
 

 

 

Tommeliten Unit  

Utbygging og drift av Tommeliten Alpha  

  

 

Forslag til program for konsekvensutredning  

Desember 2020  

 

 

 

 

   

  



Utbygging og drift av Tommeliten Alpha  Forslag til program for konsekvensutredning, desember 2020 
 

2 
 

Forord 
Tommeliten Alpha ble påvist i 1977 og er et gass- og kondensatfelt som ligger på norsk sokkel i den 

sørvestre delen av Nordsjøen.  ConocoPhillips Skandinavia AS, som operatøren av Tommeliten Unit, 

sammen men rettighetshaverne, har identifisert et økonomisk konsept for en utbygging av 

Tommeliten Alpha-feltet. Rettighetshaverne i Tommeliten Unit er, i tillegg til operatøren 

ConocoPhillips, PGNiG, TOTAL og Vår Energi. 

Den anbefalte utbyggingsløsningen for Tommeliten Alpha er en havbunnsutbygging knyttet til 

Ekofisk-feltet for prosessering og eksport.  

Det planlegges med å legge frem en plan for utbygging og drift i september 2021, inkludert en 

konsekvensutredning. Første steg i denne prosessen er en offentlig høring av et forslag til program 

for konsekvensutredning (programforslaget).  

Det forelagte programforslaget beskriver planene for utbygging og drift av Tommeliten Alpha-feltet, 

alternative utbyggingsløsninger som er vurdert, tidsplaner, samt foreslåtte tema for nærmere 

utredning. Programforslaget er utarbeidet i henhold til gjeldende veileder for plan for utbygging og 

drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) utgitt av Olje- og energidepartementet.  

I samråd med Olje- og energidepartementet er programforslagets høringsfrist satt til 12 uker. 

Eventuelle kommentarer eller merknader bes sendt til ConocoPhillips Skandinavia AS med kopi til 

Olje- og energidepartementet. Forslaget til program for konsekvensutredning finnes også tilgjengelig 

på www.conocophillips.no. 

 

Tananger, desember 2020. 

 

 

  

http://www.conocophillips.no/
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Liste over forkortelser  
API-grad American Petroleum Institute sin kategorisering for oljetyper 

BAT Best available techinique (best tilgjengelige teknikk) 

CRA Corrosion Resistant Alloy (korrosjonsbestandig legering) 

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

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

ETHPiP Externally Trace Heated Pipe in Pipe (rørledningsteknologi med rør-i-rør og 
oppvarming)  

HIPPS High Integrity Pipeline Protection System 

HMS Helse, miljø og sikkerhet 

KU Konsekvensutredning 

MEG Monoetylenglykol 

MPA Marine protected areas (marine verneområder) 

OED Olje- og energidepartementet  

OGA Oil & Gas authority (Storbritannia) 

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

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

PL Production licence (utvinningstillatelse) 

PUD Plan for utbygging og drift   

SEATRACK System for overvåking av sjøfugl basert på lysloggere 

SPS Subsea production system (havbunnsbasert produksjonsanlegg) 

SPU Subsea processing unit (havbunnsbasert prosessenhet) 

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

TIPS Tie-in platform solution (egen innretning for tilknytning) 

UWP Unmanned wellhead platform (ubemannet brønnhodeplattform) 
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1 Sammendrag  
På vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelse PL044 (unitisert som Tommeliten Unit) legger 

operatøren ConocoPhillips Skandinavia AS frem et forslag til program for konsekvensutredning for 

utbygging og drift av Tommeliten Alpha. Feltet ligger i blokk 1/9 på grensen mot Storbritannia i den 

sørvestre delen av Nordsjøen på 56°24’ N og 2°53’ Ø. Tommeliten Alpha er et gass- og kondensatfelt 

som ble funnet i 1977, og det anslås at feltet inneholder 130 mill. utvinnbare fat oljeekvivalenter, 

hvorav tre fjerdedeler er gass og resterende kondensat. 

Feltet har vært vurdert for utbygging tidligere uten å finne en økonomisk gjennomførbar løsning. 

Videre konseptutvikling og kostnadsoptimalisering har imidlertid resultert i at rettighetshaverne i 

Tommeliten Unit nå har identifisert et økonomisk konsept for utbygging. Følgende alternativer har 

blitt vurdert: 

• Feltløsning: Havbunnsutbygging eller ubemannet brønnhodeplattform 

• Rørledning: Oppvarmet eller kald rørledning, ulike rørdiametre og metoder for oppvarming  

• Tilknytningsløsning mot vertsfelt Ekofisk: tilknytning til 50 bars system via ny plattform, 
havbunnstilknytning, ny separator eller 20 bars multifase tilknytning til eksisterende 
separator. 

• Antall og type brønner 

Anbefalt utbyggingsløsning for Tommeliten Alpha er en havbunnsutbygging med to havbunns 

brønnrammer, ti produksjonsbrønner, og en direkte elektrisk oppvarmet 14″ rørledning for eksport 

av brønnstrømmen til Ekofisk for prosessering. Det vil bli installert en ny inntaksmodul på  

Ekofisk 2/4 M med separator for prosessering av brønnstrømmen, en ny mottaksmodul for 

oppvarming av rørledningen på 2/4 Z, samt noen flaskehals-modifikasjoner på gasstoget på Ekofisk 

2/4 J. Feltet vil bli operert fra eksisterende kontrollrom på Ekofisk 2/4 J.  Boring vil skje med en 

oppjekkbar borerigg. 

Utvinningen av gass og kondensat vil foregå ved naturlig trykkfall i reservoaret. Utbyggingen av 

Tommeliten Alpha representerer en investering på ca. 13 milliarder kroner. Forventet oppstart av 

produksjonen er i løpet av 2024. 

I det forelagte forslaget til program for konsekvensutredning gis det nærmere opplysninger om 

planene for utbygging og drift av Tommeliten Alpha, samt en beskrivelse av hva som foreslås å inngå 

i konsekvensutredningen. Programforslaget er utarbeidet i henhold til gjeldende veileder for plan for 

utbygging og drift (PUD) og/eller plan for anlegg og drift (PAD) utgitt av Olje- og 

energidepartementet (OED, 2018). Foreliggende forslag har også hensyntatt relevante kommentarer 

mottatt til tidligere fremlagt programforslag (2015), som da omfattet muligheten for gjenbruk av 

Huldra-innretningen på Tommeliten Alpha – en løsning som ble forlatt. 
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2 Innledning  
På vegne av rettighetshaverne Tommeliten Unit legger ConocoPhillips Skandinavia AS (heretter 

omtalt som ConocoPhillips) som operatør frem et forslag til program for konsekvensutredning for 

utbygging og drift av Tommeliten Alpha-feltet.  

Tommeliten Alpha ble påvist i 1977 og er et gass- og kondensatfelt som ligger på norsk sokkel i den 

sørvestre delen av Nordsjøen.  ConocoPhillips Skandinavia AS, som operatøren av Tommeliten Unit, 

sammen men rettighetshaverne, har identifisert et økonomisk konsept for en utbygging av 

Tommeliten Alpha-feltet. 

Feltet ligger på norsk sokkel i blokk 1/9 i den sørvestre delen av Nordsjøen, mot grenselinjen til 

Storbritannia, se lokalisering i figur 2-1.  

 

   

Figur 2-1. Tommeliten Alpha sin beliggenhet i Nordsjøen i forhold til andre petroleumsfunn og -felt.  

