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Sammendrag 

Dugong er et oljefunn med assosiert gass. Funnet ble gjort av Neptune Energy Norge AS med partnere 
ved boring av funnbrønn 34/4-15 S og sidesteg 34/4-15 A i utvinningstillatelse (PL) 882 sommeren 2020. 
Dugong er lokalisert i Tampen-området, like nordvest for Snorrefeltet. Funnet er nylig avgrenset og en 
ytterligere letebrønn blir boret i området i andre halvdel av 2021. Feltet vurderes utbygd med 
havbunnsinnretninger tilknyttet et vertsfelt i området. Snorre B og Statfjord C er under utredning som 
vertsfelt. Videre utredes gjenbruk av Knarr FPSO. 
 
En plan for utbygging og drift (PUD) av funnet er planlagt levert norske myndigheter i løpet av 2022. 
Prosjektet vil således møte de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven som vedtatt av Stortinget i 
2020. Konsekvensutredning utgjør en del av PUD. Første steg i konsekvensutredningsprosessen er å 
utarbeide et forslag til program for konsekvensutredning (foreliggende dokument) for offentlig høring. 
Programforslaget er utarbeidet i henhold til Olje- og energidepartementets veileder og har følgende 
hovedinnhold: 
 

 Beskrivelse av konsekvensutredningsprosessen 

 Beskrivelse av planer for utbygging og drift, herunder alternative utbyggingsløsninger og vertsfelt 
som er under vurdering. 

 Oversikt over reserver og foreløpig produksjonsprofil. 

 Beskrivelse av natur- og miljøforhold i området, samt annen relevant næringsaktivitet. 
 Foreløpig beskrivelse av type og omfang av virkninger av prosjektet i ulike faser, med fokus på 

tema for videre utredning og tiltak for å redusere utslipp og miljøvirkninger. 

 Oppsummering av studier og tema for utredning samt innholdsfortegnelse for 
konsekvensutredningen. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Dugong er et oljefunn med assosiert gass. Funnet ble gjort av Neptune Energy Norge AS med partnere 
ved boring av funnbrønn 34/4-15 S og sidesteg 34/4-15 A i utvinningstillatelse (PL) 882 sommeren 2020. 
Funnet er lokalisert nord i Nordsjøen, om lag 9 km nordvest for Snorre B og om lag 143 km nordvest for 
Bulandet, som er nærmeste punkt på norskekysten (figur 1-1). Vanndypet på lokasjonen er om lag 330-
340 m. 
 
Funnet vurderes som kommersielt interessant og arbeidet med en Plan for utbygging og drift (PUD) er 
igangsatt. Flere ulike utbyggingsløsninger blir vurdert, både i form av egen feltutbygging og ved 
tilknytning til eksisterende felt i området for prosessering og eksport. Ambisjonen er å legge frem en PUD 
innen utgangen av 2022.  

 
Figur 1-1. Lokalisering av Dugong (PL882) og eksisterende felt i området (Kilde: Oljedirektoratet, 2021). 

 
Konsekvensutredning er en integrert del av PUD, og første steg i konsekvensutredningsprosessen er å 
utarbeide et forslag til program for konsekvensutredning. 
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1.2 Formålet med utredningsprogram 
Forslaget til program for konsekvensutredning har som formål å informere berørte parter, myndigheter og 
interesseorganisasjoner om hva som er planlagt utbygd, aktuelle utbyggingsløsninger og å klargjøre 
mulige virkninger av utbygging og drift på miljø, næringer og samfunn basert på tilgjengelig kunnskap. 
Videre skal behov for ytterligere dokumentasjon og planlagt utredningsarbeid i konsekvensutredningen 
beskrives. Forslaget til program for konsekvensutredning blir sendt på høring slik at berørte parter, 
myndigheter og interesseorganisasjoner har innflytelse på hva som skal utredes i konsekvensutredningen 
og omfanget av disse utredningene. Etter høringen evaluerer rettighetshaverne mottatte kommentarer og 
endelig utredningsprogram fastsettes av Olje- og energidepartementet (OED). 
 
