)HSO4 O2-Fjerner    

Biocid Biocid    

NaHCO3 pH Kontroll    

Organiske syrer og enzym Breaker    

O2-Fjerner O2-Fjerner    

Sementering 

Sement     

Lettvekt sement Sementblanding    

Styrkestabilisator     

Vekt materiale     

CaCl2 brine Akselerator    

Dispergeringsmiddel     

Retarder     

Skumdemper     

Vasking 

Vaskemiddel     

 

Prosjektet har som målsetning å ikke bruke borevæsker som inneholder røde kjemikalier.  

Utslipp av borekaks med rester av vannbaserte borevæsker kan ha negative effekter på det marine 
miljøet. Dette kan være i form av sedimentering av kaksen (nedslamming), men også ved 
suspensjon av komponenter fra vannbaserte borevæsker i vannmassene. Konsekvensene vil i 
hovedsak være lokale, avhengig av tilstedeværelse av sårbare ressurser og begrenset til områdene 
ved borelokaliteten. Miljøovervåking på sokkelen har eksempelvis ikke vist effekt på bunnfauna fra 
vannbasert borekaks utenfor en avstand på 250 meter fra boreinstallasjonene (Bakke et al., 2012). 
Den eksakte kjemikaliebruken for boring og komplettering er ikke avklart i detalj på dette 
tidspunktet. I hovedsak forventes borekjemikalier å være i grønn/PLONOR og gul kategori. Risiko 
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for skade på organismer som lever i vannsøylen er vurdert som lav grunnet rask fortynning og 
nedbryting av de vannbaserte borevæskene. Eventuelle biologiske effekter fra suspendert kaks vil 
normalt forekomme ut til maksimalt 1-2 km fra utslippspunkt (DNV, 2013). Komponenter i 
borevæskene av mineralsk og partikulær natur vil synke til havbunnen og kunne bidra til lokal 
nedslamming. Konsekvenser knyttet til nedslamming av bunndyr i nærheten av borelokaliteter er 
nærmere omtalt i kapittel 10.1. 

Sementering av topphullseksjonene vil medføre noe utslipp av overskudds sementkjemikalier til 
havbunnen. I hovedsak vil sementkjemikaliene som slippes ut sedimentere raskt i nærområdet, mens 
mindre partikler kan drifte over lengre distanser. Sementkjemikalier forventes ikke å ha en toksisk 
virkning av betydning for marint miljø (Akvaplan-NIVA, 2012). 

Endelig valg av bore- og kompletteringsvæsker vil bli basert på en helhetlig vurdering av ulike 
forhold hvor miljøforhold vil være viktig (jf. Aktivitetsforskriften §64-65). Informasjon om eksakte 
kjemikalietyper og volum vil presenteres i søknad til Miljødirektoratet om virksomhet og utslipp i 
forbindelse med boring av produksjonsbrønner. 

Konsekvenser knyttet til fysisk påvirkning på miljø som følge av borekaksutslipp er omtalt i 
kapittel10. 

9.1.2. Klargjøring av rørledninger 

Etter legging blir eksportrørledningene fylt med vann tilsatt korrosjonshemmende kjemikalier for å 
hindre korrosjon (eksportrørledninger av karbonstål) og begroing. Dette vannet slippes ut ved 
klargjøring av rørledningen før produksjonsstart.  I tillegg benyttes fargestoff for søk etter lekkasjer 
under trykktesting. Kjemikaliene som er planlagt brukt er miljøklassifisert som gule (miljøakseptable) 
eller grønne (PLONOR). Bruk av kjemikalier vil bli minimert og tilpasset rørledningene. 

Feltinterne rørledninger vil være av korrosjonsbestandige materialer og vil derfor ikke ha behov for 
korrosjonshemmer.  

Det vil bli gjort nærmere rede for utslipp fra klargjøring av rørledningene i egen søknad om 
virksomhet som sendes til Miljødirektoratet. 

 

9.1.3. Installasjon og oppstart 

Det vil kunne bli noe utslipp til sjø i forbindelse med installasjon og oppstart. Dette vil i hovedsak 
være utslipp med små miljøvirkninger og stamme fra blant annet testing av utstyr, drenasjevann fra 
installasjonen o.a. 
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9.2 UTSLIPP TIL SJØ I DRIFTSFASEN 

Hovedkilder for utslipp til sjø under normal drift vil være: 

• Produsert vann 
• Drenasjevann  
• Fortrengningsvann 
• Kjølevann 
• Utslipp av miljøakseptabel hydraulikkvæske under operasjon av havbunnsventiler 

 

Kjølevann og sanitæravløp vurderes normalt å ikke medføre vesentlige miljøvirkninger ved utslipp 
langt til havs, og er ikke vektlagt i konsekvensutredningen. 

9.2.1. Produsert vann 

Største utslippskilde til sjø fra Linnorm-innretningen, både i volum og miljørisiko, vil være produsert 
vann. Produsert vann er formasjonsvann som inneholder ulike naturlig forekommende uorganiske 
salter, tungmetaller og organiske stoffer, dispergert olje, samt rester av tilsatte vannløselige 
kjemikalier. 

Mengden produsert vann vil variere gjennom produksjonsfasen. Foreløpige anslag varierer i 
området mellom 50 000 og 850 000 m3 per år (Figur 9-1). 

 

 

Figur 9-1. Prognose for produsert vann og maksimal mengde olje til sjø etter rensing. 

Anlegg for rensing av produsert vann har vært gjenstand for BAT-vurderinger. Det er enda ikke 
valgt en fullstendig teknologiløsning, men valget vil bli gjort med BAT-vurderingen som 
kriterieunderlag. BAT-vurderingene er nærmere omtalt i kapittel 7.3 

Mindre konsentrasjoner av hydrokarboner vil slippes til sjø med det produserte vannet. Det valgte 
systemet for rensing av produsert vann vil sørge for at utslippet vil være så lavt som mulig, men 
skal ikke ha en oljekonsentrasjon over 30 mg/l (myndighetskrav for månedlig gjennomsnitt) og 
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normalt ikke over 10 mg/l (Figur 9-1). Prosjektet vil fortsette å jobbe mot oppnåelse av nullutslipp 
når det kommer til olje i produsert vann utslipp.   

Oljekonsentrasjonen i produsert vann vil overvåkes ved hjelp av online-målere som bruker 
laserindusert fluorescens for konstant å måle konsentrasjoner. Disse målerne har også mulighet til 
å vurdere andre, viktigte, komponenter som for eksempel BTEX og kvikksølv. Det er utført en egen 
studie på effektiviteten og egnetheten til online-måler for prosjekter som Linnorm (TÜV SÜD, 2020). 
Tradisjonelle prøver til analyse vil også tas under årlige vedlikeholdskampanjer, og det vil da være 
mulighet for å gjøre dette hver dag i løpet av én måned. Analyser og resultater vil inngå i 
rapportering etter krav i miljøovervåkning av petroleumsaktivitet til havs.  

Forskning viser at komponenter i produsert vann kan forårsake en rekke negative effekter på 
helsetilstand, funksjon og reproduksjon i enkeltindivider av fisk og virvelløse dyr (Bakke et al., 2012; 
2013). Generelt regnes potensialet for miljøskade som moderat, og konsentrasjonene som har gitt 
effekter hos enkeltindivider forekommer kun nær utslippspunktene (Bakke et al., 2012; 2013). 
Samtidig viser effektovervåking at organismer som har blitt eksponert for moderate nivåer av 
komponenter fra produsert vann har avtagende biologiske responser også lenger vekk fra 
utslippskilden (Sundt et al., 2012).  

Senere forskning viser at hyselarver og -egg som blir eksponert for små og kortvarige oljeutslipp 
utvikler deformiteter i hjertet, samt i kjeveregionen (Sørhus et al., 2016). Den økologiske 
betydningen av utslippene er derimot uviss da effektene man har målt hos enkeltindivider ikke kan 
kobles til konsekvenser for bestander og samfunn (Bakke et al. 2012; 2013). Risikosimuleringer 
viser en ubetydelig risiko for uønskede miljøeffekter på PV-utslipp på villfiskpopulasjoner offshore 
(Beyer et al., 2019; 2020). 

Innholdet av hydrogensulfid og kvikksølv i brønnstrømmen fra Linnorm krever særskilt 
oppmerksomhet. Ovennevnte generiske vurderinger hensyntar ikke de spesielle komponentene, og 
disse er derfor omhandlet særskilt i kapittel 9.2.2 og 9.2.3. 

9.2.2. Hydrogensulfid (H2S) 

Linnormgassen inneholder en del hydrogensulfid (H2S). Dette skaper utfordringer med tanke på 
både materialvalg og korrosjon, samt grenseverdier på hva som tillates eksportert med gassen. 
Ulike avbøtende tiltak for å fjerne H2S har også ulik innvirkning på miljø. 

Som diskutert i kapittel 7.4 og 7.5 er det gjennomført grundige BAT-vurderinger for teknologi- og 
kjemikalievalg når det kommer til fjerning av H2S. Som et resultat av dette har prosjektet valgt å gå 
videre med en løsning som innebærer H2S-fjerning ved bruk av kjemikalier. Prosjektet vil fortsette 
ytterligere testing av løsningen for å sikre at designet oppnår tilfredsstillende lav miljøpåvirkning 
(EIF < 10).  

Hvilke kjemikalier som brukes til løsningen er avgjørende både for hvor godt løsningen fungerer 
teknisk, men også når det kommer til påvirkning på miljøet. Kjemikaliene er vannløselige og 
restproduktet vil bli sluppet til sjø sammen med produsert vann. Det er derfor viktig at kjemikaliene 
som blir brukt til H2S-fjerning har minst mulig påvirkning på miljøet og gir lavest mulig EIF-verdier. 
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Mange kjemikalier har blitt vurdert og prosjektet vurderer nå to ulike kjemikalier, MBO (3,3'-
methylenebis[5-methyloxazolidine]) og hemiformalsvak syre. Det er gjort omfattende modelleringer 
og studier på ulike alternative kjemikalier og hva disse har å si for miljøet ved utslipp til sjø. Begge 
MBO-kjemikaliene og den hemiformalsvake syren er i miljøkategorien Gul Y1. 

9.2.3. Kvikksølv (Hg) 

Reservoarvæskene i Linnorm inneholder noe kvikksølv (gjennomsnittlig kvikksølvkonsentrasjon på 
47 µg/m3). Dette vil typisk være assosiert med hydrokarbonene og ikke vannfasen. Noe kvikksølv 
vil likevel følge vannfasen, vurdert til om lag 1%. Basert på tilgjengelige data ligger den 
gjennomsnittlige konsentrasjonen under effektnivå for kvikksølv for miljøskade (PNEC11), men total 
mengde i utslipp i enkeltår med høy produksjon kan likevel være vesentlig og dette vil derfor jobbes 
videre med i de kommende prosjektfasene.  

Linnorm-innretningen planlegges derfor med anlegg for fjerning av kvikksølv ved +bruk av 
kvikksølvfilter, både for gass og kondensat. Brønnstrømmen vil ledes gjennom pakkede filter med 
katalysatormateriale som vil reagere med kvikksølv i brønnstrømmen. Filtrene vil byttes ut før de 
mettes med kvikksølv. Brukte filterpakker vil fjernes og tas til land for avhending ved godkjent 
mottak. Tabellen under oppsummerer forventet generert avfall som følge av rensetiltakene.  

Figur 9-2. Avfall som følge av kvikksølvrensing med kvikksølvkatalysatorfiltere. 

 Volum (m3) Brukstid Hg-avfall per 
utbyttingssyklus (tonn) 

Hg-fjerningskatalysator 
for kondensat 13 5 år 14 

Hg-fjerningskatalysator 
for gass 15 5 år 16 

 

9.2.4. Produksjonskjemikalier 

Prosjektet har hatt som mål å unngå å bruke miljøskadelige kjemikalier. Kjemikalier i svart, rød og 
gul underkategori 2 og 3, vil kun velges dersom de er nødvendige av tekniske eller 
sikkerhetsmessige grunner, eller at bruk av disse gir lavest risiko for miljøskade. Særskilte planer 
for substitusjon av eventuelle kjemikalier i rød eller svart kategori, og i gul kategori med 
underkategori 2 og 3, vil bli utviklet.  