2.1 Formålet med utredningsprogram og konsekvensutredning  
Forslaget til utredningsprogram har som formål å informere berørte parter, myndigheter og 

interesseorganisasjoner om hva som er planlagt utbygd, aktuelle utbyggingsløsninger og om 

virkninger på miljø og næringer basert på tilgjengelig kunnskap. Videre skal behov for dokumentasjon 

og planlagt utredningsarbeid beskrives. Forslaget til utredningsprogram sendes på høring slik at 

myndigheter og interesseorganisasjoner har innflytelse på hva som skal utredes i 

konsekvensutredningen og omfanget av dette. Etter høringen evalueres mottatte kommentarer og 

endelig utredningsprogram fastsettes av Olje- og energidepartementet.  
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2.2 Lovverkets krav til konsekvensutredning  

2.2.1 Krav i norsk lovverk  

I henhold til petroleumslovens bestemmelser utarbeider rettighetshaverne en plan for utbygging og 

drift (PUD) og/eller plan for anlegg og drift (PAD) som skal godkjennes av norske myndigheter. En 

konsekvensutredning er en integrert del av PUD og/eller PAD.  

I henhold til petroleumslovens § 4-2 vil den planlagte utbyggingen av Tommeliten Alpha være 

konsekvensutredningspliktig. Konsekvensutredningen skal i henhold til disse 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. 

2.2.2 Internasjonalt rammeverk  

I EU sitt rådsdirektiv 97/11/EC finnes det krav til konsekvensutredninger for offentlige og private 

prosjekter som kan ha vesentlige miljø- og/eller samfunnsøkonomiske konsekvenser. 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.  

En mindre del av Tommeliten Alpha forekomsten strekker seg muligens over på britisk sokkel. I 2015, 

lisensen for dette området ble tildelt de britiske søsterselskapene til daværende eiere i Tommeliten 

Unit. Nåværende rettighetshaverne for den britiske lisensen (P.2220) er ConocoPhillips (operatør), 

Total og ENI.  

Norske og britiske myndigheter har blitt enige om at utbyggingsplaner kan tilpasses til den side av 

grenselinjen som innretningen befinner seg på (jf. felles retningslinjer fra OGA og Oljedirektoratet).  

En norsk plan for utbygging og drift (PUD) vil derfor anvendes for Tommeliten Alpha fordi alle 

innretningene og brønner vil befinner seg på den norske siden. 

2.2.3 Tidligere utredninger og studier  

Det er tidligere gjennomført en rekke konsekvensutredninger tilknyttet Ekofisk-senteret og 

omliggende felt, herunder Ekofisk II, avvikling av Ekofisk I, Ekofisk Vekst, Eldfisk vanninjeksjon, Ekofisk 

Sør, Eldfisk II og Tor II. Disse utredningene gir nyttig informasjon om både miljøforhold og virkninger 

av petroleumsrelaterte aktiviteter generelt, samt spesifikk kunnskap om vertsfeltet Ekofisk. 

Andre sentrale kilder for informasjon inkluderer: 

• Grunnlagsrapporter til forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak, og senere 

revisjoner/oppdateringer og tilhørende fagrapporter. 

• Årlig utslippsrapport for Ekofisk-feltet 

• Regional konsekvensutredning for Nordsjøen (RKU Nordsjøen, 2006) 

• Industriens regionale miljøovervåkning for Region I 

• Fiskeridirektoratets fartøysporing 

http://www.unece.org/env/eia/eia.html
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• Offentlig kartlegging og overvåking av naturressurser, herunder vannlevende organismer 

(Havforskningsinstituttet) og sjøfugl (Norsk institutt for naturforskning, NINA) 

• Offentlige databaser (havmiljo.no) 

I 2015 ble det vurdert mulig gjenbruk av Huldra- innretningen som feltinnretning på Tommeliten 

Alpha, og en konsekvensutredningsprosess ble igangsatt. Dette inkluderte utarbeidelse av et forslag 

til program for konsekvensutredning, som ble sendt på høring i perioden januar – mars 2015. 

Relevante deler av dette programforslaget er videreført i foreliggende programforslag. Mottatte 

høringsinnspill er også vurdert, og som relevant, forsøkt ivaretatt i foreliggende programforslag. Med 

unntak av spesifikke høringskommentarer relatert til løsningen med gjenbruk av Huldra-innretningen, 

er følgende kommentarer vurdert som fremdeles relevante og vil bli ivaretatt i KU og videre 

planlegging: 

• Utslipp av andel produsert vann fra Tommeliten Alpha må ses i sammenheng med 

eksisterende utslipp fra Ekofisk. 

• Utslipp av radioaktive stoffer til sjø og mulige effekter av denne type utslipp må utredes. 

• Alternative løsninger for håndtering av borekaks må utredes. 

• Beste tilgjengelige teknikker må velges og begrunnelse må dokumenteres i KU, inkludert 

miljømessige virkninger av alternativene. 

• Utbyggingsløsningen må medføre minst mulig arealbeslag i driftsfasen. 

• Frie spenn på rørledninger må begrenses og rør/kabler må primært graves ned for å redusere 

bruk av steinfyllinger. Helningsvinkel på evt. steinfyllinger må være tilpasset overtråling. 

• Fjerning eller gjenbruk av rør og kabler etter bruk må utredes. 

• Eventuelle ankergroper og andre hefter må offentliggjøres og angis på kart. 

• Beredskapsbehovet (mot akutt forurensning) må utredes. 

• Før det gjøres tiltak i havbunnen skal forholdet til kulturminner klareres med 

kulturminnemyndigheten. 

2.3 Konsekvensutredningsprosessen  
Som et første steg i konsekvensutredningsprosessen utarbeider rettighetshaverne et forslag til 

program for konsekvensutredning. Operatøren (ConocoPhillips) sender programforslaget på høring 

til relevante høringsparter (myndigheter og interesseorganisasjoner) som er anbefalt av OED. 

Samtidig gjøres forslaget til program for konsekvensutredning tilgjengelig på internett 

(www.conocophillips.no). Høringsperioden er satt til 12 uker. Høringskommentarene til 

utredningsforslaget sendes til ConocoPhillips med kopi til OED. ConocoPhillips sammenfatter 

kommentarene og gir sin vurdering i forhold til implementering i konsekvensutredningen. Dette 

legges igjen frem for OED som fastsetter program for konsekvensutredning basert på 

programforslaget, høringskommentarene og rettighetshavernes evaluering av disse.  

Rettighetshaverne gjennomfører deretter konsekvensutredningsarbeidet i henhold til fastsatt 

program for konsekvensutredning. Konsekvensutredningen sendes på høring til myndigheter og 

interesseorganisasjoner, samtidig som det kunngjøres i Norsk Lysingsblad at konsekvensutredningen 

er sendt på høring. Uttalelser til konsekvensutredningen som kommer inn under høringsperioden 

sendes til rettighetshaverne, som evaluerer disse. Departementet vil, på bakgrunn av høringen, ta 

stilling til om det er behov for tilleggsutredninger eller dokumentasjon om bestemte forhold. 

http://www.conocophillips.no/
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Eventuelle tilleggsutredninger skal forelegges berørte myndigheter og dem som har avgitt uttalelser 

til konsekvensutredningen før det fattes vedtak i saken.  

Konsekvensutredningen, inklusiv høringsuttalelsene, vil utgjøre en del av PUD/PAD. OED fremmer 

saken enten i Stortinget eller for regjeringen. Stortingsbehandling er ikke påkrevd dersom prosjektet 

ikke har prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betydning, investeringsrammen er under 20 

milliarder kroner, og akseptabel samfunnsøkonomisk lønnsomhet kan vises. Utbyggingen av 

Tommeliten Alpha imøtekommer disse kriteriene og det antas en PUD-behandling i regjeringen. 

Myndighetsprosessen for konsekvensutredning og PUD er skissert i Figur 2-2.  