Formålet med selve konsekvensutredningen er, basert på fastsatt program for konsekvensutredning, å 
etablere et godt beslutningsunderlag for norske myndigheter ved behandling av PUD. Mulige virkninger 
av utbygging og drift på miljø, næringer og samfunn blir utredet basert på et best mulig 
kunnskapsgrunnlag. Konsekvensutredningen er gjenstand for høring for å sikre et best mulig grunnlag og 
at alle relevante synspunkt blir vurdert.  

1.3 Lovverkets krav til konsekvensutredning 
I henhold til petroleumslovens bestemmelser (§ 4-2) 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 og offentlig del av PUD og/eller PAD.  
 
I henhold til petroleumsloven er den planlagte utbyggingen av Dugong konsekvensutredningspliktig. 
Konsekvensutredningen skal være basert på et program for konsekvensutredning som er fastsatt av 
myndighetene etter en offentlig høringsrunde. 
 
Petroleumsforskriften § 22 regulerer nærmere hva utredningsprogrammet skal inneholde, og detaljer er 
gitt i Olje- og energidepartementets PUD/PAD-veileder (OED, 2018). 
 
Bestemmelser om konsekvensutredning av tiltak med grenseoverskridende miljøvirkninger er 
implementert i norsk lov (petroleumsforskriften § 22c). Dette er ikke forventet å være et tema for Dugong 
med mindre prosjektet beslutter tilknytning til et britisk vertsfelt. 
 
Lovverket gir anledning til helt eller delvis å oppfylle utredningsplikten gjennom eksisterende utredninger, 
petroleumsloven § 4-2 tredje ledd, jf. petroleumsforskriften § 22 første ledd. For Dugong er det besluttet å 
gjennomføre en feltspesifikk konsekvensutredning. En konsekvensutredningsprosess sikrer prosjektet 
innspill gjennom høringsprosesser som vil bidra til et tidstilpasset og godt kunnskapsgrunnlag for de 
beslutninger prosjektet skal ta, og således et best mulig beslutningsgrunnlag ved innlevering av PUD. 

1.4 Konsekvensutredningsprosessen 
Hovedaktivitetene som er omfattet av konsekvensutredningsprosessen for Dugong er kort redegjort for 
nedenfor:  

 Et forslag til program for konsekvensutredning blir utarbeidet av rettighetshaverne og sendt på 
offentlig høring til berørte parter, myndigheter og interessegrupper, og samtidig tilgjengeliggjort på 
Neptune Energy sine nettsider. Høringsperioden er etter avtale med Olje- og energidepartementet 
(OED) satt til 12 uker. 
 Høringsinnspill blir sendt til operatøren med kopi til OED. 
 Rettighetshaverne evaluerer mottatte innspill og hvordan disse kan bli ivaretatt i 
konsekvensutredningen, og sender sin vurdering til OED. 
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 På bakgrunn av forslaget til program for konsekvensutredning, høringsinnspill og 
rettighetshavernes evaluering vil OED fastsette programmet for konsekvensutredning for Dugong. 
 Rettighetshaverne gjennomfører konsekvensutredningen i henhold til fastsatt program. 
 Konsekvensutredningen blir sendt på offentlig høring til berørte parter, myndigheter og 
interessegrupper, og meddelt via Norsk lysingsblad. Konsekvensutredningen blir samtidig 
tilgjengeliggjort på Neptune Energy sine nettsider. 
 Høringsinnspill blir sendt til operatøren med kopi til OED. 
 Basert på mottatte innspill og rettighetshavernes evaluering vil OED vurdere behovet for 
eventuelle tilleggsutredninger.  

 
Konsekvensutredningen inngår formelt som en del av innleveringen av PUD. PUD administreres av OED 
og blir sannsynligvis gjenstand for behandling i regjeringen siden prosjektet ikke har prinsipielle eller 
samfunnsmessige sider av betydning, prosjektets investeringsramme ligger under grensen for 
Stortingsbehandling (pt. 20 mrd NOK) og akseptabel samfunnsøkonomisk lønnsomhet kan vises.  
Prosessen er skjematisk fremstilt i figur 1-2.  
 