Bruk av MEG er nødvendig for hydratkontroll og vil kreve et årlig forbruk på anslagsvis 30 m3. 
Behovet for H2S-fjerner kan være i størrelsesorden 0,7-5,3 m3/ dag, men dette vil vurderes 
nærmere og fortrinnsvis bli redusert. Andre foreløpige kjemikaliebehov er angitt i Tabell 9-4.  

Tabell 9-4. Foreløpig anslag over typer og mengde av kjemikaliebehov i drift. 

Kjemikalie Anslagsvis forbruk 

MEG (Monoetylenglykol) 30 m3/år, antatt én oppstart per år 

TEG (Trietylenglykol) Lukket system 

 
11 Predicted No Effect Concentration 
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H2S-fjerner  0,7-5,3 m3/døgn 

Avleiringshemmer 0,44 m3/døgn 

Kjemikalie for pH-kontroll 0,05 m3/døgn 

Skumdemper 0,003 m3/døgn 

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

Vokshemmer 0,06 m3/døgn 

 

Omfanget i bruk av H2S-fjerner og avleiringshemmer vil følge profilen for produsert vann, som 
varierer gjennom produksjonsprofilen (Figur 9-4). 

 
Figur 9-4. Årlig utslipp av produksjonskjemikalier som vil følge produsert vann. 

 

9.2.5. Kondensatlager og fortrengningsvann 

Prinsippet rundt kondensatlagringsløsningen er presentert i kapittel 4.7. I tillegg er BAT-vurderinger 
for løsningsvalget oppsummert i kapittel 7.6. Som resultat av dette er en lagringsløsning med 
fortrengningsvann funnet å være fordelaktig da denne blant annet reduserer den totale stålvekten 
av innretningen betydelig. Slike løsninger for oljelager er benyttet på norsk sokkel gjennom flere 
tiår og utslippskonsentrasjonene av olje i vann er lave. 

Det er gjennomført væskedynamikksimuleringer (CFD), i tillegg til løselighetssimuleringer, for olje-
vann-interaksjoner i lagringstankene ved Linnorm-innretningen. Dette for å undersøke om olje kan 
nå utslippspunktet for sjøvann og om olje vil løses i sjøvannsbufferen. Simuleringene viser at det 
ikke er noen risiko for at rent kondensat (simulert ned til 0,03 olje i vann volumfraksjon for 10,000 
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års storm) passerer gjennom utslippspunktet gitt designet vertikal avstand på 26 meter mellom 
laveste kondensnivå og utslippspunktet. 

Årlig utslipp av fortrengningsvann vil være tilnærmet likt produsert mengde kondensat (Figur 9-5). 
For lignende løsninger på sokkelen er normalt oljekonsentrasjon i fortrengningsvannet i 
størrelsesorden 1 mg/l. Dette er ikke forventet å medføre målbare negative miljøvirkninger. 

Det pågår for tiden egne studier for å undersøke effekten av utskilling av delvis vannløselige 
komponenter (BTEX), som finnes naturlig i Linnorm-kondensat, og hvordan disse komponentene 
oppfører seg i designet for kondensatlagring. Foreløpige DREAM-simuleringer viser en estimert 
tidsvektet EIF-verdi på 0,43 for BTEX komponentene fra våtlagring, beregnet på et konservativt 
grunnlag. 

 

 
Figur 9-5. Årlig mengde utslipp av fortrengningsvann og vannløst olje. 

 

 

9.2.6. Kjølevann 

Sjøvann vil brukes som kjølemedium i prosessering av brønnstrømmen. Det er forventet at 
temperaturen i utsluppet kjølevann raskt vil stabilisere seg . 

Kjemikalier for å forhindre begroing vil bli tilsatt kjølevannet ved sjøvannsinntaket. Slike kjemikalier 
kan inneholde klor-forbindelser. Konsentrasjoner av klor vil doseres i rater for å sikre antatt null-



Doc: 38-00-NS-F01-00001  Rev 02 
 

Åpen  101 av 141 

effekt (PNEC) innen 100 meter fra utslippspunktet. Konsekvenser kjølevann har for miljøet er derfor 
vurdert som ubetydelige. 

 

9.2.7. Andre utslipp til sjø 

Produsert sand 

Produsert sand vil genereres gjennom feltets levetid og vil skilles fra brønnstrømmen via 
lavtrykksseparator. Separert sand vil samles opp og tas til land for behandling og avhending. En 
begrenset andel av sanden, som ikke fanges av lavtrykksseparatoren, vil slippes til sjø sammen 
med produsert vann. Virkninger på miljø som følge av utslipp av produsert sand vurderes som 
ubetydelige. 

Drenasjevann 

Drenasjevann fra ikke-forurensede områder vil bli rutet direkte til sjø. Drenasjevann fra 
hydrokarbonholdige områder renses i henhold til krav før utslipp til sjø. 

Sanitæravløpsvann 

Linnorm planlegges ubemannet i normal drift, og vil ikke ha sanitæranlegg, kloakkrensing, eller 
drikkevannssystemer ombord. Under vedlikeholdskampanjene vil sanitæranlegg og drikkevann bli 
tatt med fra W2W-fartøy til plattformen. Avfall fra sanitæranleggene vil behandles videre på 
W2W-fartøyet sitt system for rensing. 

Fartøy vil opereres i henhold til MARPOL-konvensjonens føringer for sanitæranlegg og utslipp til 
sjø. 
Radioaktive materialer 

Formasjonsvann kan inneholde varierende nivåer av naturlig forekommende radioaktive 
komponenter. For Nordsjøen er det konkludert med at utslipp av lave nivåer av radioaktive 
komponenter ikke vil ha miljøvirkninger på marine organismer, hverken i sedimenter eller i 
sjøvannet (Hylland & Eriksen, 2013). Dette er vurdert som gyldig også for Norskehavet. Det er ikke 
forventet at produsertvann fra Linnorm vil inneholde signifikante verdier av lavradioaktive 
komponenter. Ettersom det ikke finnes prøver fra formasjonsvannet på dette tidspunktet, er det 
heller ikke mulig å beregne årlige utslipp av radioaktive stoffer fra Linnorm-feltet, og en kan heller 
ikke gjøre en detaljert vurdering av mulige miljøkonsekvenser av disse utslippene. Dette vil 
imidlertid bli verifisert og dokumentert ved oppstart av produksjon, så snart prøver av 
formasjonsvannet foreligger.   

Hydraulikkvæske for ventilstyring 

Ved normale forhold vil undervannsanleggenes kontrollsystem styres med vannbaserte 
hydraulikkvæsker fra feltinnretningen. Systemet vil være åpent, uten returlinje (Se kap.7 for BAT-
vurderinger). Dette innebærer at en viss mengde hydraulikkvæske vil slippes til sjø fra ventilene ved 
havbunnen, hver gang de opereres. Estimerte årlige volum som slippes til sjø er vist i tabellen under. 

Valg av vannbasert hydraulikkvæske skal gjøres i henhold til aktivitetsforskriften for å sikre lavest 
mulig miljøvirkning. Som nevnt i kapittel 7.8. er det for Linnorm valgt et kjemikalie i kategori Gul 
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Y1. De små mengdene slike væsker utgjør er ikke forventet å ha noen målbar konsekvens for 
miljøet. 

Tabell 9-3. Estimerte utslipp til sjø av hydrauliske væsker fra kontrollsystem for undervannsanleggene i normal drift 

Beskrivelse 
Operasjon av hele 
systemet (3 juletrær) 

Utslipp per. 
brønn (liter) 

Utslipp per. 
hendelse totalt 
(liter) 

 Utslipp per. år, 
(liter) 

365 dager med 5 
Juletreventilsykluser 

Åpning av alle 
juletreventiler  130 400  2 000 

 

10 VURDERINGER AV FYSISKE INNGREP, ANDRE 
MILJØPÅVIRKNINGER OG AVBØTENDE TILTAK 

Fysiske inngrep i havbunnen i forbindelse med Linnorm-utbyggingen vil være knyttet til borerigg 
og boring, installering av feltinnretningen og havbunnsanlegg, rørledninger og kabler, samt 
nedgraving/grøfting og overdekking av rørledninger og kabler. 

Dette kan medføre påvirkning på havbunnshabitater, kulturminner og utøvelse av fiskeri.  

De fysiske inngrepene vil skje i anleggsfasen, og vurderinger er derfor knyttet til denne fasen. Også 
i avslutningsfasen kan det være fysiske virkninger. 

Andre mulige miljøpåvirkninger som er vurdert inkluderer magnetisme, lys og støy. 

10.1 BORING 

Boring av topphullseksjonene (36" og 26"), vil medføre utslipp av sedimenter og utborede partikler 
(kaks) ved havbunnen, og vil medføre lokale nedslammingseffekter. 

Boring av resterende seksjoner medfører at borekaks blir transportert til overflaten sammen med 
borevæsken. Kaks fra boring med vannbasert borevæske vil bli sluppet til sjø, mens kaks fra boring 
med oljebasert borevæske ikke vil bli sluppet ut – men fraktet til land for håndtering ved godkjent 
mottak.  

Produksjonsboring på Linnorm vil medføre generering av om lag 2 000 tonn med borekaks pr. 
brønn (Tabell 9-1). Av dette vil om lag 1 100 tonn vannbasert borekaks pr. brønn slippes til sjø 
like over havbunnen, inkludert ca. 1 000 tonn vedheng av vannbaserte borevæsker (Tabell 9-1). 
Vannbasert borekaks har lavt organisk innhold og lav toksisitet. Eventuelle konsekvenser for 
bunnlevende organismer er primært relatert til lokal nedslamming (DNV, 2013). 

Utslippene vil hovedsakelig bestå av kaks fra brønnen, i tillegg til vektstoff og andre rester fra den 
vannbaserte borevæsken. Borekaks og ulike komponenter i borevæsken vil i varierende grad spres 
ut og avsettes på havbunnen. Dette vil i stor grad avhenge av partikkelstørrelse for kaksen, samt 
strømforhold, dybde og mengde. 

Borekaks som sedimenterer vil kunne gi effekter som er alvorlige for enkelte bunnlevende individer, 
men effektene vil sannsynligvis være steds- og tidsbegrenset (Miljødirektoratet, 2016). Tykkelsen 
på kakslag som gir effekter for bunnfauna, er normalt begrenset til områder nærmere enn ca. 250 
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meter (Bakke et al., 2012). Studier har vist at effekter og påvirkning er størst innenfor 50-100 meter 
fra borelokasjon og at kjemiske komponenter kan ha effekter på larver og rekolonisering av enkelte 
arter ut til 300-500 meter (St. Meld 37 (2008-2009)). Det er gjort undersøkelser på tålegrense for 
ubetydelig effekt (PNEC) på bunnsamfunn når det kommer til tildekking av sedimenter, denne 
vurdert til 0,65 cm tildekking (Smit et al., 2008). Slike grenseverdier vil likevel variere med lokale 
økosystemer og vil nødvendigvis måtte tilpasses hvert enkelt tilfelle. Arter som normalt migrerer mye 
vertikalt klarer seg som regel godt, men vertikal migrasjon og dødelighet av infauna avhenger av 
tildekkingsdybde, sedimentegenskaper (silt/leire/sand-innhold) og temperatur (sesong) (Berry et 
al., 2003; Kjeilen-Eilertsen et al., 2004). Effekter for saktevoksende megafauna, som 
kaldtvannskoraller og svamp, vil kunne vare mye lengre enn sammenlignet med andre bunnlevende 
individer (Miljødirektoratet, 2016).  

Bunnfaunaen i den aktuelle delen av Norskehavet domineres av børstemarkarter. Andre vanlige 
grupper er slangestjerner og muslinger (Akvaplan-niva, 2012; DNV GL, 2019). Slike arter er 
tilpasset et sandig og slamholdig substrat. Det vurderes derfor at utslipp av borekaks med vedheng 
av vannbasert borevæske vil medføre små og midlertidige konsekvenser for bunnfauna. Dette vil 
være i form av lokal nedslamming, begrenset til nærområdene ved borelokaliteter. Dette er også 
bekreftet gjennom en spesifikk modellberegning for utslipp av borekaks fra Linnorm. Denne har 
spesielt fokus på nedslammingspotensialet med hensyn til korallforekomster i området (DNV, 
2022b). Resultatene viser at det er et fåtall potensielle korallforekomster i området som kan bli 
påvirket av et mindre omfang av nedslamming (1-3 mm) (Figur 10-1). Ingen potensielle 
korallforekomster vil påvirkes av nedslamming over 3 mm. Risiko for skade på koraller fra utslipp 
fra boringen er således lav, og antall utsatte korallforekomster er begrenset. 
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Figur 10-1. Modellert fotavtrykk for boreutslipp fra planlagt borekampanje ved Linnorm. Brønnlokasjoner er 

markert med grønne sirkler. Grønne, nummererte polygoner indikerer potensielle korallforekomster, ingen av disse 
er visuelt kartlagt og vurdert (DNV, 2022b). 