 
Figur 2-2. Skjematisk fremstilling av konsekvensutredningsprosess og PUD med offentlige høringsprosesser og 

saksbehandling (basert på OED, 2018).  

2.4 Tidsplan for konsekvensutredningsprosessen  
Som omtalt innledningsvis har Tommeliten Alpha vært vurdert for utbygging tidligere og 

rettighetshaverne har god kunnskap om funnet. Teknisk/økonomisk dokumentasjon for anbefalt 

konsept er utarbeidet og vil styrkes videre frem mot innlevering av PUD. Planlagt tidsplan for 

konsekvensutredningsprosessen og PUD er angitt i Tabell 2-1.  

Tabell 2-1. Foreløpig tidsplan for konsekvensutredningsprosessen og PUD.  

Beskrivelse Tidsplan 

Forslag til program for konsekvensutredning oversendes til relevante 
myndigheter og høringsparter  

Desember 2020 

Offentlig høring av forslag til program for konsekvensutredning (12 uker)  Desember 2020 - mars 2021 

Behandling og sammenstilling av høringsuttalelser  Mars 2021 

Departementets fastsettelse av program for konsekvensutredning April 2021 

Gjennomføring konsekvensutredning Januar – mai 2021 

Konsekvensutredning oversendes til relevante myndigheter og 
høringsparter  

Mai 2021 

Offentlig høring av konsekvensutredning (12 uker)  Mai - juli 2021 

Innsending av PUD/PAD  September 2021 

Antatt myndighetsgodkjennelse   Desember 2021 

 

Utarbeide

forslag til

program for 

konsekvens-

utredning

Høringsinstanser

Høring, 12 uker

Evaluering

av hørings-

kommen-

tarer

OED

Gjennomføre

konsekvens

utredning

Høringsinstanser

Høring, 12 uker

Rettighetshavere

Kommentarer

og innspill
Fastsette

program
Kommentarer

og innspill



Utbygging og drift av Tommeliten Alpha  Forslag til program for konsekvensutredning, desember 2020 
 

10 
 

2.5 Nødvendige søknader og tillatelser 
For å gjennomføre utbyggingen av Tommeliten Alpha-feltet vil det måtte innhentes forskjellige 

tillatelser fra myndighetene i de ulike fasene av prosjektet. En oversikt over tillatelser som må 

innhentes i planlegging- og utbyggingsfasen til Tommeliten Alpha vil bli lagt frem i 

konsekvensutredningen.   
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3 Planer for utbygging og drift 

3.1 Rettighetshavere og eierforhold  
Tommeliten Alpha er lokalisert i et eget avtalebasert område, Tommeliten Unit. Nåværende 

rettighetshavere med eierfordeling er angitt i Tabell 3-1. ConocoPhillips er operatør for lisensen.  

Tabell 3-1. Rettighetshavere og eierandeler i Tommeliten Alpha (Tommeliten Unit).  

Rettighetshaver Selskapets andel (%) 

ConocoPhillips Skandinavia AS (operatør) 28,26 

PGNiG Upstream Norway AS  42,38 

Total E&P Norge AS  20,23 

Vår Energi AS  9,13 

3.2 Feltbeskrivelse og historikk 
Tommeliten Alpha ble funnet av Statoil ved boring av brønn 1/9-1 i PL044 i 1977. Tommeliten Alpha 

er et gass- og kondensatfelt som ligger i den sørvestre delen av Nordsjøen på 56°24’ N og 2°53’ Ø 

(Figur 3-1). Feltet grenser til blokk 30/20 på britisk sokkel. Vanndypet er ca. 74 meter.  

 

Figur 3-1. Lokalisering av Tommeliten Alpha i Ekofisk-området. 

Etter funnet ble to avgrensningsbrønner og omfattende datainnsamling gjennomført, men en 

ufullstendig reservoarforståelse førte til at det videre arbeidet ble lagt til side. Samtidig ble 

Tommeliten Gamma-feltet påvist 9 km lengre nord og utviklet som en undervannsutbygging 

tilknyttet Edda-plattformen. Tommeliten Gamma produserte frem til 1998, da begge innretningene 

ble stengt inn og senere fjernet. I januar 2001 ble ConocoPhillips operatør for PL044 og Tommeliten 
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Alpha og boret i 2003 en fjerde brønn på feltet. Sammen med ny og bedre seismikk ble 

reservoarutstrekning stadfestet, og nye data ga bedre innsikt i og forståelse av reservoarforholdene. 

Basert på dette ble reservoarmodellen oppdatert.  

Ulike utbyggingsløsninger har siden vært vurdert for Tommeliten Alpha. I tidlige studier (2006-2009) 

ble flerfaseoverføring til en nærliggende vertsplattform med ulike kombinasjoner av plattform eller 

havbunnsutbygging vurdert. I tillegg ble det vurdert ulike alternativer med integrert plattform med 

forskjellig grad av gass- og kondensatbehandling lokalt på Tommeliten Alpha-feltet. Både utvinning 

med resirkulering av gass i reservoaret og vanlig trykkavlastning inngikk i vurderingene.  

Flere områdestudier er gjennomført, inkludert samordnet utbygging med King Lear, samt utbygging 

ved gjenbruk av Huldra-plattformen. Sistnevnte var også gjenstand for en KU-prosess med forslag til 

program for konsekvensutredning og høring av dette i 2015. Tidslinjen med vurdering av 

utbyggingsløsninger er vist i figur 3-2. 

 

Figur 3-2. Tidslinje for vurdering av utbyggingsløsninger for Tommeliten Alpha.  

 

3.3 Bakgrunn for utbyggingsplanen 

3.3.1 Alternative utbyggingsplaner vurdert 

Basert på forutgående studier, som redegjort for ovenfor, ble det konkludert med Ekofisk som 

anbefalt vertsfelt for Tommeliten Alpha. Pågående prosjekt har vurdert følgende utbyggingsløsninger 

og muligheter for Tommeliten Alpha: 

• Havbunnsinnretning (SPS) eller ubemannet brønnhodeplattform (UWP) på feltet 

• Rørledning med eller uten oppvarming, og med ulik rørledningsdiameter 

• Inntaksløsning til Ekofisk; 50 bar gass system via ny tilknytnings-plattform (TIPS), via 

havbunnsseparator (SPU), via ny separatormodul (CS) eller 20 bar multifase til eksisterende 

separator. 

• Antall og type brønner, herunder evt. multilaterale brønner 

De ulike hovedkonseptene er illustrert i figur 3-3. 
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Figur 3-3. Alternativmatrise for hovedkonsepter for utbygging av Tommeliten Alpha og tilkobling på Ekofisk-senteret. 

3.3.2 Anbefalt utbyggingsløsning  

Etter grundige vurderinger er det funnet at en havbunnsbasert utbyggingsløsning er den teknisk-

økonomisk beste for Tommeliten Alpha (figur 3-4 og 3-5). Vurderinger er gjort i forhold til 

investeringer, teknologi, erfaringer, påvirkning på produksjon, tekniske og operasjonelle utfordringer, 

samt klimagassutslipp.  

Utbyggingen vil ha, som basecase, ti produksjonsbrønner med vertikale juletrær fordelt på to 

havbunnsrammer med plass til seks brønner hver. Kontrollkabelen vil inneholde funksjoner for kraft, 

styring og kjemikalietilsetning. 

Brønnstrømmen vil gå via en direkte oppvarmet rørledning til en ny vertikal separator som vil bli 

installert på Ekofisk 2/4 M. Kraft for oppvarming av rørledningen vil komme fra eksisterende 

kraftgenerering på Ekofisk via tilknytning på Ekofisk 2/4 Z. 