 
Figur 1-2. Skjematisk fremstilling av prosessen med konsekvensutredning og Plan for utbygging og drift (PUD) for 
utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Basert på Olje- og energidepartementet (OED) (2018).  

 

1.5 Tidsplan for konsekvensutredningsarbeidet 
Arbeidet med vurdering av ulike utbyggingsløsninger startet høsten 2020. Det er skissert en tidsplan for å 
utarbeide en PUD som planlegges levert til norske myndigheter i fjerde kvartal 2022. En 
konsekvensutredningsprosess er lagt opp for å imøtekomme denne milepælen, og en tidsplan for 
konsekvensutredningsarbeidet er presentert i tabell 1-1. Prosessen er lagt opp med to høringsrunder, 
hver med 12 ukers høringsperiode.  
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Tabell 1-1. Tidsplan for konsekvensutredningsprosessen frem til innlevering av plan for utbygging og drift (PUD).  

Hovedaktivitet og milepæler  Tidsplan  
Utarbeide forslag til program for konsekvensutredning  Februar – mai 2021  
Høring av programforslaget  Juni –august 2021  
Evaluering av høringskommentarer  August/september 2021  
Fastsettelse av program for konsekvensutredning Fjerde kvartal 2021  
Gjennomføring av konsekvensutredning  Andre halvdel 2021/ første halvdel 2022  
Høring konsekvensutredning  Juni – september 2022  
Innsending av plan for utbygging og drift  Fjerde kvartal 2022  

 

1.6 Nødvendige søknader og tillatelser 
Type og omfang av søknader om tillatelse og samtykker vil dels være avhengig av anbefalt 
utbyggingsløsning, hvor en selvstendig utbygging vil kreve både flere og mer omfattende 
søknadsprosesser. En oversikt over søknadsprosesser knyttet til utbygging og drift for anbefalt 
utbyggingsløsning vil bli presentert i konsekvensutredningen, inkludert en tentativ tidsplan for 
søknadsprosessene.  
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2. Tiltaksbeskrivelse og planer 

2.1 Bakgrunn for utbyggingsplanene 
I 2020 ble det boret en letebrønn med et sidesteg i utvinningstillatelsen som påviste olje i Viking- og 
Brentgruppene. Ressursanslaget for funnet (Dugong inklusiv Sjøpølse) var på mellom 6,6 og 19 millioner 
standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. I perioden februar-mars 2021 ble det boret en 
avgrensningsbrønn i Dugong for å redusere usikkerheten i det tidligere funnet. Foreløpige resultater av 
avgrensningen angir nå ressursanslaget for Dugong (inklusiv Sjøpølse) til mellom 6,4 og 17,2 millioner 
Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.  
 
I andre halvdel av 2021 vil det bli boret en ny letebrønn i Tail-prospektet for å påvise ytterligere ressurser 
som kan knyttes til Dugongutbyggingen. Brønnen er lokalisert om lag 10 km nordvest for Snorrefeltet i 
den nordlige delen av Tampen Spur i Nordsjøen, noen kilometer sørvest for funnbrønnen Dugong.  

2.2 Rettighetshavere og eierforhold 
Nåværende rettighetshavere er Neptune Energy Norge AS, Petrolia NOCO AS, Idemitsu Petroleum 
Norge AS og Concedo AS. Eierfordelingen er angitt i tabell 2-1. Neptune Energy er operatørselskap. 
Utvinningstillatelse PL882 ble tildelt i februar 2017 og Dugong ble påvist sommeren 2020.  
 
Tabell 2-1. Rettighetshavere og eierfordelingen i Dugong. 

Rettighetshaver  Selskapets andel (%)  
Neptune Energy Norge AS  45  
Petrolia NOCO AS  20  
Idemitsu Petroleum Norge AS  20  
Concedo AS  15  

 

2.3 Alternative utbyggingsløsninger 
Det vurderes foreløpig to alternative utbyggingsløsninger for Dugong; en havbunnsutbygging tilknyttet en 
vertsplattform og en selvstendig utbygging med et flytende produksjons- og lagerskip (FPSO). De 
alternative utbyggingsløsningene vil studeres og modnes. Endelig konseptvalg er forventet å tas i fjerde 
kvartal 2021. Utbyggingsløsningene som da fremdeles er relevante vil vurderes nærmere og 
dokumenteres i konsekvensutredningen.  