Terskelverdiene for konsekvensvurderingene er 0,1-1 mm: Ingen påvirkning, 1-3 mm mindre 
nedslamming, 3-10 mm: moderat nedslamming, >10 mm: betraktelig nedslamming (NOROG, 
2019).  

Det vil bli tatt særskilt hensyn til forekomst av sårbar bunnfauna/bunnhabitater ved planlegging og 
gjennomføring av boreaktiviteten, herunder oppankring av rigg. Som nevnt i kapittel 6 er det 
avdekket en del kaldtvannskoraller i området, og også mulige korallforekomster som ikke alle enda 
er visuelt bekreftet, men avdekket i databehandlingsprosessen i etterkant. Disse korallene er vurdert 
som mulig sårbare, og vil derfor behandles som bekreftede og hensyntas likt ved alle aktiviteter 
som kan påvirke havbunn og bunnfauna. Plassering av ankere og ankerlinjer for boreriggen vil bli 
forsøkt tilpasset eventuelle forekomster av kaldtvannskoraller i området. Her vil det gjøres egne 
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analyser og konsekvensvurderinger. I tillegg vil boring kunne gjennomføres med transportsystem 
for borekaks (CTS), for lokal flytting av utslippspunkt, dersom videre planlegging avdekker 
konfliktpotensial. Dette vil bli nærmere vurdert basert på oppdatert kunnskap og for aktuell 
borerigg. 

10.2 RØRLEDNINGER OG KABEL 

10.2.1. Miljømessige virkninger av rør- og kabellegging 

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

Feltinterne rørledninger og kabler, og kabel til land, vil generelt bli nedgravd/grøftet ned i 
havbunnen og relevante deler blir beskyttet med stein. Om lag 220 000 tonn stein er antatt benyttet 
på feltet, og om lag 18 000 m3 stein for kabel til land.  

Den største delen av den planlagte kabelruten er vurdert som egnet for grøfting, mens det for 
resterende del anses som nødvendig med steinbeskyttelse.   

Selve leggingen av rørledninger og kabel, herunder nedgraving og etablering av steinfyllinger, 
samt etterfølgende sedimentering av oppvirvlede partikler, vil føre til midlertidige virkninger for 
bunnfaunaen i de aktuelle områdene. I tillegg kommer permanente virkninger, i hovedsak fra 
etablerte steinfyllinger. Ulike strategier for rør- og kabellegging vil ha ulik påvirkning på 
omgivelsene (Tabell 10-1).  

 

Tabell 10-1. Forventet influensområde ved rørleggingsaktiviteter (NOROG, 2019). 

Aktivitet Influensområde Kommentar 

Legging av rørledning 0 – 5 m Usikkerheter ved rørlegging 

Steindekking 0 – 15 m 
Påvirkning av steiner, samt oppvirvlet 
materiale 

Grøfting – Høy/moderat risiko 0 – 25 m  Påvirkning ved oppvirvlet materiale 

Grøfting – Moderat/lav risiko 25 – 50 m Påvirkning ved oppvirvlet materiale 

 

Ved nedgraving av rørledninger kan en regne med et 0-15 m bredt belte langs hele traseen hvor 
havbunnen vil endres totalt og tilstedeværende bunnfauna i området vil forsvinne midlertidig. 
Utenfor traseområdet vil en bredere sone påvirkes i form av økt sedimentering av partikler mens 
installasjonsarbeid pågår. Varighet av virkninger for slikt arbeid er avhengig av ulike parametere, 
som for eksempel havdyp, vannsirkulasjon og type bunnfauna som blir eksponert 
(Rogalandsforskning, 2002). Forsøk har vist at normal rekoloniseringstid etter 
mudringsoperasjoner varierer mellom 2 og 4 år (OSPAR, 2009). Basert på resultater fra regional 
miljøovervåkning i regionen forventes faunaen ved Linnorm å være dominert av børstemark, som 
har vid utbredelse og relativt rask rekoloniseringstid. Rekolonisering ved Linnorm som følge av 
installasjon av havbunnsanlegg, rørledninger, kabler og feltinnretninger forventes derfor i løpet av 
få år etter at installasjonsarbeidet er ferdigstilt. 
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Steininstallering vil utføres hvor rørledninger må krysse eksisterende rørledninger, eller for å unngå 
konsekvenser av frispenn. Slik steininstallering vil derfor øke arealet som påvirkes av rørlegging 
ettersom et større areal vil tildekkes og få endrede bunnforhold. Som nevnt i kapittel 6.1 består 
bunnsedimentene hovedsakelig av grus og sandholdig slam. Steininstallering vil derfor kunne gi 
muligheter for annen fauna enn den eksisterende å etablere seg i området. 

Negative virkninger som følge av rør- og kabelleggingsaktiviteter ved Linnorm er vurdert som lokale 
og midlertidige, hvor naturlig bunnfauna vil rekolonisere innen relativt kort tid. For steinfyllinger 
etableres et nytt habitat, med endret faunasammensetning. Dette er varig.  

Eventuell påvirking på lokale forekomster av kaldtvannskoraller vil ivaretas gjennom videre 
planlegging og gjennomføring. 

10.2.2. Kabelrute til land 

Som vist i kapittel 6 har havbunnsundersøkelser langs planlagt kabeltrasé til land klargjort at denne 
ikke vil komme i konflikt med vesentlige korallforekomster. Prosjektet hadde som forutsetning at 
kabeltraséen skulle unngå SVO Froan med Sularevet, hvor det er flere kjente korallforekomster. 
Gjennomførte havbunnsundersøkelser (2021) har inspisert hele dette området visuelt. Ingen sjøfjær 
av interesse ble observert, og her er kun funnet vanlige forekomster av hardbunnssvamp som er 
forventet i denne delen av Norskehavet. Kabelleggingen forventes dermed å ikke ha vesentlige 
negative virkninger for sårbare habitater i dette området.  En risikomatrise for mulige korallfunn 
langs kabeltraséen er vist i Tabell 10-2. Resultatene herfra vil hensyntas i videre detaljert 
planlegging av ruten. 

 

Tabell 10-2. Risikomatrise for mulige koraller langs planlagt eksportrørledning til Polarled. Risiko er gitt i fire 
kategorier; liten, moderat, stor og svært stor, også vist ved farger. Korallfunn er representert ved nummerering (DNV, 
2022a). 

  Koralltilstand 

  “Poor” “Fair” “Good” “Excellent” 

G
ra

d 
av

 p
åv

irk
ni

ng
 

Ingen effekt (>50m) - - - - 

Neglisjerbar (25-50m) PC007       

Lav (15-25m)     PC002   

Signifikant (5-15m) PC002_1, 

PC027     PC004 

Betydelig (0-5m)         

Overlapper med korall     

  

Risikokategori Liten Moderat Stor Svært stor 
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10.2.3. Gasseksportrørledninger 

Havbunnsundersøkelser av ruten for gasseksport til Polarled viser at denne vil kunne komme i 
konflikt med flere mulige kaldtvannskoraller. Flere av disse er ikke undersøkt visuelt, og tilstanden 
til alle de mulige korallene er ikke kjent. Som en konsekvens er de er derfor konservativt vurdert 
som excellent inntil annen tilstand er bekreftet. Risikovurderinger av de potensielle korallene viser 
derfor flere mulige konfliktpotensialer (Tabell 10-3). De aktuelle forekomstene som er i konflikt med 
rørledningen planlegges visuelt undersøkt. Dette blir gjort for å avklare nærmere deres tilstand, 
avstand til ruten og således eventuell påvirkning. I tillegg vil slik kunnskap gi et bedre grunnlag for 
rutejusteringer og tilpasninger, slik at rørledningen unngår konflikt med verdifulle korallforekomster 
så mye som mulig. 

 

Tabell 10-3. Risikomatrise for mulige kaldtvannskoraller langs planlagt eksportrørledning til Polarled. Risiko er gitt i 
fire kategorier; liten, moderat, stor og svært stor, også vist ved farger. Korallfunn er representert ved nummerering – 
blå nummerering betyr at funnet ikke er inspisert visuelt – metodikken tilsier da at funnet skal vurderes som excellent 
(DNV, 2022a). 

  Koralltilstand 

  “Poor” “Fair” “Good” “Excellent” 

G
ra

d 
av

 p
åv

irk
ni

ng
 

Ingen effekt (>50m) - - - - 

Neglisjerbar (25-50m) 
  678   

676, 691, 774, 759, 

701, 667, 770, 784, 

698, 706, 765, 714, 

718, 687, 668, 674 

Lav (15-25m) 
      677, 694, 785, 679, 

777, 799 

Signifikant (5-15m) 
666, 803     752, 692, 689, 707, 

802, 801, 688,  

Betydelig (0-5m) 
      800, 709, 702, 690, 

775,  

Overlapper med korall 
      675, 695, 697, 708, 

760, 766, 786, 798,  

  

Risikokategori Liten Moderat Stor Svært stor 

 

Havbunnsundersøkelser av ruten for gasseksport fra Linnorm-feltet til påkobling ved ÅTS er under 
behandling og vil presenteres i PUD. For denne delen av ruten finnes både havbunnsvurderinger 
fra 2011, i forbindelse med Draugen, og havbunnsundersøkelser fra høsten 2021.   

Avbøtende tiltak ved installasjon av rørledninger vil være god planlegging av rørtraseen for å 
minimere konflikt med koraller og minimere krysninger av eksisterende rørledninger. På den måten 
kan en redusere behovet for steininstallasjon og dermed redusere arealet som påvirkes. I tillegg vil 
som nevnt potensielle korallfunn vurderes nærmere ved visuelle undersøkelser i videre planlegging. 
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10.3 ANDRE MILJØPÅVIRKNINGER 

10.3.1. Virkninger av elektromagnetiske felt 

Kabler som fører strøm fra land til Linnorm 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 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). Nylige studier fra undersjøiske kabler som produserer 
magnetiske felt og effekter på tobis, viser ingen tegn til påvirkning (HI, 2022). For en 
nedgravd/grøftet kabel forventes et eventuelt skadepotensial som marginalt.  

Ingen miljøvirkninger av sjøkabelen er forventet i driftsfasen. 

 

10.3.2. Virkninger av lys 

Lys fra installasjoner til havs kan ha påvirkning på sjøfugler og trekkfugler ved at de tiltrekkes hit, 
eller forstyrrer naturlige dagrytmer og levemønstre. Mulige avbøtende tiltak for dette kan være å 
minimere lysbruk, bruk av lysskjold, eller vinkle lyskaster inn mot installasjonen. Linnorm vil være 
ubemannet i normal drift og vil derfor ikke ha samme behov for belysning som konvensjonelle 
installasjoner. Lys ved Linnorm-installasjonen vil hovedsakelig være nødvendige lys for å 
opprettholde sikker drift, samt signallys til passerende fartøy. 

 

10.3.3. Virkninger av støy 

Verken Spar-innretningen eller havbunnsinnretningene vil bli festet til havbunnen med pæler. Støy 
i anleggsfasen er således avgrenset til støy fra selve boringen (inklusive undervannsstøy og 
vibrasjoner) og propeller tilknyttet borerigg og fartøy. Potensielle adferdsmessige virkninger for fisk 
og sjøpattedyr i bore- og anleggsfasen vil være avgrenset til kildens eventuelle nærområde. Støy 
fra normale aktiviteter med fartøyer er modellert i andre prosjekter (eksempelvis for 
anleggsaktiviteter ved Brent-feltet (DNV GL, 2013)), og er ikke forventet å medføre målbare 
negative virkninger i det marine miljø, hverken for fisk eller for sjøpattedyr.  