 

Figur 3-4. Anbefalt utbyggingsløsning for Tommeliten Alpha. 
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Figur 3-5. Illustrasjon av havbunnsbasert produksjonsanlegg for Tommeliten Alpha.   

Utvinningen fra Tommeliten-reservoarene vil foregå ved naturlig trykkavlastning. Det er gjort 

vurderinger av eventuelle produksjonsmessige gevinster med henholdsvis vann- og gassinjeksjon, 

men slike tiltak er ikke anbefalt. 

Løsningen for styring av havbunnsanlegget vil være standardisert med hydraulisk opererte ventiler og 

elektrisk aktuerte strupeventiler. Dette er en godt utprøvd standardløsning på norsk sokkel. 

Hydraulikksystemet vil være åpent, uten retur, og med bruk av miljøakseptabel hydraulikkvæske. 

BAT-vurderinger som ligger til grunn for anbefalingen vil bli redegjort for i KU. 

Havbunnsanlegget vil ha et system for lekkasjedeteksjon. Dette er for tiden under vurdering, og 

anbefalt system og vurderte alternativer vil bli redegjort for i KU. 

Rørledningen vil ha indre diameter på 14 tommer og vil være av karbonstål med et indre 

foringsmateriale av høylegert stål (CRA). Hydratkontroll vil bli ivaretatt ved direkte elektriske 

oppvarmingen av rørledningen. Ulike alternative løsninger er vurdert og vil bli redegjort for i KU. Som 

følge av valgt løsning for hydratkontroll vil vokskontroll bli ivaretatt med kjemikalier (vokshemmer). 

Dette vil det også bli nærmere redegjort for i KU. 

Rørledningen vil generelt bli grøftet ned i havbunnen. I tillegg vil det bli installert trålbeskyttelse og 

steinfyllinger over feltets manifoldstrukturer, samt betongmatter/steinfylling ved overkrysning av 

andre rørledninger. Styringskabelen vil bli beskyttet på tilsvarende måte. Dette imøtekommer 

tidligere kommentarer fra fiskerihold om primært å grave ned rørledninger og kabler. 

Trasé for rørledning og kabel er angitt i figur 3-6. Denne er foreslått lagt slik for å redusere omfang av 

overkrysninger av andre rør og kabler, samt for kontroll av overkrysningsvinkler. 
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Figur 3-6. Trasè for rørledning (rød) og kabler (svart; feltintern og til Ekofisk) fra Tommeliten Alpha til Ekofisk-senteret. 

Kontrollkabel til Tommeliten Alpha, samt mellom havbunnsinnretningene, vil ha en ytre diameter på 

165 mm og vil være hhv. 25 og 3,2 km lange. Kablene vil inneholde rør for kraft, kommunikasjon, 

hydraulikkvæske og kjemikalietilsetning (MEG, avleiringshemmer og H2S-hemmer). 

Brønnstrømmen fra Tommeliten Alpha vil i stor grad ivaretas av eksisterende prosessanlegg på 

Ekofisk og eksporteres herfra gjennom eksisterende løsninger. De største modifikasjonene på 

Ekofisk-feltet som følge av innfasing av brønnstrøm fra Tommeliten Alpha vil være:  

• Ny modul på Ekofisk 2/4M med mottakersluse og separator for brønnstrømmen. Nedstrøms 
separator er det gassmåling og kondensatmåling for allokeringsformål. Gassen kjøles for 
deretter å ta ut kondensat/vann før den sendes til EkoJ oppstrøms glykol tørketårn for videre 
behandling. Modulen har også lagertank for glykol (MEG). 

• På Ekofisk 2/4 M vil det i tillegg bli gjort modifikasjoner av eksisterende systemer og lagt nytt 
gassrør til Ekofisk 2/4 J. Rør vil bli koblet til 50 bar systemet og annet arbeid vil bli gjort med 
tilknytninger til MEG system, kjemikalie-, hydraulikk- og produsertvannsystemer.  

• På Ekofisk 2/4 J vil modifikasjoner være relatert til innløps-væskeutskiller, 
sjøvannsløftepumper, rekompresjonsanlegg og målesystem. 

• På Ekofisk 2/4 Z vil modifikasjoner være relatert til utstyr og kabler for å levere elektrisk kraft 
til oppvarming av rørledningen 

Et flotell vil være innleid og lagt på Ekofisk for å huse arbeiderne under planlagt revisjonsstans i 2022, 

med antatt varighet på tre måneder. 

Tommeliten Alpha er et gass- og kondensatfelt med svært moderate mengder produsert vann (jf. 
kapittel 5.2.2). På Ekofisk vil produsert vann separeres fra kondensatet, renses i eksisterende BAT-
anlegg og deretter slippes ut til sjø.  
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3.3.3 Reservoarbeskrivelse  

Tommeliten Alpha-feltets reservoar ligger i naturlig oppsprukne krittbergarter i øvre 

Ekofiskformasjon og i nedre Tor-formasjon av seinkritt alder. Reservoaret ligger på ca. 3000m dyp og 

trykket er på 483 barg og 123°C. Produksjon planlegges fra begge formasjoner.  

Tommelitenkondensat er omtalt som lett og med API-grad på hhv. 52 og 37 for Ekofisk- og Tor-

formasjonene (egenvekt 771 og 836 kg/m3). Voksinnholdet i kondensat fra de to formasjonene 

varierer i området 1,8 til 5,7%. CO2-innholdet er på 1,6 mol% og H2S-innholdet er 3-12 ppm i abiotisk 

H2S. Kloridinnholdet er på vel 46 000 mg/l.  

3.3.4 Ressurser og produksjonsplaner  

Tilstedeværende hydrokarboner i Tommeliten Alpha er anslått til 382 mill. fat oljeekvivalenter (o.e.), 

hvorav om lag 130 mill. fat o.e. er utvinnbart. Av dette utgjør gass om lag tre fjerdedeler. Anbefalt 

utbyggingsløsning legger til grunn en produksjonskapasitet på 4,25 mill. Sm3/d (150 mill. scf/d). 

Planlagt oppstart av produksjon fra Tommeliten Alpha er i løpet av 2024. Gass- og 

kondensatproduksjonen vil være høyest like etter oppstart, før produksjonen raskt avtar (figur 3-7). 

Feltet antas å ha en økonomisk levetid på omlag 25 år.  

 

Figur 3-7. Produksjonsprognose for Tommeliten Alpha, gass og kondensat. 

 

Figur 3-8 angir hvordan produksjonen fra Tommeliten Alpha vil innvirke på produksjonen i Ekofisk-

området, hvor spesielt bidraget av gass er signifikant. 
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Figur 3-8. Produksjonsprognose for Ekofisk-området med Tommeliten Alpha, gass og olje/NGL/kondensat. 

 

3.3.5 Boring og brønn  

Det er planlagt å bore ti produksjonsbrønner. Brønndesign vil være som typisk for Ekofisk-området. 

Dette designet er godt utprøvd.  

Brønnene vil være horisontale med lengde varierende mellom 15 000 og 19 000 fot, og blir boret fra 

to lokaliteter (jf. to brønnrammer). Boringen vil bli gjennomført med en oppjekkbar borerigg. Antatt 

boretid er vel 500 dager. 

Planen er å bruke vannbasert borevæske i tre hulleseksjoner og oljebasert væske i den ustabile 

formasjonen over reservoaret. Oljebasert borevæske vil være back-up dersom nødvendig av tekniske 

årsaker.  
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Med boring med oljebasert borevæske, vil borekaks fra denne boringen enten bli skipet til land for 

behandling eller fraktet til Ekofisk-feltet for avhending i deponibrønn. Løsningene vil bli utredet og 

anbefalt løsning beskrevet i konsekvensutredningen. Etablering av en egen injeksjonsbrønn for 

Tommeliten Alpha er ikke teknisk-økonomisk gjennomførbart (to lokaliteter og ti brønner). 