2.3.1 Havbunnsutbygging tilknyttet vertsplattform 
En av utbyggingsløsningene som blir vurdert, er en havbunnsutbygging tilknyttet en vertsplattform. 
Aktuelle vertsplattformer under vurdering er Statfjord C og Snorre B (figur 2-1).   
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Figur 2-1. De aktuelle vertsplattformene: Statfjord C (venstre) og Snorre B (høyre).  

 
Løsningen innebærer installasjon av en bunnramme for produksjon og en bunnramme for vanninjeksjon 
med tilknytning av tre produksjonsbrønner og to vanninjeksjonsbrønner. Feltet vil bli knyttet opp mot 
vertsplattformen med linjer for produksjon, vanninjeksjon, gassløft og styring/kontroll etter skjematikk og 
dimensjoner som vist i figur 2-2 og tabell 2-2. Vertsplattformen har fasiliteter for olje- og gassprosessering 
og vertens eksisterende infrastruktur for olje- og gasseksport vil benyttes.   
 

 
Figur 2-2. Skjematisk oversikt over Dugongfeltet tilknyttet en vertsplattform.   

 
Tabell 2-2. Oversikt over dimensjoner og lengder for rørledninger og kontroll- og styringskabel fra Dugongfeltet til de aktuelle 
vertsplattformene Statfjord C eller Snorre B. 

Rørledning/kabel Snorre B  Statfjord C   
Dimensjon  Lengde (m)  Dimensjon  Lengde (m)  

Produksjonsrørledning   12"  10 797  14"/18"  30 629   
Vanninjeksjonsrørledning  11"  12 251  16"  30 355  
Gassløftrørledning  5"   10 739   8,825"  30 572    
Kontroll- og styringskabel    12 658    30 762  

 
Betongmatter vil benyttes i kombinasjon med steininstallasjon ved kryssing av eksisterende rørledninger. 
Behov for stein som støtte under havbunnsstrukturer vil bli vurdert. Rørledningene vil bli beskyttet mot 
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tråling ved å graves ned eller overdekkes med stein, eventuelt en kombinasjon av 
steindumping/nedgravning og eksponerte rør. For utbyggingsalternativet hvor Snorre B er vertsplattform, 
innebærer dette nedgravning og eventuelt steindumping av alle rørledningene, samt kontroll- og 
styringskabelen. For utbyggingsalternativet hvor Statfjord C er vertsplattform, vil produksjon- og 
vanninjeksjonsrørledningen legges eksponert på havbunnen, mens gassløftrørledning og kontroll- og 
styringskabel vil beskyttes ved en kombinasjon av steindumping/nedgravning. Havbunnen i området er 
relativt flat og det er ikke forventet at det vil dannes store frie spenn under rørledningene. Mindre spenn 
på eksponerte rørledninger vil fylles opp med stein. I områdene hvor rørledningene vil krysse 
eksisterende rørledninger vil det være behov for å bruke stein som beskyttelse.  
 
I den videre konsekvensutredningsprosessen vil vertsplattformene utredes nærmere i forhold til blant 
annet petroleumsproduksjon, logistikk, vektkapasitet, eksportmuligheter, tidsplaner, økonomi og HMS. 
For tilknytning til vertsplattformene vurderes ikke kraft fra land som en aktuell løsning.  
 
Tail-prospektet er planlagt boret andre halvdel 2021. Eventuelle drivverdige volumer vil bli produsert 
senere som en påkobling gjennom Dugong produksjonssystem og de alternative utbyggingsløsningene 
vil ta høyde for å koble opp ytterligere funn i lisensen.  