Det vil ikke være aktiviteter i driftsfasen som gir grunnlag for vesentlig undervannsstøy, og det vil 
ikke være støy utover vanlig skipstrafikk og ved lossing av kondensat og vedlikeholdskampanjer. 
Potensielle adferdsmessige virkninger for fisk og sjøpattedyr vil være avgrenset til kildens eventuelle 
nærområde. Da det ikke vil være lukkede områder for fisk eller sjøpattedyr til å forville seg inn i, 
er ingen målbare negative miljøvirkninger forventet.  
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10.4 KONSEKVENSER FOR KULTURMINNER 

Fysiske inngrep i havbunnen kan medføre konsekvenser for kulturminner i form av eksponering, 
tildekking eller skading av kulturminner. Med bakgrunn i havdyp i området som berøres av Linnorm 
utbyggingen er aktuelle kulturminner begrenset til funn av skipsvrak. Det er gjennomført en 
kartlegging av kabelrute fra Linnorm til land hvor to skipsvrak ble avdekket, disse er omtalt i kap. 
6.3. Kabeltrase for Linnorm planlegges utenfor disse funnene. 

Foruten det ovenfornevnte er det ingen registrerte kulturminner i områdene ved Linnorm og 
sannsynligheten for konflikt med kulturminner anses som svært lav. Dersom ytterligere kulturminner 
skulle oppdages i forbindelse med videre kartlegginger i områdene vil videre håndtering avklares 
med Riksantikvaren. 

10.5 AVSLUTNING AV VIRKSOMHETEN 

Feltinnretning og havbunnsanlegg vil normalt bli fjernet fra feltet etter avslutning av virksomheten. 
Dette vil medføre mindre og lokale tiltak i havbunnen for å frigjøre innretningene, samt tildekking 
over rør- og kabelender.  

Rørledninger for gasseksport vil ligge på havbunnen, mens feltinterne rørledninger og kabler, samt 
kabel til land vil nedgraves/grøftes og dels dekket med stein. Nedgravde/grøftede og overdekkede 
rørledninger og kabler vil mest sannsynlig bli etterlatt, mens eksponerte kabler vil kreve nærmere 
utredning og avklaring i forbindelse med avslutningsplanen. Forut for sluttdisponering vil 
rørledninger bli rengjort, ender kuttet, plugget og gravd ned/dekket til. Dette forventes ikke å 
medføre vesentlige miljømessige virkninger.  

Gjenbruk av innretninger og infrastruktur tilhørende Linnorm vil vurderes i et sirkulærøkonomisk 
perspektiv og dokumenteres i avslutningsplanen.   

11 AVFALL 

Avfall vil bli håndtert i henhold til krav i forurensningsloven, avfallsforskriften, aktivitetsforskriften 
og føringer i styringsforskriften, samt NOROG retningslinje 093. 

11.1 BORE- OG ANLEGGSFASE 

For drift av borerigg og fartøyer vil det være krav til avfallsplaner i henhold til normal 
industripraksis. Disse skal følge generelle IMO-krav, samt norsk praksis som angitt i Norsk Olje og 
Gass’ anbefalte retningslinje 093 for avfallsstyring i offshorevirksomheten. 

Hovedavfallsstrømmen i anleggsfasen er utboret borekaks med rester av vannbasert borevæske. 
Borevæske vil renses og gjenbrukes i det omfang som er mulig. Utboret borekaks fra boring med 
vannbaserte borevæsker vil bli sluppet til sjø. 

For boring med oljebaserte borevæsker vil de oljebaserte borevæskene søkes gjenbrukt så langt 
som mulig. Borekaks med vedheng av oljebaserte borevæsker vil primært tas til land for videre 
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behandling og avhending. En mulighet for å benytte termisk renseteknologi for offshore rensing av 
borekaks med vedheng av oljebaserte borevæsker vil bli vurdert nærmere når rigg er avklart. 
Denne teknologien innebærer at en større del av de oljebaserte borevæskene gjenbrukes, samtidig 
som renset tørrstoff sammen med vann slippes til sjø i henhold til gitte grenseverdier. Dersom dette 
skulle bli en aktuell håndteringsmetode for borekaks med vedheng av oljebasert borevæsker, vil 
dette kreve tillatelse etter forurensningsloven. 

 

11.2 DRIFTSFASE 

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

 

11.2.1. 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 4,3 kg sand/Millioner Sm3 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.   

Produsert sand vil gå til godkjent mottaksanlegg på land for behandling og avhending. 

 

11.2.2. 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 filtere 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. Tabell 
9-3 viser forventet avfallsmengde generert av katalysatormaterialer. Andre metoder for 
kvikksølvfjerning er under vurdering. 
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11.2.3. Avslutning av virksomheten 

Feltinnretningen og havbunnsinnretninger vil bli fjernet i henhold til gjeldende rammeverk og 
praksis. Disse blir tatt til land for gjenbruk eller demontering, materialgjenvinning og 
avfallshåndtering.  

Det er nå over 25 års erfaringer fra fjerning og avhending av petroleumsinnretninger fra norsk 
sokkel. Det er etablert en verdikjede for denne industriaktiviteten med innarbeidede rutiner for 
håndtering og avhending av materialer og avfall. Siden metaller utgjør hovedandelen av 
innretningene, og dette er velegnet til materialgjenvinning, er det høy grad av dette – normalt over 
95 %. Det er også noe grad av gjenbruk av utstyr og materialer, og denne andelen forventes å øke 
med mer fokus på sirkulærøkonomi i fremtiden. 

Norske Shell har en målsetning om økt andel av gjenbrukte materialer i sine prosjekter med 
henblikk til et sirkulærøkonomisk perspektiv. Muligheter for gjenbruk av rørledninger og kabler vil 
derfor kunne bli vurdert når avslutning er aktuelt. Slike forhold vil bli nærmere avklart i 
avslutningsplanen for feltet. 
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12 RISIKO FOR AKUTTE UTSLIPP, MULIGE KONSEKVENSER 
OG BEREDSKAPSTILTAK 

Generelt vil de største akuttutslippene til sjø fra petroleumsvirksomhet kunne forekomme ved 
brønnutblåsninger under boreoperasjon eller i driftsfasen. Linnorm vil produsere gass med noe 
kondensat, og miljørisikopotensialet her er derfor generelt lavere enn tilsvarende ved 
råoljeproduksjon. 

Det er også gjort vurdering av miljørisiko for aktiviteter knyttet til lossing av kondensat til tankskip. 

12.1 INFLUENSOMRÅDE 

Det er gjennomført en prosjektspesifikk miljørisiko- og beredskapsanalyse for feltutbyggingen 
(DNV, 2022c). Denne adresserer utslippsscenarier i både utbygging (produksjonsboring) og drift 
(produksjon og lossing av kondensat). For analysen er det brukt Ormen Lange kondensat (750 
kg/m3) som oljetype (SINTEF, 2008), vurdert som representativ for Linnorm. En utblåsning i 
borefasen vil kunne gi størst omfang av spredning av kondensat på havoverflaten.  

Figur 12-1 angir influensområdet for utblåsning i forbindelse med boring av en produksjonsbrønn 
for Linnorm, fordelt på sesonger. Dette er en statistisk oversikt som angir sannsynlighet for olje i 
hver 10x10 km rute, og angir ikke berørt areal av ett utslipp. Fargeangivelsen angir prosentvis 
sannsynlighet for å medføre en oljefilmtykkelse på 2 mikrometer på sjøoverflaten (eller 2 tonn 
kondensat per rute). Dette er effektgrense i risikoverktøyet «ERA Acute» for effekter på sjøfugl, som 
generelt er mest utsatte naturressurs for overflateutslipp av olje. Avgrensing på 5% er normalt 
anerkjent som angivelse av influensområde i forbindelse med konsekvensutredning, angitt som 
overgang mellom rosa og blå fargetoner i figuren. 
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Figur 12-1. Sesongvis sannsynlighet for oljefilmtykkelser over 2µm i 10x10 km ruter gitt utblåsning ved 

produksjonsboring på Linnorm. Influensområdet defoneres av 5% treffsannsynlighet  (DNV, 2022c). 

 

Modelleringen angir at influensområdet er relativt begrenset, sammenlignet med modelleringer for 
oljefelt i regionen. Dette skyldes i hovedsak at det er gass og kondensat på Linnorm. Spesielt i 
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driftsfasen vil influensområdet være svært begrenset. Sannsynligheten for stranding av kondensat 
fra en utblåsning fra Linnorm er svært lav, i driftsfasen tilnærmet null. 

12.2 MILJØRISIKO OG POTENSIALE FOR MILJØVIRKNINGER 

Miljørisikoanalyse for utbygging (boring) og drift (produksjon) av Linnorm (DNV, 2022c) er 
gjennomført ved bruk av ERA-akutt metoden. 

En lett oljetype (kondensat) gir et begrenset influensområde sammenlignet med tyngre råoljer, og 
sannsynligheten for at olje strander er lav (kapittel 12.1). Dette medfører tilsvarende et lavt potensial 
for miljøskade i kyst- og strandsonen, hvor de største miljøkonsekvensene av et oljeutslipp generelt 
vil kunne forekomme.  

Analysen viser at det er ingen sannsynlighet for å overstige effektkonsentrasjon på 58 ppb THC i 
vannsøylen, gitt en utblåsning på Linnorm, uavhengig av sesong.  

Borefasen har høyest sannsynlighet for en utblåsning, og representerer således perioden med 
høyest miljørisiko. Men selv i høyaktivitetsår med boring og brønnvedlikehold er den beregnede 
miljørisikoen funnet å være relativt lav; verste konsekvenser er liten og moderat miljøskade på 
kysthabitat (lav sannsynlighet). For sjøfugl og fisk er det kun sannsynlighet for ubetydelig 
miljøskade. I produksjonsfasen er all miljørisiko funnet å være ubetydelig og neglisjerbar, bortsett 
fra en svært begrenset sannsynlighet for liten miljøskade for strandfauna. Noen resultater fra 
analysen er gitt i følgende avsnitt. 

I forbindelse med utblåsning fra boreaktivitet på Linnorm er det 0,2% sannsynlighet for >50km 
påvirket strandfauna. Det er hele 91,3% sannsynlighet for ingen (<1km) påvirkning på strandfauna. 
Resultater fra analysen viser hovedsakelig påvirkning på ESI (Environmental Sensitivity Index) klasse 
1 (eksponert klippekyst / strandberg) og ESI klasse 8 (beskyttet klippekyst / strandberg) med høyest 
påvirkning i perioden oktober-januar. Den gjennomsnittlige månedsverdien for berørt fauna er 0-
1 km. Det er scenariene med lengst varighet (75 dager) som bidrar mest til andelen berørt 
kysthabitat.  

I forbindelse med lekkasje ved lossing av kondensat fra Linnorm er det 0,3% sannsynlighet for 1-
50 km påvirket strandfauna og dermed 99,7% sannsynlighet for ingen påvirkning på strandfauna. 
Påvirkning på strandfauna og -flora fra lekkasje i forbindelse med lasting/lossing medfører kun 
sannsynlighet for ubetydelig miljøskade. 

Figur 12-2 viser kart over hvilke kystområder som kan bli påvirket ved utblåsning fra boring ved 
95-persentil (3 km berørt strandfauna). Det berørte kystområdet er deler av Helgelandskysten og 
ved innløpet av Vestfjorden nær Bodø. Gitt Ormen Lange kondensatets egenskaper (benyttet for 
Linnorms analyser) med kort levetid på vannoverflaten som følge av høy fordampningsgrad og 
naturlig dispergering, så antas det at det i oljedriftsmodellen forblir noen løste komponenter i 
vannmassene som fraktes med kyststrømmen og kommer til overflaten nært land og strander under 
rolige værforhold. Forventningsverdien (50-persentil) gir ingen berøring med kyst eller 
strandfauna. 

Påvirkning av strandflora i beskyttede områder (ESI klasse 8 og 9), gitt en utblåsning ved 
produksjonsboring på Linnorm, viser ingen sannsynlighet for mer enn 1 km berørt strandflora. 
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Påvirkning på strandfauna og -flora medfører sannsynlighet for miljøskade i form av tapt habitat 
(km-år). Det er marginal sannsynlighet for moderat miljøskade (0,02 %), 1,0 % sannsynlighet for 
liten miljøskade og 99,0 % sannsynlighet for ubetydelig skade på strandfauna. For strandflora er 
det 100 % sannsynlighet for ubetydelig miljøskade. 