Brønnkomplettering vil bli gjort fra boreriggen og brønnstimulering før oppstart ved hjelp av 

brønnintervensjonsfartøy. 

3.4 Foreløpig tidsplan  
En tidsplan over hovedaktivitetene for den anbefalte utbyggingsløsningen for Tommeliten Alpha-

prosjektet er angitt i Tabell 3-2. Tilkobling mot Ekofisk vil være tilpasset planlagt revisjonsstans for 

feltet i 2022. 

Tabell 3-2. Tidsplan for utbygging av Tommeliten Alpha-feltet.  

Aktivitet Tidsplan 

Prosjektering og planlegging 2019-2021 

Produksjon og bygging av innretninger og rør/kabel 2022-2023 

Modifikasjoner på Ekofisk 2022-2023 

Boring  2022-2024 

Installasjon av havbunnsinnretninger og rørledning/kabel  2022 og 2023 

Produksjonsstart  2024 

 

3.5 Investeringer og kostnader  
De totale investeringene er anslått til i størrelsesorden 13 milliarder norske kroner, inkludert boring 

og modifikasjoner på Ekofisk. Årlige driftskostnader ved produksjon vil redegjøres for i 

konsekvensutredningen.  

3.6 Avvikling av virksomheten  
Den fremtidige avviklingen av Tommeliten Alpha vil skje i henhold til gjeldende nasjonalt regelverk. 

Per dags dato innebærer dette at alle innretninger skal være fjernbare, og for havbunnsinnretninger 

som planlagt, at de skal fjernes i sin helhet. I konsekvensutredningen vil det gjøres betraktninger 

omkring forventet avvikling av Tommeliten Alpha med tilhørende rørledning/kabel, og konsekvenser 

av dette. 

3.7 Helse, miljø og sikkerhet  
Virksomheten til ConocoPhillips er basert på selskapets verdier. Sikkerhet med vern av helse, miljø og 

materielle og økonomiske verdier er alltid det viktigste, og selskapet har en null-filosofi for skader og 

kritiske hendelser. ConocoPhillips har som mål å ha en selskapskultur som gir topp resultater innen 

sikkerhet og miljø. Derfor ligger helse, miljø og sikkerhet som et fundament for den daglige driften. 

Selskapet har ambisiøse driftsmål, men vet at målene ikke kan nås uten sikker drift. Firmaets HMS-

policy er gjengitt nedenfor. 
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3.8 BAT-vurderinger og tiltak for reduserte utslipp  
Anvendelse av beste tilgjengelige teknikker (BAT) er generelt forutsatt gjennom forurensningsloven 

for å forebygge og begrense forurensing og sikre miljømessige gode og samtidig økonomiske 

løsninger. For nye petroleumsutbygginger er BAT spesifikt krevd gjennom HMS-regelverket1 og som 

grunnlag for tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Nylig utgitt dokument fra EU (Wood, 

2019) gir en oversikt over aktuelle teknikker som grunnlag for vurdering av BAT. I forbindelse med 

utbyggingen av Tommeliten Alpha blir BAT-vurderinger gjennomført i alle faser av prosjektet. BAT-

vurderinger for de viktigste beslutningstema vil bli redegjort for i konsekvensutredningen, med 

anbefaling av beste teknikk. Herunder nevnes eksempelvis: 

• Styringssystem for havbunnsanlegget 

• Løsning for lekkasjedeteksjon 

• Materialvalg 

• Valg av løsning for hydratkontroll (og vokskontroll) 

• Valg av borevæske 

• Løsning for håndtering av borekaks fra boring med oljebasert borevæske 

• Reduksjon av bore- og kompletteringstid med borerigg for å redusere utslipp  

 

  

 
1 Innretningsforskriftens §5 om utbyggingsløsning og §12 om materialer. 
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4 Områdebeskrivelse  

4.1 Kort om området  
Tommeliten Alpha er lokalisert i Ekofiskområdet i den sørvestre delen av Nordsjøen på 74 meters 

havdyp, helt vest mot grenselinjen med Storbritannia. Sedimentene i denne regionen består av fin 

sand med et relativt lavt innhold av pelitt (silt og 

leire) og lavt organisk innhold (DNV GL 2018). 

Dominerende vindretning er fra sørvest gjennom 

store deler av året, mens det om sommeren er 

vestlige og nordlige vinder som dominerer.  

Området ved Tommeliten ligger utenfor de store 

strømsystemene i Nordsjøen, se Figur 4-1. 

Dominerende vannstrøm er fra nord og vest. 

Overflatestrømmene er vindpåvirket og varierer 

betydelig. Denne regionen av Nordsjøen er et 

område uten særlig sterke strømmer og med liten 

tidevannsforskjell.   

Om sommeren er vannmassene i området lagdelt, 

med sprangsjikt i 20-40 m dyp, mens 

vannmassene om vinteren er gjennomblandet. 

4.2 Beskrivelse av naturressurser  
Kunnskap om naturressurser i norsk del av 

Nordsjøen fremskaffes i hovedsak gjennom 

offentlig miljøovervåking, i hovedsak av 

Havforskningsinstituttet. Tilstand og trender 

rapporteres blant annet som grunnlag for revisjon og oppdatering av forvaltningsplanen (Faglig 

Forum, 2019-a). De viktigste utviklingstrekkene i økosystemet i dette havområdet er rapportert som 

høy temperatur og fortsatt fremmarsj av sørlige dyreplanktonarter. Dette påvirker hele økosystemet, 

inkludert både økende og reduserte fiskebestander.  

4.2.1 Fiskeressurser  

De viktigste fiskeartene i Nordsjøen er sei, makrell, sild, brisling, kolmule, øyepål, tobis og torsk 

(Ottersen m.fl., 2010; Miljøverndepartementet, 2013). Tobis, sild og brisling er viktige byttedyr for 

sjøpattedyr, fisk og sjøfugl, mens øyepål er viktig føde for fisk. Med unntak av makrell, som har 

gyteområder over det meste av den sentrale Nordsjøen, er det ikke rapportert viktige gytefelt ved 

Tommeliten Alpha. Arter som torsk, hyse, hvitting og rødspette har viktigste gyteområder i betydelig 

avstand fra Tommeliten Alpha, men noe gyting her kan likevel forekomme. Det er tilsvarende 

betydelig avstand til gyteområder for tobis (Figur 4-2). Gytingen foregår i ulike perioder gjennom året; 

makrellen gyter i mai-juli, Nordsjøtorsken i januar-april og tobis rundt årsskiftet. Tilstanden for de 

viktigste kommersielle bestandene (makrell, nordsjøsild, reke, øyepål og tobis) i Nordsjøen-Skagerrak 

er nå rapportert som god, mens torsk i Nordsjøen ikke er i god forfatning, selv om bestanden har 

vært i vekst i senere år (Faglig Forum, 2019-a). 

 

Figur 4-1. Dominerende strømningsmønster i 
Nordsjøen (Kilde: Metocean).   
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Tommeliten Alpha ligger i et område av Nordsjøen som regnes som et lite sårbart havområde for fisk.  

 

Figur 4-2. Gyteområder for fiskearter i Nordsjøen i forhold til lokalisering av Tommeliten Alpha (Kilde: MAREANO/HI, 
2020).  

4.2.2 Sjøfugl  

 

Sjøfugl finnes utbredt i åpne 

havområder og deres utbredelse 

varierer gjennom året og fra år til år. 