2.3.2 Selvstendig FPSO-utbygging 
En selvstendig utbyggingsløsning innebærer en egen havbunnsutbygging tilknyttet et flytende 
produksjons- og lagerskip (FPSO). Konseptet inkluderer nødvendige fasiliteter for lagring og eksport av 
produsert olje og assosiert gass, reinjeksjon av produsertvann, samt gass til gassløft. Plasseringen av en 
FPSO vil være omkring 4 km fra feltet. To utbyggingsmuligheter med FPSO har vært vurdert; enten 
gjenbruk av Petrojarl Knarr FPSO eller en nybygd FPSO. En løsning med nybygd FPSO er imidlertid 
forlatt som følge av lang tidsperiode for bygging og høye investeringskostnader i forhold til alternativene. 
 
Petrojarl Knarr FPSO ble satt i produksjon i 2014 og antas å være i god stand med en forholdsvis lang 
levetid igjen (figur 2-3). Ved å gjenbruke FPSO’en på Dugongfeltet vil det kreves noe modifikasjonsarbeid 
ombord, og trolig en periode i tørrdokk. Prosesseringskapasitet for både olje og gass er tilpasset Dugong 
sitt behov, men anlegg for gassløft vil modifiseres. Petrojarl Knarr FPSO er tilgjengelig tidligst fra andre 
kvartal i 2022.  
 

 
Figur 2-3. Petrojarl Knarr FPSO 

 
Løsningen innebærer installasjon av en bunnramme for produksjon og en bunnramme for vanninjeksjon 
med tilknytning av tre produksjonsbrønner og to vanninjeksjonsbrønner. Feltet vil bli knyttet opp mot 
FPSO’en med linjer for produksjon, vanninjeksjon, gassløft og styring/kontroll etter skjematikk og 
dimensjoner som vist i figur 2-4 og tabell 2-3. Oljen vil eksporteres med skytteltanker eller alternativt 
eksporteres via en vertsplattform. Behov for steinfylling under havbunnsstrukturer vil vurderes. Alle 
rørledningene vil bli beskyttet mot tråling ved å graves ned eller dekkes med stein, eventuelt en 
kombinasjon av steindumping/nedgravning.   
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Figur 2-4. Skjematisk oversikt over Dugongfeltet tilknyttet et flytende produksjons- og lagerskip (FPSO).   

 
Tabell 2-3. Oversikt over dimensjoner og lengder for rørledninger og kontroll- og styringskabel fra Dugongfeltet til et flytende 
produksjons- og lagerskip (FPSO).  

Rørledninger/ kabel FPSO  
Dimensjon  Lengde (meter)  

Produksjonsrørledning   10"  3935  
Vanninjeksjonsrørledning  10"  3890  
Gassløftrørledning  5"  3929  
Kontroll- og styringskabel    5888  

 
De alternative utbyggingsløsningene som fremdeles er relevante vil vurderes og dokumenteres i 
konsekvensutredningen.  

2.4 Energiløsning 
Energiløsning for Dugong vil i første omgang avhenge av utbyggingsløsning; havbunnsproduksjon til 
vertsfelt eller selvstendig utbyggingsløsning. Aktuelle vertsinnretninger er Statfjord C og Snorre B som 
begge i dag har energiløsning med gassturbiner, Snorre B med kombikraftanlegg tilknyttet turbinene og 
Statfjord C med varmegjenvinning på to turbiner. Snorre B er imidlertid planlagt omlagt slik at kraft delvis 
kan dekkets av fornybar energi levert fra Hywind Tampen med antatt oppstart i 2022. Aktuelle løsninger 
og tilhørende utslippsprognoser for Dugong vil bli presentert i konsekvensutredningen. For en selvstendig 
utbygging er løsninger med egne gassturbiner eller kraft fra land utredet.  
 
Dugong – elektrifisering 
Ulike muligheter for energiløsning til Dugong for en selvstendig utbygging er vurdert konseptuelt og blir 
vurdert videre. Siden det fremdeles er en del usikkerhet knyttet til Dugong sine utvinnbare reserver og 
produksjonsprofil, er ulike energibehov lagt til grunn for studiene. Dette dekker både delvis og full 
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elektrifisering, med kraftbehov varierende fra 8 til 54 MW. Investeringsanslag for kraft fra land er beregnet 
til i området 3,2 til 3,5 milliarder kroner. 
 