 

 
Figur 12-2. Påvirkning av strandfauna for 95- og 50-persentil (nederst) og kart over 95-persentil scenariet i 

desember måned (øverst) (DNV, 2022c). 
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12.3 BEREDSKAPSTILTAK MOT AKUTT FORURENSNING  

Beredskapstiltak mot akutt forurensning fra en utblåsning av gass og kondensat fra Linnorm er 
analysert ved bruk av gjeldende industristandard (BarKal v.15) og med kondensatrater på 
henholdsvis 442 Sm3/døgn for overflateutblåsning og 435 Sm3/døgn for sjøbunnsutblåsning i 
forbindelse med boring.  

Beredskapsressursbehovet for åpent hav-barrierene (1 og 2) er beregnet for en overflateutblåsning 
i borefasen med en rate på 442 SM3/døgn og vektet varighet på 11,3 døgn.  

Grunnlaget for dimensjoneringen av beredskapsbehovet i barriere 3 og 4 er strandingsdata fra 
oljedriftsmodelleringen for overflateutblåsning. Dimensjonerende strandingsmengder og drivtider 
(95-persentiler for strandet emulsjonsmengde og korteste drivtid til land) benyttet i 
beredskapsanalysen er vist i Tabell 12-1. 

 

Tabell -121. 95-persentil største strandingsmengder av oljeemulsjon og korteste ankomsttid til land ved en 
utblåsning fra Linnorm i borefasen. Resultatene er basert på strandingsresultatene for overflateutblåsning. 

Persentil 
Strandet oljeemulsjon Drivtid (døgn) 

Sommerhalvår Vinterhalvår Sommerhalvår Vinterhalvår 

95 1 3 12,4 11,4 

 

Basert på BarKal-beregninger anses beredskapsbehovet for de havgående barrierene å være ett 
NOFO OR-system i hver av barrierene (1 og 2), uavhengig av sesong. Effektgrensen for mekanisk 
oppsamling antas å avta ved en viskositet <1000 cP, grunnet lekkasje fra lensen. Gitt Ormen Lange 
kondensatet (brukt i analyser for Linnorm), med en viskositet <10 cP, innebærer dette i en 
operasjonell sammenheng at mekanisk oppsamlingstiltak vil være ineffektive. 

Det anses derfor som tilstrekkelig med ett havgående NOFO-system for Linnorm, der hovedmålet 
vil være overvåking. 

Forventning om kort levetid på vannoverflaten kombinert med modellerte strandingsdata; 
marginale strandingsmengder og lang drivtid, samt kondensatets lave viskositet, som gjør 
oppsamling svært vanskelig, medfører at det er vurdert som unødvendig å iverksette 
beredskapsressursplanlegging for de kystnære barrierene (3 og 4) og strandrensning før en 
eventuell hendelse. Ved en hendelse, er det tilstrekkelig tid til eventuelt å planlegge dette nærmere 
basert på de aktuelle forholdene. 
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12.4 MILJØRISIKOBASERT LEKKASJEDETEKSJONSANALYSE 

Det er utført en egen miljørisikobasert lekkasjedeteksjonsstudie for Linnorm (DNV, 2022d). Denne 
tar for seg ulike scenarier og lekkasjerater for å vurdere risiko for forurensing og videre behov for 
lekkasjedeteksjonsteknologi. Scenariene som studien baserer seg på er: 

• Lekkasje fra juletre ved HPHT brønner (scenarie 1) 

• Lekkasje ved 8" flowline (produksjonsrør) (scenarie 2) 

• Lekkasje ved stigerør (scenarie 3) 

• Lekkasje ved kondensatlossing (scenarie 4) 

Modelleringer gjort i studien, basert på scenariene, viser at lekkasjer ved havbunnen (scenarie 1-
3) ikke vil nå overflaten, og vil derfor ikke detekteres av overflateteknologier som radar, sattelitt og 
andre teknologier basert på overflateobservasjon. Lekkasjer ved havbunnen vurderes som innenfor 
akseptabel risiko i studien (DNV, 2022d). Dette innebærer at scenarier med lekkasje ved 
havbunnsanleggene ikke vil føre til negative effekter på sjøfugl, fiskeegg og fiskelarver i vannsøylen. 
Ettersom deteksjon ved overflaten ikke er mulig for lekkasjer ved havbunnen, må det anlegges lokal 
lekkasjedeteksjon på havbunnen. 

Når det gjelder lekkasjer i forbindelse med kondensatlossing (scenarie 4) vurderes alle lekkasjerater 
til å ha liten til moderat effekt på sjøfugl og fiskeegg/-larver. Scenariet er modellert med lossing på 
10 meters dybde, likevel vil all lossing vil skje over havoverflaten. I tillegg er modelleringen av 
scenariet gjort konservativt, med en lekkasjevarighet på 7 dager, selv om risiko for lekkasje reelt 
vil vare mellom 12 til 24 timer ved lossing. Med bakgrunn i dette er det forventet at alle lekkasjer i 
forbindelse med kondensatlossing vil være detekterbare i havoverflaten.  

I videre planlegging vil prosjektet ta hensyn til myndighetenes anbefaling om 
havbunnslekkasjedeteksjon som BAT. Nedenfor oppsummeres teknologivurderinger for de ulike 
scenariene gjort i lekkasjedeteksjonsstudien (DNV, 2022d). 

Hydrokarbonlekkasje fra juletre ved HPHT brønner (Scenarie 1) 

Det foreslås at ROV-deteksjon er tilstrekkelig for å detektere alle modellerte lekkasjer på 2 – 10 
mm ved juletre. 

Hydrokarbonlekkasje ved 8" produksjonsrør (Scenarie 2) 

ROV-deteksjon vurderes som tilstrekkelig for å detektere alle modellerte lekkasjer på 2 – 20 mm. 
Rørledningene vil delvis dekkes med stein og fiberoptisk-deteksjon er vurdert som relevant 
(teknologiutvikling). 

Lekkasje ved stigerør (Scenarie 3) 

Der foreslås at ROV-deteksjon er tilstrekkelig for detektering av modellerte lekkasjer på 2 – 10 mm 
ved stigerør. For deteksjon av lekkasjer på 20 mm foreslås lokale havbunnsteknologier som 
metansniffere, akkustiske sensorer eller undervannsdroner.  

Lekkasje ved kondensatlossing (Scenarie 4) 
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Det foreslås det at radar vil kunne detektere lekkasjer på 2, 5 og 10 mm, mens lekkasjer på 20, 
30 og 40 mm vil kunne detekteres av radar og IR-kamera. Lossing vil også overvåkes med bruk av 
CCTV, også for generell sikkerhet under operasjonen.  

Det vurderes at de ovenfornevnte teknikkene vil sammen utgjøre et tilstrekkelig system for 
lekkasjedeteksjon på Linnorm. Samtidig vil antall og plassering av sensorer være gjenstand for 
vurdering i videre planlegging av Linnorm.   
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13 KONSEKVENSER FOR ANNEN VIRKSOMHET OG 
AVBØTENDE TILTAK 

13.1 FISKERIVIRKSOMHET 

13.1.1. Anleggsfase 

Borerigg, med tilhørende sikkerhetssone (500 meter ut fra riggens ytterpunkter), rørleggingsfartøy 
og kabelleggingsfartøy (også for rute til land) vil medføre tidsbegrensede arealbegrensninger for 
fiskeriaktivitet i området. Som angitt i kapittel 6.4.2 er fisket i det aktuelle området beskjedent, i 
hovedsak avgrenset til noe sporadisk linefiske etter bunnarter som brosme og lange. Det er ikke 
ventet at boreriggens restriksjonssone vil medføre nevneverdige virkninger for utøvelse av fisket. 
Perioden vil ha en varighet på anslagsvis 10 måneder. 

I områdene inn mot og i kystsonen forventes en del fiske med mindre fartøyer, og som derfor ikke 
inngår i offisielle aktivitetsoversikter. Det har i planleggingsperioden og i forbindelse med 
ruteundersøkelser vært dialog med relevante fiskeriinteresser. Denne dialogen vil også fortsette i 
forkant av anleggs- og installasjonsfasen, for økt informasjonsdeling og for å begrense 
konfliktpotensialet med andre brukere av havet.  

13.1.2. Driftsfase 

I driftsfasen vil Spar-innretningen med tilhørende sikkerhetssone (500 meter) medføre 
arealbegrensninger for fiske i området. Likevel, som nevnt ovenfor, er fisket i dette området svært 
begrenset, og virkningene som følge av feltinnretningen ventes derfor å være begrenset. 

Øvrige havbunnsinnretninger og infrastruktur (rørledninger og kabel til land) knyttet til Linnorm vil 
være overtrålbare (eller innenfor feltinnretningens sikkerhetssone). Ingen negative virkninger på 
fiskeri er forventet. 

Linnorminstallasjonen vil ha radardekning, AIS (Automatisk Identifikasjonssystem), og marin VHF 
(Veldig Høy Frekvens) for å kartlegge posisjonen til, og kommunisere direkte med andre fartøy og 
båter i området. Muligheten for å tilby 4G/5G-dekning for mobiltelefoner i området er også en 
mulighet som vil bli vurdert nærmere. 

13.1.3. Avslutning av virksomheten 

I forbindelse med feltavviklingen vil brønner bli permanent plugget og etterlatt. Dette vil normalt 
kreve en borerigg over en viss tidsperiode, anslagsvis en måned per brønn. 

Havbunnsinnretninger over havbunnen vil bli fjernet i henhold til gjeldende rammeverk og praksis. 
Rørledninger og kabel som er nedgravd og dels dekket med stein vil mest sannsynlig bli etterlatt. 
Forut for dette vil rørledninger bli rengjort, ender kuttet, plugget og nedgravd/dekket til. Dette vil 
bli nærmere adressert i forbindelse med avslutningsplanen for feltet.  

Ingen virkninger forventes for utøvelse av fiskeri etter endt sluttdisponering. 
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13.2 SKIPSTRAFIKK 

De mest alvorlige situasjonene som kan oppstå mellom et fartøy og en petroleumsinnretning er 
kollisjoner, ankerdropp på rørledning eller ankerdrag over rørledning (Oljedirektoratet, 2011). 
Linnorm ligger i et lite trafikkert område hvor det finnes noen mindre trafikkerte leder i nordvest og 
sørøstgående retning (kapittel 6.4.3).  

Det er gjennomført en skipskollisjonsstudie for å vurdere risiko for kollisjon mellom Linnorm-
innretningen med tilhørende infrastruktur og fartøyer i området (Vysus Group, 2022). Studien 
baserer seg på fartøytrafikk for passerende fartøy, samt fiskefartøy i området. Risikoanalysen 
baserer seg på fartøyfrekvenser, distribusjon av hastighet og konsekvensmodellering.  

 

13.2.1. Fartøyaktivitet 

Passerende fartøy har ikke noen direkte tilknytning til installasjonen, men beveger seg gjennom 
området. Kollisjoner med passerende fartøy og offshore-installasjoner er sjeldne, men har ofte store 
konsekvenser grunnet sammenstøt av høy energi og som kan føre til tap av fartøy og/eller 
installasjon. 

I skipskollisjonsstudien er data for farleder basert på AIS-data fra Kystdatahuset for en periode på 
ett år (01.12.2020 til 30.11.2021).  

Trafikkintensiteten i området ved Linnorm-innretningen er lav. Studien viser at det ble registrert 
1327 passeringer, representert av 604 ulike skip, i den aktuelle perioden innen en avstand av 10 
sjømil fra den planlagte lokaliteten for Linnorm-innretningen. Dette utgjør i gjennomsnitt anslagsvis 
25 passeringer i uken. Videre viser studien at passeringene representerer ni ulike hovedruter, som 
vist i Figur 13-1.   
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Figur 13-1. Hovedruter for passerende større skip innen en avstand på 10 sjømil fra Linnorm-innretningen. 

 

Fiskefartøyer med utøvelse av fiske utgjorde i samme periode 21 passeringer innen 1 til 10 sjømil 
fra Linnorm-innretningen. Som vist i kap. 6.4.2 varierer fiskeriaktiviteten gjennom året, samt fra år 
til år. Figur 13-2 gir et bilde på aktiviteten innenfor 10 sjømil fra Linnorm-innretningen. Hver strek 
representerer tilbakelagt rute for en fiskebåt. Alle sporinger med hastighet under 8 knop antas å 
representere fiskefartøy under utøvelse av fiske.  