Sjøfugl regnes som svært sårbare 

ovenfor oljeforurensning og de pelagisk 

dykkende artene (feks. lunde, lomvi, 

alke og alkekonge) anses som den mest 

utsatte gruppen. Tommeliten Alpha 

ligger i et område av Nordsjøen som 

regnes som et lite sårbart havområde 

for sjøfugl gjennom hele året (miljøverdi 

1 av 10) (www.havmiljø.no). Her finnes 

imidlertid spredte forekomster av ulike 

arter av sjøfugl gjennom hele året. 

Verktøyet SEATRACK gir en god 

indikasjon på fordeling av sjøfugl 

utenom hekkesesongen. Modellerte 

oversikter for hhv. lomvi og lunde er gitt 

i figur 4-3.  

 

 

 

Figur 4-3. Illustrasjon om modellert fordeling av sjøfugl fra gitte 
kolonier utenom hekkesesongen, her vintersesong for hhv. lomvi 

(øverst) og lunde (nederst). Kernel tetthetsfordeling; 25, 50 og 
75 %. Fra SEATRACK, data for 2011-2019. 

 

http://www.havmiljø.no/
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4.2.3 Sjøpattedyr  

De vanligste hvalartene i Nordsjøen er vågehval, springere (kvitnos og kvitskjeving) og nise. 

Vågehvalen oppholder seg i Nordsjøen i forbindelse med næringsvandring, mens nise og springere er 

mer stedbundne. Den største tettheten av nise finnes i den sørlige delen av Nordsjøen. Resultater fra 

to store hvaltellinger, i henholdsvis 1994 og 2005, viste at bestanden av nise, vågehval og springere 

var stabil i disse årene (Ottersen m.fl., 2010; Miljøverndepartementet, 2013).  

Selartene steinkobbe og havert er de vanligste i Nordsjøen. Disse lever året rundt i kolonier spredt 

langs norskekysten, med kaste- og hvileplasser på land. Bestandene har generelt vært stabile de 

senere år (Faglig Forum, 2019-a).  

Tommeliten Alpha ligger i et område av Nordsjøen som regnes som et lite sårbart havområde for 

sjøpattedyr gjennom hele året (miljøverdi 2 av 10) (www.havmiljø.no). 

4.2.4 Koraller / sårbare bunnhabitater 

Forekomst av naturlige korallrev ved Tommeliten Alpha er usannsynlig da havbunnen i området er 

dekket av sand og silt og larvene til kaldtvannskorallen vokser på hardt substrat. Det er imidlertid 

gjort observasjoner av korallkolonier som vokser på plattformbein i de sentrale delene av Nordsjøen.  

Det er heller ikke identifisert andre sårbare bunnhabitater på OSPAR-lista (OSPAR, 2008) i dette 

området. 

4.2.5 Særlig verdifulle og sårbare 

områder  

Det er ingen særlig verdifulle eller sårbare 

områder (SVO) i umiddelbar nærhet til 

Tommeliten Alpha. SVO-område for makrell vil 

sannsynligvis bli revidert (Faglig forum, 2019-b). 

Vernede områder på andre lands sokler er også 

i betydelig avstand fra feltet (Figur 4-4). Ved et 

større akutt utslipp vil det imidlertid finnes 

flere slike områder innenfor et antatt mulig 

influensområde. Dette gjelder særlig verdifulle 

og sårbare områder som er definert i 

Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak, 

Ramsar-områder langs danskekysten (vernede 

våtmarksområder), samt Fulmar Marine 

Conservation Zone (havbunnshabitat) og 

Doggerbank (grunt sandbankhabitat) i 

dansk/tysk/britisk/nederlandsk sektor. Disse 

aktuelle områdene vil beskrives nærmere i 

konsekvensutredningen for Tommeliten Alpha. 

Det er lite sannsynlig at akuttutslipp av 

kondensat fra Tommeliten Alpha skal nå 

kystsoner.   

 

Figur 4-4. Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) og 
vernede områder (MPA). 

 

http://www.havmiljø.no/
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4.2.6 Kulturminner  

Det er ingen kjente funn av kulturminner i området ved Tommeliten Alpha, og området er generelt 

godt undersøkt blant annet ved etablering av rørledninger og tidligere boring. Basert på historiske 

data, er det allikevel et potensiale for funn av både menneskeskapt materiale fra steinalderen og av 

skipsvrak i Nordsjøen (Norsk sjøfartsmuseum, 2006), men sannsynligheten for funn vurderes allikevel 

som lav. Kulturminnemyndighetene vil bli kontaktet ved eventuelle funn. 

4.3 Aktiviteter i området  

4.3.1 Annen petroleumsvirksomhet  

Tommeliten Alpha er lokalisert 25 km sørvest for Ekofisk på grensen til britisk sektor. 

Petroleumsvirksomheten i området er godt etablert på begge sider av grenselinjen og det har i lengre 

tid vært en relativt høy tetthet av produksjonsinnretninger i Ekofisk-området, med tilhørende 

transportløsninger. Petroleumsvirksomhet i norsk sektor i området i form av felt, funn, 

utvinningslisenser og rørledninger er vist i figur 4-5. 

 

Figur 4-5. Petroleumsvirksomhet i området 

4.3.2 Fiskeri  

Fiskeriaktiviteten i Tommeliten Alpha-området kan forenklet vurderes ut ifra omfanget av 

fartøyaktiviteten i området. Siden år 2000 har alle norske fiskefartøy over 24 meter vært 

satellittovervåket og sporingsdataene gir en god oversikt over hvordan fiskeriaktiviteten med større 

fartøy foregår til enhver tid. Sporingsdata fra norske og utenlandske fartøy, samt fiskeristatistikk, 

bekrefter at det er liten fiskeriaktivitet ved Tommeliten Alpha-feltet og at de større fangstene tas 

lenger nord og øst. I 2010 ble det registrert 10-25 fartøypasseringer ved Tommeliten Alpha og det ble 

registrert fangst på <1000 tonn i området (DNV, 2011-b). I perioden 2016-2018 var det 6-10 

passeringer per år innen den 10x10 km ruten Tommeliten Alpha ligger (figur 4-6). Generelt er det 

relativt mindre omfang av fiskeriaktivitet i Ekofisk-området enn områdene lengre øst (se innfelt kart i 
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figur 4-6). Kvartalsvis gjennomgang av sporingsdata angir mest aktivitet i 2. og 3. kvartal, tilnærmet 

ingen aktivitet i 1. og 4. kvartal. Tobisfisket i Nordsjøen har periodevis vært tilnærmet stanset, men 

for 2020 er bestanden vurdert som god og med høye fangstkvoter. I 2020 pågikk fisket mellom 15. 

april og 23. juni. Som påpekt fra fiskerihold i tidligere høring vil imidlertid type og omfang av fiske 

kunne variere over tid, avhengig av blant annet bestandssvingninger og administrative tiltak. 

I konsekvensutredningen for Tommeliten Alpha vil informasjon om fiskeriaktivitet i området styrkes 

gjennom statistiske fangstdata fra Fiskeridirektoratet.  

 

Figur 4-6. Tetthet av trålfiske basert på satellittsporing av fartøy. Data aggregert for årlige passeringer per 10x10 km rute. 
Datakilde: Fiskeridirektoratet. 
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4.3.3 Skipstrafikk  

Tommeliten Alpha ligger i et lite trafikkert område hvor det finnes noen mindre trafikkerte leder i 

øst-vestgående og nord-sørgående retning (Figur 4-7). Fartøyaktiviteten ved Tommeliten Alpha 

forventes å være størst i anleggsfasen.  

Figur 4-7. Tetthet av skipstrafikk (trafikk i 2016-2017). Kilde: Kystinfo, 2020. 