En delvis elektrifisering krever samtidig en alternativ energiløsning på innretningen, som naturligvis er 
både teknisk og operasjonelt kompliserende, og kostbart. Delvis elektrifisering har derfor meget høy 
tiltakskostnad for en eventuell ombygging av Knarr FPSO for gjenbruk på Dugong. For denne løsningen 
er det også identifisert tekniske usikkerheter. I beregningene av tiltakskostnad på konseptstadiet1 er det 
tatt høyde for unngåtte miljøkostnader i form av avgifter ved elkraft fra land i forhold til en turbinløsning. 
På grunn av forventningen om gradvis økte CO2 kostnader fram til 2030 er derfor CO2 kostnader (i tillegg 
til NOx kostnader) inkludert i beregningsformelen for dette prosjektet. Dette er gjort ihht avklaringer med 
Oljedirektoratet og medfører at tiltaket er vurdert som økonomisk gunstig dersom den beregnede 
tiltakskostnaden er negativ. Basert på denne metoden er netto tiltakskostnad for løsningene med 
delelektrifisering er beregnet i til 2248 kroner per tonn for gjenbruk av Knarr FPSO. Dette alternativet er 
derfor ikke lenger vurdert som gjennomførbart for prosjektet. Både kostnader og utslipp er diskontert i 
denne beregningen, i henhold til de prinsipper som Oljedirektoratet normal benytter i slike beregninger. 
 
Omlegging til fullelektrifisering av Knarr FPSO er også funnet å medføre en svært høy tiltakskostnad, 
1450 kroner per redusert tonn CO2-utslipp i netto tiltakskostnad. Dette skyldes behov for betydelig 
modifikasjonsarbeid. Det er også identifisert flere tekniske usikkerheter med en slik omlegging, som, 
dersom de er løsbare, vil medføre høyere investeringer. Dette alternativet er derfor ikke lenger vurdert 
som gjennomførbart for prosjektet. 
 
Foreløpige vurderinger går derfor i retning av bruk av lokal energiforsyning for en selvstendig utbygging, 
primært ved bruk av gassturbiner (Knarr FPSO har i dag gassturbiner med lav-NOX teknologi). Det er 
gjort en sensitivitet av tiltakskostnad med udiskonterte utslipp. Dette ga samme konklusjon, men med 
22% lavere tiltakskostnad. 
 
Det er også igangsatt studier for å utrede en løsning med to vindturbiner plassert lokalt ved Dugong, en 
lignende løsning som Hywind. Eventuell mulighet for en slik løsning vil bli videre vurdert og presentert i 
konsekvensutredningen. 

2.5 Reservoarbeskrivelse 
Dugong er et oljereservoar i blokk 34/4 i Nordsjøen. Letebrønn 34/4-15 S (Dugong) påviste olje i 
reservoarbergarter av mellomjura alder (Rannochformasjonen) sommeren 2020.  Letebrønn 34/4-15 A 
bekreftet oljefunnet i Rannochformasjonen og påviste i tillegg en oljekolonne i reservoarbergarter av 
senjura alder (sannsynligvis også Rannochformasjonen) (figur 2-5).  
 

 
1 Erfaringsmessig vil mer detaljerte studier øke og ikke redusere kostnadene. 
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Figur 2-5. Illustrasjon av Dugong- og Sjøpølsereservoaret.  

 
Dugongreservoaret har ikke høyt trykk eller høy temperatur, med temperaturer rundt 110 ˚C og trykk 
rundt 447 bar. Oljen er en relativt lett med en tetthet på 830-850 kg/Sm3. Sporstoffanalyse og analyse av 
eventuelt kvikksølvinnhold vil utføres i senere faser av prosjektet. 
 