 

 
Figur 13-2. Fiskeriaktivitet i perioden 01.12.2020 til 30.11.2021. 
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13.2.2. Vurdering av kollisjonsrisiko 

Skipskollisjonsstudien viser at trafikkintensiteten i området er lav og at Linnorm ikke vil bidra i 
vesentlig grad til risikobildet.  

Likevel vil Linnorm ligge i eksisterende farled og i nærheten av andre farleder. Samtidig er disse 
langt til havs, og det er langt til nærmeste transportmål, som enkelt muliggjør kursendring. Det at 
fartøyer må navigere rundt eller til side for Linnorm vil ha en ubetydelig konsekvens for 
skipstrafikken. 

13.3 ANDRE NÆRINGER TIL HAVS 

Andre næringer som havvind og havbruk er i arealplanene tildelt lisensområder i områdene sør 
for Linnorm. Linnorm-utbyggingen anses ikke å være i direkte konflikt med disse. 

SalMar/Aker har kommet lengst innen havbruk og utredet konsekvenser for olje- og gassaktivitet i 
deres lokasjonssøknad for prosjektet Smart Fish Farm. Den konkluderer med at det er ingen konflikt 
med eksisterende lete- eller produksjonsaktiviteter fra petroleumsvirksomheten. 

NVE identifiserte i 2012 Frøyabanken til å være et interessant område for utbygging av havvind. 
Området ble definert som en kategori B, som betyr at utvikling av vindenergi vil være utfordrende 
med tanke på tekniske aspekter eller konflikt med andre aktører, eller påvirke området negativt. 
Området er ikke i konflikt med Linnorm. Det foreligger ikke konkrete planer om havvindutbygging 
i området. 

Sameksistens med andre næringer i området, samt mulige synergier, vil beskrives nærmere i PUD. 
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14 SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER 

Utbyggingen av Linnorm representerer investeringer i størrelsesorden 16-25 milliarder norske 
kroner. Tildeling av kontrakter for boring, fabrikasjon og installering av innretninger og tilhørende 
infrastruktur vil være underlagt internasjonale handelsbestemmelser. Avhengig av hvor 
konkurransedyktige norske leverandører er, kan de nasjonale samfunnsmessige konsekvensene bli 
betydelige. En viktig virkning er ringvirkninger i form av sysselsettingsvirkninger. Dette er estimert 
og presentert nedenfor. 

Gass fra Linnorm vil gå til eksisterende prosesseringsanlegg på land i Norge (Nyhamna og Kårstø), 
og vil derfor bidra til økonomisk drift av disse, samt opprettholdelse av sysselsettingen her. 

Elkabelen fra land medfører også etablering av infrastruktur på land som gir muligheter for annen 
næringsvirksomhet. 

Prosjektet vil også skape inntekter til eierselskapene og til staten gjennom skatter og avgifter. Dette 
er også beregnet og presentert nedenfor. 

14.1 INVESTERINGER I FORHOLD TIL INVESTERINGSNIVÅET PÅ SOKKELEN 

Oljedirektoratet har utarbeidet prognoser for forventede investeringer på norsk sokkel til og med 
år 2026. Gjennomførte investeringer på norsk sokkel i perioden 2009 til 2020 og prognoser for 
de etterfølgende årene vises i figuren nedenfor. Alle summer over nasjonale investeringer er i 
figuren oppgitt i milliarder 2022-kroner. Oversikten bygger på Oljedirektoratets prognoser 
publisert i januar 2022. Investeringene i Linnorm er i størrelsesorden 16-25 milliarder NOK 
tilknyttet utbygging og boring, i tillegg kommer årlige driftskostnader gjennom 
produksjonsperioden. 

 
Figur 14-1. Gjennomførte og forventede investeringer på norsk kontinentalsokkel og investeringer for Linnorm som 
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andel av forventede investeringer. Historiske tall 2009-2019 og prognoser 2021-2026. Tall for investeringer i 
milliarder NOK (2022-priser). Kilde: Oljedirektoratets prognoser, 2022, samt nøkkeltall fra A/S Norske Shell. 

 

Figuren viser utbyggingskostnader for Linnorm (inkludert boring) som andel av de totale, forventede 
utbyggingskostnadene på sokkelen i perioden 2022-2026. I årene med de største 
utbyggingskostnadene for Linnorm (2025-2026), vil Linnorm utgjøre rundt 3,5 prosent av de 
samlede forventede investeringskostnadene på sokkelen. 

14.2 NORSKE ANDELER AV INVESTERINGER 

Prosjektet har etablert avtale på SPAR for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) 
og intensjonsavtaler/planlagte anbud på andre tjenester og leveranser. Kjennskap til kontrakter 
gjør at man har en relativ god oversikt over hvilke regioner som er representert. Anslagsvis basert 
på informasjon vi har per dags dato er det lagt til grunn en norsk andel på 40-60 prosent og 
estimert norske andeler tilknyttet boring med 55 prosent. For driftsfasen er det lagt til grunn en 
norsk andel på rundt 84 prosent. Anslått norsk andel for utbyggingsfasen er omtrent på nivå med 
det som er funnet i ulike etterprøvingsstudier for andre undervannsutbygginger, som har norske 
andeler på mellom 40 og vel 60 prosent. Det må også tas forbehold grunnet markedssituasjonen 
i Ukraina/Russland at det kan bli endringer med tanke på den angitte investeringen andelen av 
varer/tjenester.  

14.3 SYSSELSETTINGSVIRKNINGER 

For å anslå sysselsettingsvirkninger av utbygging og drift av Linnorm er det benyttet en 
kryssløpsmodell kalt Flerregional Pandamodell. Denne er egnet for ringvirkningsanalyser på 
nasjonalt nivå. 

Sysselsettingseffekten av utbygging og drift er et estimat på etterspørsel etter arbeidskraft (både 
direkte og indirekte gjennom underleverandører og konsumvirkninger). Det er også gjennomført 
en næringsfordeling av ringvirkningene, som viser i hvilke næringer man særlig kan forvente 
sysselsettingseffekter som følge av utvikling og drift av Linnorm. 

Grunnlaget for å beregne sysselsettingsvirkninger er prosjektets kostnader i utbygging og drift 
(unntatt tariffer som ikke gir sysselsettingsvirkninger) og norske andeler av de aktuelle kontraktene. 
Dette er basert delvis på kunnskap om kontrakter som allerede er inngått, samt forventninger til 
kontrakter som skal inngås videre. Dette er derfor beheftet med noe usikkerhet. 

Virkningene som presenteres her er bruttovirkninger. Det vil si at den viser forventet etterspørsel 
etter arbeidskraft som følger av tiltaket, men det er ikke en nettoeffekt for sysselsetting i landet. 
Bruttoeffekten viser behovet for arbeidskraft gitt de forutsetningene som er lagt til grunn for 
analysene, som enten kan dekkes ved økt sysselsetting nasjonalt (redusert arbeidsledighet, økt 
innflytting, økt innpendling) eller fortrenging av andre næringer (redusert sysselsetting i andre 
næringer/virksomheter). 
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Estimerte årlige nasjonale sysselsettingsvirkninger inklusive konsumvirkninger i utbyggings- og 
driftsfasen er presentert i Figur 14-2. 

 

Figur 14-2. Estimerte sysselsettingsvirkninger i utbyggings- og driftsfasen, inklusive konsumvirkninger. Årsverk. 

 

I 2025 vil behovet for arbeidskraft være på sitt høyeste med et estimat på rundt 2400 årsverk. 
Deretter reduseres behovet til i overkant av 1 000 årsverk i 2026, frem mot driftsfasen av Linnorm 
hvor sysselsettingsvirkningene stabiliserer seg med om lag 250 årsverk per år. De små virkningene 
de siste årene etter at driften har opphørt, henger sammen med konsumvirkninger, som til dels 
faller på senere år enn perioden når lønn opptjenes. Tilsvarende, deler av virkningene fra 
utbyggingsfasen kommer som induserte virkninger (konsumvirkninger) i årene etter at selve 
utbyggingen er slutt. 

Summert over alle årene tilsvarer virkningene litt i overkant av 10 000 årsverk for utbygging og 
drift til sammen. Det er i hovedsak i utbyggingsfasen det kan ventes vesentlige 
sysselsettingsvirkninger i enkelte år. Selve utbyggingen utgjør om lag 60 prosent (ca. 6 000 årsverk) 
av de samlede sysselsettingsvirkningene summert over alle årene for utbygging og drift. 

Beregnede sysselsettingsvirkninger i utbyggings- og driftsfasen samlet er fordelt på næringsgrupper 
i Figur 14-3. 
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Figur 14-3. Næringsfordeling av estimerte sysselsettingsvirkninger (årsverk) i utbyggings- og driftsfasen, inklusive 

konsumvirkninger. 

 

Indirekte og induserte virkninger bidrar til at virkningen av utbygging og drift av Linnorm sprer seg 
til mange deler av økonomien, slik figuren viser. Næringene som vanligvis oppfattes å tilhøre 
«kjernen» av petroleumsvirksomhet i Norge – «utvinning av råolje og naturgass, rørtransport» og 
«tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» – utgjør om lag en tredel av de samlede 
sysselsettingsvirkningene som tilskrives Linnorm i analysen. 

Figur 14-4 viser næringsfordelingen av de estimerte sysselsettingsvirkningene over tid. Her ser vi 
at virkningene av de store investeringene i utbyggingsfasen sprer seg til mange deler av 
økonomien. Industrien utgjør en mer framtredende plass i sysselsettingsvirkningene i 
utbyggingsfasen (i årene 2025-2026), mens næringene som driver primært med olje- og 
gassutvinning er mer framtredende i driftsfasen, slik det ville forventes. 
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Figur 14-4. Næringsfordeling av estimerte sysselsettingsvirkninger I utbyggings- og driftsfasen- Årsverk. 

 

14.4 KONTANTSTRØM OG INNTEKTER TIL STATEN 

Kontantstrøm er innbetalinger og utbetalinger, og netto kontantstrøm er differansen mellom 
innbetalinger og utbetalinger. Skatter og avgifter til staten, samt overføringer til andre selskap 
inngår i beregningen av netto kontantstrøm. Netto kontantstrøm sier ikke i hvilken grad prosjektet 
er samfunnsøkonomisk lønnsomt, men viser utviklingen i netto kontantstrøm over år for 
rettighetshaverne i utvinningstillatelsen. 

Estimat for inntekter (venstre) og kostnader (høyre) knyttet til utbygging, drift og avslutning er vist i 
Figur 14-5.  

  

Figur 14-5. Estimat for inntekter (venstre) og kostnader (høyre) knyttet til utbygging, drift og avslutning.   
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På utgiftssiden (sett fra selskapenes perspektiv) finner vi utbyggings-, drifts- og avviklingskostnader, 
samt tariffer, skatter og avgifter som betales til staten. På inntektssiden finner vi selskapenes 
inntekter fra salg av olje og gass. Netto kontantstrøm for rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er 
negativ de første årene grunnet utlegg til investeringskostnader. Fra år 2026 snur trenden og netto 
kontantstrøm forblir positiv eller rundt null før den igjen blir klart negativ grunnet store kostnader 
med avvikling av drift og anlegg i år 2042. 

Forventede inntekter til staten som følge av tiltaket består av miljøavgifter, ordinær selskapsskatt og 
petroleumsskatt. I tillegg er Petoro A/S deleier med 30% i Linnorm. Denne eierandelen vil derfor 
gi ytterligere inntekter for staten utover det som er synliggjort i Figur 14-6. 

I Figur 14-6 vises skatt/avgift som positiv når de betales fra operatøren til staten (motsatt av Figur 
14-5). 

 

Figur 14-6. Forventede inntekter til staten. Millioner norske kroner2021.  

 

Forventede inntekter til staten fra miljøavgiftene for NOx og CO2 er lave da Linnorm planlegges 
utbygd med kraft fra land og lave klimagassutslipp. 

Totalt utgjør skatter og avgifter til staten 12 milliarder norske kroner (udiskontert, 6 $MMbtu).  

Anslag på de samlede inntektene fra Linnorm summert over alle årene med aktivitet og 
neddiskontert gir et anslag på den samlede verdien av olje og gass som feltet vil produsere over 
sin levetid. Denne verdien fordeles gjennom ulike mekanismer til ulike aktører i samfunnet.  