(Strekene angir trafikkretning og sterkere farge økende omfang av trafikk) 
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5 Miljømessige konsekvenser  

5.1 Utslipp til luft  

5.1.1 Bore- og anleggsfase  

Regulære utslipp til luft som følge av utbyggingen av Tommeliten Alpha vil i anleggsfasen være 

knyttet til bore- og brønnoperasjoner og fartøyoperasjoner. Boreoperasjonen vil utføres av en 

oppjekkbar borerigg. Det er planlagt å bore 10 produksjonsbrønner. Boreriggen vil ha dieselmotorer 

for kraftproduksjon. Dette vil medføre utslipp av CO2 og NOx, samt mindre mengder SO2. 

Riggperioden er anslått til i overkant av 500 dager, inkludert komplettering og opprensking av 

brønner. Andre utslipp til luft vil være knyttet til kraftgenerering på fartøy i forbindelse med 

installasjonsarbeid, rørlegging og andre maritime operasjoner, samt bruk av flotell ved 

modifikasjonsarbeider på Ekofisk 2/4 M. Dieselmotorer på de involverte fartøyene vil gi utslipp av 

CO2, NOx og SO2. Anslag over utslippene vil presenteres i konsekvensutredningen.  

5.1.2 Driftsfase  

 I driftsfasen vil utslipp tilknyttet kraft- og varmebehov for prosessering av Tommeliten Alpha 

brønnstrøm inngå i utslipp fra Ekofisk-senteret. Omfanget vil variere med produksjonen og være i 

området 10 000 – 70 000 tonn CO2 per år. Kraft- og varmeproduksjon på Ekofisk-senteret foregår i 

dag i hovedsak ved hjelp av lav-NOX turbiner på Ekofisk 2/4 J (83%) og konvensjonelle turbiner på 

Ekofisk 2/4 K (16%). Turbinene på Ekofisk 2/4 K er planlagt stengt ned i 2025/26 og vil således i liten 

grad være av relevans for produksjonsperioden for Tommeliten Alpha. Kraftforsyningen i 

Ekofiskområdet er samordnet gjennom ett kabel nettverk og felles kraftstyringssystem; GEA PMS 

(Greater Ekofisk Area Power Management System). Hensikten med dette integrerte 

kraftstyringssystemet er å unngå bortfall av kraftproduksjonen med tilhørende produksjonsstans, 

samt å optimalisere bruken av ulike energikilder for produksjon av elektrisk kraft til prioriterte 

forbrukere. GEA-PMS vil styre, overvåke og stabilisere all distribusjon (import/eksport) av kraft for 

både Ekofisk, Eldfisk, Embla, Tor og Tommeliten Alpha. 

 

Figur 5-1. Prognose for CO2-utslipp for Tommeliten Alpha i anleggs- og driftsfase. 
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Behovet for kraft til oppvarming av rørledningen for hydratkontroll vil variere over tid, generelt 

oppstå etter noen år med produksjon og så øke. Behovet vil ligge i området 0 til 0,9 MW/år, og 

representerer CO2-utslipp på inntil 4600 tonn per år. Kraft til denne oppvarmingen vil være en del av 

GEA PMS som omtalt ovenfor. 

Figur 5-2 angir andelen av prognose for CO2-utslipp fra Ekofisk-området (Ekofisk og Eldfisk) inkludert 

andelen fra Tommeliten Alpha. Andelen av utslipp utgjør 3,6% av totalen for området gjennom 

perioden. Produksjonen vil i samme periode utgjøre ca. 10%, og indikerer positiv synergieffekt ved å 

utnytte eksisterende prosess- og eksportkapasitet. 

 

Figur 5-2. Prognose for CO2-utslipp fra Ekofisk-området inkludert Tommeliten Alpha. 

Tommeliten Alpha vil tilsvarende som for CO2 bidra med utslipp av NOX. Relativt sett vil boringen ha 

størst bidrag (figur 5-3), antatt konvensjonelle dieselmotorer på boreriggen. Som nevnt foregår 

energiproduksjonen på Ekofisk-senteret i stor grad med lav-NOX turbiner. 
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Figur 5-3. Prognose for NOX-utslipp for Tommeliten Alpha i anleggs- og driftsfase. 

Den relative andelen av NOX-utslipp i Ekofisk-området fra Tommeliten Alpha vil være i 

størrelsesorden 3,7% gjennom produksjonsperioden, inkludert utslipp fra boring (figur 5-4). 

 

Figur 5-4. Prognose for NOX-utslipp fra Ekofisk-området inkludert Tommeliten Alpha. 
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samordnet mellom innretningene på Ekofisk og Eldfisk, inkludert tilknyttede innretninger. Dette 
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med målrettet planlegging for kontinuerlig forbedring. 
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• Fakkelgassgjenvinning på Ekofisk 2/4 J er planlagt gjennomført i 2021 med antatt CO2-

reduksjon på ca. 26 000 tonn årlig. 

• Hybridløsning for tre forsyningsfartøyer implementert med ca. 4000 tonn redusert CO2 per år. 

• Energieffektiviserende bore- og miljøteknologier, inkludert mulig hybridløsning, for 

oppjekkbar borerigg er under vurdering. Forventet reduksjon i CO2-utslipp på 6000 tonn for 

borefasen. Reduksjon av NOx for borefasen vil bli vurdert. 

 

5.2 Regulære utslipp til sjø  

5.2.1 Bore- og anleggsfase  

Utbygging av Tommeliten Alpha vil føre til regulære utslipp til sjø ved boreoperasjoner og klargjøring 

av rørledninger før oppstart.  Regulære utslipp fra fartøyer involvert med installasjon er underlagt 

internasjonale miljøkrav og miljøvirkningene av disse anses som neglisjerbare i sammenhengen. 

I konsekvensutredningen vil det angis mengde og type borevæske, borekaks og håndtering av 

boreavfall. Det vil også gis en vurdering av miljømessige konsekvenser av disse operasjonene. 

Effektene av utslipp til sjø i forbindelse med legging, oppstart og testing av rørledninger vil 

redegjøres nærmere for i konsekvensutredningen.  

5.2.2 Driftsfase  

I drift er utslipp til sjø knyttet til kjemikaliebruk og produsertvann. Produsertvann vil behandles og 

slippes ut via eksisterende innretninger på Ekofiskfeltet. To ulike systemer er implementert på 

Ekofisk, og med god renseeffekt – generelt godt under 10 mg/l (4,8 mg/l så langt i 2020). Omfanget 

av produsertvann fra Tommeliten Alpha er meget begrenset i forhold til prognosen for Ekofisk-

området (figur 5-5). I konsekvensutredningen vil det redegjøres for rensemetode, kjemikaliebruk og 

konsekvenser av produsertvannutslippet.  

 

Figur 5-5. Prognose for produsertvann-utslipp fra Ekofisk-området inkludert Tommeliten Alpha. 
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5.2.3 Utslippsreduserende tiltak  

Planer for substitusjon av kjemikalier med potensiale for negative miljøvirkninger er etablert og 

arbeidet pågår kontinuerlig. Status blir presentert i den årlige utslippsrapporten for Ekofisk. 

ConocoPhillips har nylig utredet ulike tiltak for reduksjon av miljørisiko, uttrykt ved EIF, for 

produsertvannutslipp fra Ekofisk. EIF er svært sammensatt, med bidrag fra både naturlige 

komponenter og tilsatte kjemikalier. Det er blant annet sett på muligheten for å inkludere et nytt 

rensetrinn i vannbehandlingssystemet, samt vurdert tiltak for henholdsvis å optimalisere 

kjemikaliedoseringen og å ha separat behandling av vannstrømmer med korrosjonshemmer. 

Nytteeffekten av tiltakene er vurdert som lav i forhold til de høye kostnadene ved implementering. 

Dagens løsninger er vurdert som BAT både for produsertvann og kjemikalieinjeksjon. 