2.6 Ressurser og produksjonsplaner 
Ressursanslaget for funnet (Dugong inklusiv Sjøpølse) er på mellom 6,4 og 17,2 millioner 
standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Produksjonsprofiler for olje og assosiert gass er 
vist i figur 2-6. Figuren er basert på oppstart i 2025. Det forventes at det i 2025 blir produsert 6000-10 000 
Sm3 olje og 1,25-2,10 millioner Sm3 gass per dag. Vanninjeksjonsraten er forventet å være rundt 6000 -
10 000 Sm3 per døgn. Feltet antas å ha en levetid på i størrelsesorden 5-9 år. Ressursgrunnlag og 
produksjonsprofiler er under revurdering og vil oppdateres med informasjon fra avgrensingsbrønnen 34/4-
16 S. Videre vil en mulig utbygging av Tail-prospektet avklares etter at resultatene av boringen foreligger. 
Forventede produksjonsprofiler vil oppgis i konsekvensutredningen. 
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Figur 2-6. Estimert produksjonsprofil for utbygging av Dugong (Olje [1000 Sm3/d], gass [MSm3/d]). 

2.7 Andre funn og prospekter i området 
Det vil bores en letebrønn i Tail prospektet i andre halvdel av 2021. Letebrønnen i Tail-prospektet er 
lokalisert noen kilometer sørvest for funnbrønnen Dugong. Resultat fra boringen vil danne grunnlag for 
vurderinger knyttet til en eventuell utbygging. Ytterligere prospekter er identifisert i lisensen, og er under 
evaluering med hensyn til boring i 2021. Det er ikke tatt noen beslutning i lisensen enda, men resultater 
fra eventuelle ytterligere brønner vil kunne påvirke videre vurderinger knyttet til utbygging.  

2.8 Boring og brønn 
Anbefalt borekonsept er basert på boring fra en halvt nedsenkbar, ankerbasert borerigg. Foreløpig 
brønnkonsept medfører boring av tre produksjonsbrønner og to vanninjeksjonsbrønner. For boring av de 
to øverste hullseksjonene vil vannbasert borevæske benyttes, mens oljebasert borevæske vil benyttes i 
de tre nederste hullseksjonene. Det planlegges å renske opp produksjonsbrønnene til borerigg før 
produksjonsoppstart. Den totale varigheten av boreoperasjonene er beregnet til om lag 7 måneder fordelt 
mellom 2023 og 2024. 

2.9 Foreløpig tidsplan 
En tidsplan for hovedaktivitetene tilknyttet Dugong-prosjektet er angitt i tabell 2-4.  
 
Tabell 2-4. Tidsplan utbygging og drift av Dugong. 

Aktivitet  Tidsplan  
Fabrikasjon og bygging 2023-2024 
Installasjon og anleggsfase  2023-2024  
Boring (7 måneder)  2023-2024  
Produksjonsstart  1. kvartal 2025  
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2.10 Investeringer og kostnader 
De totale investeringene vil avhenge av valgt utbyggingsløsning og et estimat vil bli presentert i 
konsekvensutredningen for Dugong. 

2.11 Avslutning av virksomheten 
Uavhengig av løsning som anbefales vil fremtidig avvikling av feltet og dets innretninger følge de krav 
som foreligger i OSPAR 98/3, eller de krav som gjelder for aktuelt tidspunkt for avvikling. Per dags dato 
medfører dette at alle innretninger skal være fjernbare. Hvorvidt en innretning kan gjenbrukes eller bli 
hugget opp, vil bli vurdert i forbindelse med planlegging for avvikling av feltet. Disponering av overflødige 
rørledninger og kabler vurderes i dag fra sak til sak i Norge (St.meld. 47 (1999-2000) Det vil utarbeides 
en egen avslutningsplan for Dugong i forbindelse med feltets avvikling.  
 
I konsekvensutredningen vil det basert på dagens kunnskap gjøres betraktninger omkring forventet 
avvikling for anbefalt utbyggingsløsning, samt antatte virkninger i forhold til miljø og tredjeparts 
virksomhet (fiskeri og sjøtransport). 