Figur 14-7 viser hvordan den samlede, neddiskonterte verdien av produktene som utvinnes fra 
Linnorm, fordeles på ulike aktører eller poster. Det skilles mellom tre hovedposter/-aktører: staten, 
rettighetshavere i utvinningstillatelsen, og andre aktører gjennom utbyggings- og driftskostnader 
(inkludert tariffer). Den sistnevnte gruppen består av mange ulike aktører som på ulike vis får sin 
del av verdien av produktene som utvinnes fra Linnorm 

Da Petoro A/S er deleier med 30%, vil en betydelig andel av nettoinntektene som tilfaller selskapene 
(det blå kakestykket), også gi inntekter til staten. 
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Figur 14-7. Fordeling av kontantstrøm på selskapene og det offentlige, neddiskontert med 7 prosent. Millioner 

norske kroner 2021. Basert på inngangsdata fra operatør. 

 

14.5 LOKALISERING AV DRIFTSORGANISASJON OG BASETJENESTER 

For lokalisering av driftsstøtteorganisasjonen til Linnorm er det lagt vekt på å legge til rette for en 
robust løsning som sikrer drift av feltet gjennom hele dets levetid. Linnorm er ubemannet i normal 
drift og vil ha alle driftsfunksjoner på land, noe som gjør feltet spesielt i norsk sammenheng.   

I evalueringen rundt lokalisering av driftsstøttefunksjoner for Linnorm er det tre hovedfunksjoner 
som er evaluert:  

• Forsyningsbase 
• Helikopterbase  
• Driftsorganisasjon  

 
I dagens arbeidsliv er fleksibilitet en nøkkelfaktor både for å sikre trygg og rasjonell drift og for å 
gi arbeidstakere mulighet til å utføre oppgaver nær stedet de ønsker å bo.  Med utviklingen som 
har skjedd innen telekommunikasjon og bruk av virtuelle samhandlingsløsninger er geografisk 
lokasjon i mange sammenhenger blitt mindre viktig. Samtidig er det avgjørende for bedrifter å 
utnytte kompetansen de rår over på en best mulig måte – og i noen tilfeller samlokalisere kritiske 
funksjoner for å sikre optimalt og sømløst samarbeid. Samtidig er det også slik at noen funksjoner 
må geografisk plasseres ut fra nærhet til steder der arbeid skal utføres.  

Anbefaling og begrunnelse for valg av lokasjoner for Linnorm oppsummeres i de følgende 
underkapitlene. 

14.5.1. Forsyningsbase 

Forsyningsbasens funksjoner er å håndtere utstyr og legge til rette for tjenester som skal ut til/utføres 
på feltet eller returneres til land etter endt aktivitet på feltet/installasjonen.   
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I valget av forsyningsbase er det hovedsakelig lagt vekt på eksisterende infrastruktur og avstand til 
felt. Kristiansund har infrastruktur og kapasitet tilgjengelig i eksisterende virksomhet, og det vil være 
synergier med eksisterende forsyningsbasevirksomhet. Kort avstand til feltet er et viktig kriterium 
for Linnorm da rask mobiliseringstid er en stor bidragsyter til oppetid for feltet. I et HMSS-perspektiv 
er avstanden fra Kristiansund til feltet viktig, både med tanke på selve seilingstiden, men også med 
tanke på reduksjon av utslipp knyttet til seiling.   

Forsyningsbasen er derfor planlagt lagt til Kristiansund, med følgende hovedbegrunnelser:  

• Kortest avstand til felt  
• Tilgang på eksisterende infrastruktur  
• Synergier med eksisterende basevirksomhet  

 

I utbyggingsperioder kan det være aktuelt å benytte seg av andre baser for lagring og/eller 
klargjøring av utstyr.  

Dette er den samme lokasjonen som er oppgitt i program for konsekvensutredning.  

 

14.5.2. Helikopterbase 

Linnorm-plattformen vil ikke ha helikopterdekk installert, men det vil i perioder være flyvning til 
fartøy og rigg på feltet. I valget av helikopterbase er det lagt vekt på avstand til felt for å minimere 
risikoen knyttet til helikoptervirksomhet, og eksisterende infrastruktur. Helikopterbasen i 
Kristiansund (Kvernberget) blir valgt som helikopterbase for Linnorm med hovedbegrunnelse: 

• Kortest avstand til felt  
• Tilgang på eksisterende helikopterinfrastruktur og støttefunksjoner 

 

14.5.3. Drift- og støtteorganisasjon 

Det er viktig at Linnorm får en driftsløsning som ivaretar sikker og god drift av feltet. For faglige 
funksjoner knyttet til daglig drift vil det være viktig å kunne bygge videre på eksisterende 
kompetanse i organisasjonen der denne er lokalisert. Her vil det være avgjørende å sikre løpende 
samhandling – dels gjennom samlokalisering av bestemte funksjoner og dels gjennom løpende og 
god kommunikasjon mellom team-medlemmer på forskjellige lokasjoner. Andre oppgaver, for 
eksempel modifikasjon og vedlikeholdsplanlegging, vil ikke ha det samme behovet for involvering 
og nærhet til den daglige driften av feltet, men vil planlegge og levere vedlikeholdskampanjer som 
bidrar til sikker og stabil drift av feltet på lengre sikt.  

Driftsstøtte til Linnorm vil bli organisert ut fra lokasjonene der Norske Shell har best kompetanse og 
kapasitet til det – hovedkontoret i Stavanger og avdelingen i Kristiansund.  

Det vil bli etablert kontrollromsfunksjoner ved begge lokasjonene, som vil få hvert sitt hovedfokus i 
driften av Linnorm og der samlokalisering av disse spesialistmiljøene er sterkt ønskelig. 



Doc: 38-00-NS-F01-00001  Rev 02 
 

Åpen  131 av 141 

Et av teamene vil omfatte undergrunnsressurser, produksjons- og brønnkompetanse, HMS-ressurser 
og operasjonsledelse. De fleste av disse ressursene er per i dag basert ved Norske Shells 
hovedkontor i Stavanger. Laget i Kristiansund vil ha hovedfokus på vedlikehold – både planlagte 
aktiviteter, spesielle tekniske problemstillinger og ad-hoc besøk på plattformen for reparasjoner 
eller vedlikehold. 

I tillegg til å planlegge og følge opp nevnte oppgaver, vil ressursene også inkludere av operasjonelt 
ledende personell som vil ivareta stedlig ledelse offshore når plattformen er midlertidig bemannet. 
Kapasitet og kompetanse i organisasjonen for disse aktivitetene ligger per nå i Kristiansund, og 
aktivitetene i kjerneteamet for vedlikehold vil derfor være samlokalisert i Kristiansund. Ressursene i 
Kristiansund vil i tillegg tett samarbeide med basefunksjoner i forbindelse med operasjonell aktivitet 
offshore. Noen ressurser tilliggende vedlikeholdsaktiviteter, typisk planlegging, innkjøp og logistikk, 
vil naturlig bli samordnet og lokalisert i Kristiansund.  For andre aktiviteter som grenser mot 
vedlikeholdsaktivitetene vil fleksibilitet i lokasjon være en mulighet.  

I tillegg vil det være behov for støttefunksjoner til begge de samlokaliserte gruppene, men det vil 
ikke være absolutte føringer på at samlokalisering for disse, eksempler kan være kommersielle og 
finansielle funksjoner.  

Løsningen med kontrollrom på to lokasjoner øker også driftssikkerheten i situasjoner der en av 
lokasjonene kan være satt ut av funksjon. 

Driftsoppfølging av kraft fra land-løsningen vil bli besluttet på et senere tidspunkt. Det vil være 
behov for støtteressurser på Tjeldbergodden for å etterse krafttilgangen og installerte anlegg, 
inkludert industrivern. 

Følgende kriterier har vært sentrale i vurderingene for lokasjon for den fleksible driftsenheten til 
Linnorm: 

• Tilgang til kompetanse og kapasitet i nåværende organisasjon – mulige synergier 

• Tilgang til kapasitet for rekruttering i det eksterne markedet  

• Mulighet for samlokalisering der dette har vært ansett kritisk 

• Fleksibilitet i valgte løsninger 

• Eksisterende infrastruktur på de ulike drifts- og kontorstedene  

• Samfunnsvirkninger for sannsynlige lokasjoner 

• Miljøfotavtrykk med tanke på ny/eksisterende kontormasse, sannsynlig reisebelastning ved 
ulike løsninger 
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14.6 REGIONALE OG LOKALE RINGVIRKNINGER I DRIFTSFASEN 

14.6.1. Nåsituasjon og erfaring med tjenester fra land for Norskehavet  

Linnorm-prosjektet vil dra veksler på Norske Shells erfaringsbaserte kunnskap fra operasjoner i 
Norskehavet. Selskapet har tidligere vært involvert som operatør i to etableringer i nye regioner 
for driftsaktiviteter i Norskehavet, med Draugen 1993 (Kristiansund, Nordmøre) og Ormen Lange 
2007 (Aukra og Romsdal). Norske Shell ble etablert i første gang i Kristiansund i 1989 med et 
industrikontor for forberedelse til Draugenetableringen. Norske Shell gjorde seg kjent i regionen 
gjennom en industrikartlegging og tildeling av utviklingskontrakter for omstilling og regional/lokal 
kompetansebygging. Feltet ble åpnet i 1993 med driftskontor og forsyningsbase i Kristiansund.  
Etableringen av Ormen Lange og Nyhamna innebar oppbygging av nytt driftsmiljø på Aukra, i 
tillegg til basetjenester og driftsstøttetjenester i Kristiansund.  

Begge steder har ansettelsesprosesser med mål om høy grad av lokalt forankret ansatte vært en 
pådriver for lokal og regional kompetansebygging, også gjennom lærlingeordninger og 
traineeprogram. Driftsstøttetjenester til Ormen Lange og Nyhamna ble levert fra en integrert 
driftsstøtteorganisasjon i Kristiansund i perioden fra 2007 inntil Norske Shell solgte sin andel i 
Draugen til OKEA i 2018. Norske Shell har i dag ca. 140 ansatte direkte knyttet til daglig drift på 
Nyhamna, og ca. 45 ansatte tilhørende kontoret i Kristiansund.  

Om lag 100 kontrakter er knyttet til driften av Nyhamna. Disse er administrert av Kontrakt og 
Innkjøpsavdeling lokalisert både i Kristiansund og Stavanger.  Møreforskning dokumenterte i 2013 
at de regionale økonomiske ringvirkningene av Ormen Lange utbyggingen og de fem første 
driftsårene oversteg forventningene fra planfasen. I tillegg viste dybdeintervju med 20 regionale 
og lokale bedrifter at de hadde utviklet seg spesielt sterkt innen kompetansebygging, 
læringsprosesser, teknologiutvikling, økt fokus på HMS, sertifiseringer og kvalitetsutvikling.     

Selskapet er dermed kjent i regionen som yter service til mange felt i Norskehavet og har god 
kjennskap til regionalt næringslivs kompetanse og kapasitet. Leverandørindustrien i regionen har 
utviklet seg sterkt i denne perioden, både for offshore og landbaserte servicetjenester.   

14.6.2. Tiltak for å styrke positive ringvirkninger lokalt og regionalt  

Linnorm-prosjektet vil bruke erfaring og lokal kunnskap beskrevet i punkt 14.6.1. til å styrke det 
lokale og regionale næringslivets mulighet til å yte tjenester til Linnorm.  Styrking av lokalt innhold 
i prosjekt har mellom annet blitt gjort gjennom proaktiv markedsinformasjon gjennom 
leverandørseminar.  I rollen som operatør er Norske Shell involvert i lokal og regional industri 
gjennom:

• Deltagelse i lokale næringsforeninger. 
• Tett dialog med relevante regionale politiske og administrative myndigheter. 
• Deltagelse i regionale nettverksarenaer for å bidra med relevant informasjon og 

statusoppdateringer om pågående aktiviteter. 