Siste vannsøyleovervåking på Ekofisk ble gjennomført i 2009 (NIVA og IRIS, 2009). ConocoPhillips vil 

sammen med de andre operatørene gjennomføre en ny vannsøyleovervåking i 2021 på Ekofisk og 

Eldfisk for å dokumentere om det kan foreligge mulige effekter av produsert vann utslipp. 

5.3 Akutte utslipp til sjø  
De største akuttutslippene til sjø vil kunne forekomme ved brønnutblåsninger under 

boreoperasjonen eller i driftsfasen. I konsekvensutredningen vil det gjøres miljøvurderinger som 

baserer seg på et influensområde som er fastsatt ut ifra modelleringer av gass-/kondensatutslipp for 

Tommeliten Alpha i bore- og driftsfasen. Sannsynligheten for et større utslipp, utslippsrater, 

utslippsvarighet og en vurdering av områdeberedskap, samt konsekvenser for naturressurser, miljø 

og fiskeri, vil også redegjøres for i konsekvensutredningen. Risiko for grenseoverskridende 

miljøeffekter vil vurderes.  

5.4 Fysiske inngrep  
Fysiske inngrep i havbunnen i forbindelse med Tommeliten Alpha-utbyggingen vil være knyttet til 

oppjekkbar borerigg, installering og rørlegging, samt grøfting og overdekking av rørledning/kabel.  

Dette kan medføre påvirkning på havbunnshabitater og utøvelse av fiskeri. Dette vil utredes i KU. 

I forhold til eventuelle kulturminner, vil det gjennomføres grundige havbunnsundersøkelser før 

utbyggingen av Tommeliten Alpha settes i gang. Dersom kulturminner avdekkes under disse 

undersøkelsene, vil Riksantikvaren bli kontaktet. 

5.5 Arealbeslag  

5.5.1 Fiskeri  

Borerigg, med tilhørende sikkerhetssone (500 meter ut fra riggens ytterpunkter), og rørleggingsfartøy 

vil medføre tidsbegrensede arealbegrensninger for fiskere i området. Konsekvensene for fiskerne vil 

vurderes i konsekvensutredningen.  

I driftsfasen vil samtlige innretninger og infrastruktur omfattet av utbyggingen være overtrålbare. 

Ingen negative virkninger på fiskeri er forventet. 

5.5.2 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). 
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Tommeliten Alpha ligger i et lite trafikkert område hvor det finnes noen mindre trafikkerte leder i 

øst-vestgående og nord-sørgående retning (Figur 4-7). Konfliktpotensialet mellom skipstrafikk og 

Tommeliten Alpha vil være avgrenset til anleggsperioden og vil vurderes nærmere i 

konsekvensutredningen.   
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6 Samfunnsmessige konsekvenser  
Utbyggingen av Tommeliten Alpha representerer en investering i størrelsesorden 13 milliarder 

kroner. Tildeling av kontrakter for boring, bygging og installering av innretninger vil være underlagt 

internasjonale handelsbestemmelser. Avhengig av hvor konkurransedyktige norske leverandører er, 

kan de nasjonale samfunnsmessige konsekvensene bli betydelige.  

Tommeliten Alpha vil opereres fra Ekofisk senter. Driftsorganisasjonen på land planlegges integrert 

med ConocoPhillips’ eksisterende driftsorganisasjon for operasjonene i Ekofiskområdet, fra 

selskapets kontor i Tananger.  

I konsekvensutredningen for utbygging og drift av Tommeliten Alpha vil antall årsverk tilknyttet 

Tommeliten Alpha på Ekofisk og på land estimeres. Det vil bli gjennomført en analyse av antatte 

norske andeler av vare- og tjenesteleveransene basert på anslag av investeringer og driftskostnader. 

Tilhørende sysselsettingsvirkninger i Norge og i hvilke næringer disse virkningene forventes vil bli 

estimert. Det vil videre beregnes ringvirkninger i samfunnet. Dette vil baseres blant annet på 

etterprøvingsstudier av relevante prosjekter. En anerkjent modell vil benyttes i arbeidet.  

Investeringene vil sees i sammenheng med det totale investeringsnivået på norsk sokkel, og 

forventede inntekter fra prosjektet til den norske stat vil anslås.  
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7 Planlagte utredningsaktiviteter  

7.1 Innhold i konsekvensutredningen  
De ulike problemstillingene som er nevnt i programforslaget vil utredes og dokumenteres nærmere i 

konsekvensutredningen for Tommeliten Alpha. Kort sammenfattet utgjør dette følgende tema:  

• Oppdatert beskrivelse av nå-tilstand for natur- og miljøforhold, samt aktiviteter i området med 

fokus på fiskeri (fartøysporing, fangstdata) og sjøtransport. 

• Utslipp til luft relatert til Tommeliten Alpha i anleggs-, drifts- og avslutningsfase. Oppdaterte 

estimater vil bli presentert for anleggsfasen. For driftsfasen blir det fokus på utslipp fra 

vertsfeltet Ekofisk. Utslippene fra Tommeliten Alpha vil ses i forhold til region, sokkel og 

nasjonale målsettinger.  

• Status for studier på nye energiløsninger for Ekofisk, herunder foreløpig oversikt over teknisk og 
økonomisk gjennomførbarhet og utslippsreduksjon. Status for andre tiltak på Ekofisk i forhold til 
klimamålsetningene. 

• Regulære utslipp til sjø relatert til Tommeliten Alpha i anleggs-, drifts- og avslutningsfase. 

Beskrivelse av kjemikaliebruk og -utslipp (funksjonsgrupper og kategorisering). Konsekvenser på 

miljø vil vurderes og det vil gis en oversikt over utslippsreduserende tiltak.  

• Oppsummering av BAT-vurderinger. 

• Akutte utslipp til sjø. Modellering av influensområde for dimensjonerende oljeutslipp, samt 

vurdering av miljøkonsekvenser og beredskapstiltak mot akutt forurensning.  

• Fysiske inngrep i havbunnen i anleggs-, drifts- og avslutningsfase og beskrivelse av hvilke 

konsekvenser dette har for bunnfauna, kulturminner og fiskeri.  

• Arealbeslag i anleggs-, drifts- og avslutningsfase for fiskeri og skipstrafikken. 

• Samfunnsmessige virkninger vil utredes, inkludert norske andeler av investeringer, nasjonale 

sysselsettingsvirkninger og skatteinntekter til Staten.  

• Redegjørelse for eventuelle oppfølgende studier og fremtidig regulær miljøovervåkning.  

7.2 Forslag til innholdsfortegnelse i konsekvensutredningen  
Nedenfor følger et forslag til innholdsfortegnelse i konsekvensutredningen.  

• Forord  

• Sammendrag  

• Innledning  

• Anbefalt utbyggingsløsning- tiltaksbeskrivelse og planer, inkludert alternative 

utbyggingsløsninger vurdert 

• Sammenfatning av innkomne høringsuttalelser til forslag til program for konsekvensutredning  

• Statusbeskrivelse - naturforhold og miljøtilstand  

• Miljømessige konsekvenser av planlagte aktiviteter og avbøtende tiltak  

• Risiko for akutte utslipp, mulige konsekvenser og beredskapstiltak  

• Statusbeskrivelse – annen virksomhet (petroleum, fiskeri, skipstrafikk, vindkraft) 

• Konsekvenser for annen virksomhet og avbøtende tiltak  

• Samfunnsmessige virkninger  

• Sammenstilling av konsekvenser, anbefalinger om avbøtende tiltak  
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• Videre planer for oppfølging av miljørelaterte forhold inkludert beredskap mot akutt 

forurensning og miljøovervåking 
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