Konseptet som er valgt på Linnorm vil kunne representere muligheter for bygging av ny og i økende 
grad etterspurt kompetanse innen for eksempel ubemannet, helelektrifisert drift med digitalisert 
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fjernstyring og bruk av «Walk-to work»- fartøy for vedlikehold og kampanjer.  Linnorm vil gjennom 
dette tilby muligheter for kompetansebygging for både personell og leverandører som er 
overførbare til andre havbaserte næringer som for eksempel offshore vindkraftutbygging og 
fiskeoppdrett 

 

14.6.3. Linnorm krafttilgang og konsekvenser for samfunn 

Linnorms plan for kraft fra land over Tjeldbergodden i Aure er basert på et tett samarbeid med 
Mellom AS – det regionale nettselskapet. Norske Shell og Mellom arbeider med en 
konsesjonssøknad som vil bli sendt til NVE i løpet av andre kvartal 2022. Den vil belyse 
konsekvenser for natur, miljø og samfunn og legges ut på høring slik at alle interessenter kan uttale 
seg. 

En ny transformatorstasjon vil forsyne kraft fra land til Linnorm, samt ny og kraftkrevende industri 
i området rundt Tjeldbergodden og Kjørsvikbugen.   

En forsterkning av krafttilgangen med en ny 132 kilovolts linje til Tjeldbergodden er ventet i slutten 
av tiåret og vil dekkes av en separat konsesjonsprosess i NVE. Denne forsterkningen vil i tillegg til 
å ytterligere robustgjøre krafttilgang for Linnorm-innretningen, også gi en generell forsterkning av 
nettkapasitet til regionen rundt Tjeldbergodden. En slik forsterkning vil også kunne dekke annet 
næringslivs behov for strøm for fremtidig planlagte aktiviteter og næringsutvikling. Linnorm vil bidra 
økonomisk til denne forsterkningen og bidra til å forsere tidslinjen 

Flere bedrifter i området har meldt inn økt kraftbehov til Statnett. 

Linnorms planlagte substasjon på Tjeldbergodden vil utløse eiendomsskatt til Aure kommune.  

14.6.4. Kjønnsfordeling og mangfold 

Mangfold og inkludering er grunnleggende verdier for Norske Shell, og selskapet jobber aktivt for 
å hindre diskriminering basert på kjønn og seksuell orientering, etnisitet og nasjonalitet, 
funksjonsnedsettelse eller religion og livssyn i sine prosjekter. 

De siste årene er antall kvinnelige toppledere innen olje- og gassnæringen doblet. Likevel bærer 
næringen fortsatt preg av å være mannsdominert med lav total kvinneandel. Linnorm vil være 
ubemannet i normal drift, med kontrollrom og årlige vedlikeholdskampanjer. Konseptet vil redusere 
behovet for rotasjonsarbeid i forbindelse med offshorestillinger. Dette kan påvirke kjønnsbalansen 
positivt.  De store kjønnsforskjellene i det norske arbeidsmarkedet, og da særlig innen sektorer som 
bygg og anlegg, verftsindustri og transportsektor, vil også gjenspeiles i anleggsfasen i et 
utbyggingsprosjekt som Linnorm. 

Linnorm prosjektets operasjonsfilosofi med fjernstyrte operasjoner åpner for at mennesker uten 
offshore helsesertifikat kan jobbe med Linnorm drift. Kontrollrom på land planlegges med 
justerbare høyde på pulter / operatørplasser slik at rullestolbrukere kan komme til. 
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15 SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER, AVBØTENDE 
TILTAK, OG VIDERE PLANER FOR OPPFØLGING OG 
OVERVÅKNING AV MILJØRELATERTE FORHOLD 

Foregående kapitler har vurdert konsekvenser ved utbygging og drift av Linnorm innen ulike tema. 
Dette kapitlet gir en oversikt over de mest vesentlige virkningene som er forventet, samt eventuelle 
tiltak for å avbøte negative og styrke positive virkninger.  

15.1 VIRKNINGER FOR NATURRESSURSER OG MILJØ 

Konsekvensutredningen viser at Linnorm kan bygges ut og produseres uten å medføre vesentlige 
negative virkninger på naturressurser og miljø, med de forutsetninger og tiltak som er lagt til grunn 
for prosjektgjennomføringen. 

Utbyggingen vil likevel medføre ressursbruk og ha negative virkninger på naturresurser og 
miljøforhold. Disse virkningene vil være størst i anleggsfasen, og betydelig mindre i driftsfasen. Det 
er også virkninger i avslutningsfasen. 

 

15.1.1. Virkninger i anleggsfasen 

De største virkningene ved utbygging av Linnorm er knyttet til anleggsfasen med boring av brønner 
og installasjonsaktiviteter: 

• Borerigg og maritime fartøyer vil medføre bruk av fossile drivstoff med tilhørende 
utslipp av klimagasser og andre avgasser. Direkte CO2-utslipp fra Linnorm i 
anleggsfasen er totalt estimert til størrelsesorden 141 000 tonn, og omfatter  utslipp 
relatert til materialbruk i innretningene. 

• Utslipp av borekaks fra boreoperasjonene vil medføre noe nedslamming av havbunnen 
lokalt, med lokale og restituerbare virkninger på bunndyrsamfunnene. Foreløpige 
vurderinger viser at kun et fåtall korallforekomster lokalt vil bli berørt, og med lavt 
skadepotensial. 

• Etablering av rørledninger og kabler, med tilhørende nedgraving/grøfting, 
steinunderstøttelse og -fyllinger, vil kunne berøre enkelte korallforekomster. Dette 
gjelder både på feltlokaliteten, gasseksportruten og kabelruten til land. 
Kunnskapsoppbygging samt en risikobasert tilnærming vil bli lagt til grunn i detaljert 
planfase for å gjøre nødvendige tilpasninger for totalt sett å medføre minimum av skade 
på verdifulle forekomster. 
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15.1.2. Virkninger i driftsfasen 

I drift vil Linnorm ha en produksjon med svært lave klimagassutslipp per produserte enhet, 
sammenlignet med gjennomsnittet på sokkelen. Dette henger sammen med design og planlegging 
hvor et lavt klimafotavtrykk har vært en sentral del av beslutningsgrunnlaget. I hele feltets livsløp vil 
produksjonen fra Linnorm ha en gjennomsnittlig CO2 intensitet (CO2-ekvivalenter) på 8,7 kg CO2-
e/tonn hydrokarboner klar for salg, som er betydelig lavere enn gjennomsnittet for norsk sokkel.  

Utslipp til sjø fra Linnorm produksjon vil i hovedsak være i form av produsert vann samt noe 
fortrengningsvann (sjøvann). Ved gjennomføring av planlagte tiltak for å rense og redusere 
utslippene, vurderes miljøvirkningene som lave. 

Linnorm vil produsere gass og noe kondensat. Miljørisikoen forbundet med prosjektet er funnet å 
ligge godt innenfor selskapets akseptkriterier. Konsekvenspotensialet er også vurdert som lavt, med 
et influensområde som omfatter områder til havs og ikke den mer sårbare kystsonen.  

15.1.3.  Avbøtende tiltak 

I prosjektplanleggingen er det lagt stor vekt på å redusere klimagassutslipp. De største 
bidragsyterene til et redusert klimaavtrykk fra Linnorm er kraft fra land og gjenvinning av 
fakkelgass, men også optimaliserte gasskompressorer, samt tiltak for å gjøre Linnorm-innretningen 
energieffektiv.  

Det er gjort omfattende arbeid for å designe systemer for å ivareta lav miljøpåvirkning fra Linnorms 
utslipp til sjø. Gjennom grundige BAT-vurderinger er det valgt teknikker og gjort tilpasninger i 
systemer for behandling av produsert vann samt for å redusere kjemikalieutslipp til sjø. Det samme 
er tilfellet for Linnorms løsning for lagring av kondensat og håndtering av fortrengningsvann.  

I videre prosjektplanlegging vil det bli lagt stor vekt på å unngå negative virkninger på 
korallforekomster. Dette inkluderer videre kartlegging av korallforekomster ved feltinnretning og 
brønnlokasjoner, men også langs rørledningstraséer og kabel til land, hvor dette blir vurdert som 
nødvendig. Prosjektet vil vurdere bruk av et system for transport av borekaks (CTS) dersom det 
avdekkes behov for å flytte utslippspunkt som følge av mulig nedslamming av koraller (det er 
foreløpig ikke vurdert som nødvendig). Videre vil kabeltrasé og rørledningstrasé tilpasses for å 
unngå påvirkning på verdifulle korallforekomster så langt det lar seg gjøre.  

15.2 VIRKNINGER FOR ANDRE HAVBASERTE VIRKSOMHETER 

Virkninger av prosjektet for annen næringsvirksomhet til havs vil primært være knyttet 
beslaglegging av areal hvor Linnorm-installasjonen blir plassert, inkludert 500 meter 
sikkerhetssone. Samtidig vil det være midlertidige virkninger knyttet til anleggsperioden og 
eventuelle kortere perioder med brønnvedlikehold.   

I anleggsfasen vil boreriggen beslaglegge et mindre areal hvor det ikke kan utøves fiskeriaktivitet, 
det samme gjelder for konstruksjonsfartøyer for feltinnretningen, havbunnsinnretninger, 
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rørledninger og kabel. Dette betyr at rigg og tilhørende fartøyer, inkludert konstruksjonsfartøy, vil 
utgjøre en kollisjonsrisiko for passerende fartøy. Denne risikoen er imidlertid svært lav. 

I videre planlegging av rørledningstrasé vil frispenn søkes unngått så langt det er mulig. 

Omfanget av fiskeri i området er beskjedent sammenlignet med andre deler av Norskehavet, og 
virkninger av innretningen i driftsperioden vurderes som marginal.  

I driftsperioden vil havbunnsanlegg, rørledninger og kabel til land være overtrålbare, og negative 
virkninger for andre næringer er ikke forventet.  

15.3 SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER 

Prosjektet vil medføre virkninger i samfunnet i form av sysselsetting og statlige inntekter. Statlige 
inntekter i form av skatter og avgifter vil være om lag 12 milliarder norske kroner (udiskontert). 

Prosjektet vil representere investeringer i størrelsesorden 16-25 milliarder norske kroner, som 
sammen med driftskostnader gir grunnlag for kontrakter til norsk næringsliv. Norske andeler av 
kontrakter i utbyggingsfasen er anslått til 40-60 % og 84 % i driftsfasen. 

Ringvirkningene i utbyggingsfasen er estimert til om lag 6000 årsverk, inkludert konsumvirkninger. 
Inkludert driftsperioden til 2042 akkumuleres ringvirkningene til om lag 10 000 årsverk. Størst 
effekt forventes i 2025, isolert med 2400 årsverk. 

15.4 VIDERE PLANER OG OPPFØLGING 

Selskapets fokus på klimafotavtrykk og biologisk mangfold vil i Linnorm-prosjektet inkludere 
konkrete mål og prosesser for ytterligere å redusere CO2-utslipp og avbøte negative miljøvirkninger 
på kort og lang sikt. 

Videre planprosess vil sikre vurdering av aktuelle kjemikaliebehov, miljøvurderinger av disse og 
dokumentasjon som del av søknadene om tillatelse til virksomhet, for henholdsvis boring, 
installasjon, ferdigstillelse, oppstart og drift. 

Arbeidet med BAT-vurderinger videreføres for de systemer/teknologivalg hvor endelig beslutning 
enda ikke er truffet. Blant annet gjelder dette for kjemikaliebruk til H2S-fjerning. 

Fokus på å unngå skade på korallforekomster vil fortsette gjennom planlegging og gjennomføring, 
herunder eksempelvis knyttet til inntak av borerigg, installering av feltinnretningen, rørledninger og 
kabel, inkludert nedgraving/grøfting og etablering av steinfyllinger. 

En beredskapsplan for akutt forurensning vil bli etablert for Linnorm knyttet til boring og drift. 
Linnorm vil bli en integrert del av områdeberedskapen for Haltenbanken. 

Norske Shell planlegger for en grunnlagsundersøkelse på Linnorm i forkant av 
produksjonsboringen. Grunnlagsundersøkelsen danner grunnlag for etablering av videre regulær 
miljøovervåking på feltet og vil inkludere overvåking av bunnhabitater, samt grabbundersøkelser 
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for fysisk, kjemisk og biologisk analyse. Linnorm vil i driftsperioden inngå i Region VI for regulær 
miljøovervåking, hvor overvåkingen vil bli gjennomført hvert tredje år i henhold til Miljødirektoratets 
veileder M-300 (2020). Omfang og krav til miljøovervåking er regulert av Aktivitetsforskriften.  
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