2.12 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 
Neptune Energy ønsker å være proaktiv i forhold til å håndtere risiko for uønskede hendelser, samt å 
kontinuerlig forbedre prestasjoner innen helse, miljø, sikkerhet (HMS) og kvalitet. Neptune Energy har 
som mål å gjennomføre miljømessige forsvarlige operasjoner og minimere effekten på miljøet, og 
miljøvurderinger er en integrert del av planleggings- og beslutningsprosessene i alle aktiviteter. For å 
ivareta selskapets miljømål, skal beste tilgjengelige teknikker (BAT) og beste miljømessige praksis (BEP) 
benyttes i planlegging og gjennomføring av aktiviteter. For Dugong-prosjektet vil BAT-vurderinger bli 
gjennomført i alle faser av prosjektet. Prosjektet har videre fokus på energieffektivisering og 
utslippsreduserende tiltak hvor dette er mulig. 
 
Neptune Energy Norges HMS retningslinjer er:  
 

 Suksess innen HMS er vesentlig for det å bli et ledende internasjonalt uavhengig E&P-selskap.  
 Det er vår viktigste verdi med en målsetting om å være tryggere i dag enn i går, og tryggere i 

morgen enn i dag. 

 Målet vårt er å sette våre ansatte og våre entreprenører i stand til å oppnå trygge og miljømessig 
ansvarlige operasjoner. Inkludert myndigheten til og ansvaret for å stoppe arbeidet ved en 
situasjon som anses som usikker eller potensielt skadelig for miljøet. 

 Neptune Energy forventer at alle som er tilknyttet virksomheten vår tar et ansvar for HMS. 
 
Sammen vil vi:  

1. Ta vare på våre ansatte (inkludert kontraktører og interessenter) i alle arbeidsrelaterte aktiviteter 
gjennom risikoidentifikasjon og risikostyring. 

2. Integrere HMS i alle beslutningsprosesser samt overvåking og utførelse av arbeidsprogrammer 
og muliggjøre dette gjennom et effektivt styringssystem. 

3. Forsikre oss om at sikkerhet har forrang over produksjon, kostnader og tidsplaner. 
4. Oppnå gode HMS-resultater gjennom profesjonell adferd og overholdelse av alle gjeldende lover 

og forskrifter. 
5. Tilrettelegge for en kultur som fremmer tillit, læring og ansvarlighet. 
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6. Opprettholde årvåkenhet og gripe inn når det oppstår utrygge situasjoner. 
7. Forhindre alvorlige ulykker ved hjelp av en egnet og effektiv implementering av Global Operating 

Integrity Management Standard (GOIMS). 
8. Minimere innvirkningen på miljøet gjennom forebygging av forurensning, reduksjon av 

ressursforbruk og utslipp, og reduksjon og resirkulering av avfall. 
9. Kommunisere åpent med våre interessenter, og sørge for en forståelse av HMS-retningslinjene, -

standardene og -resultatene. 
10. Forbedre HMS-resultatene kontinuerlig. Hendelser og nestenulykker registreres, etterforskes og 

analyseres gjennom vårt globale hendelsesstyringssystem. Vi iverksetter tiltak ved ethvert funn 
for å redusere sannsynligheten for hendelser, samtidig som vi deler våre erfaringer. 

 
Alle som arbeider på vegne av Neptune Energy skal overholde disse retningslinjene og være proaktive i å 
etterstrebe vår visjon om null ulykker. 
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3. Områdebeskrivelse 

Dugong er lokalisert like nord for Snorrefeltet i den nordvestlige delen av Nordsjøen (figur 1-1). Kunnskap 
om naturressurser i norsk del av Nordsjøen fremskaffes i hovedsak gjennom offentlig miljøovervåking, 
samt lokasjonsspesifikke undersøkelser. En samlet presentasjon av miljøtilstand og naturressurser i 
Nordsjøen er gitt i forvaltningsplanene for norske havområder (Meld. St. 20 (2019-2020)) og tilhørende 
grunnlagsrapporter. Formålet med forvaltningsplanen er å legge til rette for verdiskaping gjennom 
bærekraftig bruk, og samtidig å opprettholde miljøverdiene i havområdet. I forvaltningsplanen beskrives 
også næringsaktiviteter i Nordsjøen. I forbindelse med forvaltningsplanen har Forum for Norske 
Havområder (FFNH) utarbeidet rapporter som oppsummerer miljøforholdene i Nordsjøen, i tillegg til 
endringer siden forrige forvaltningsplan. De ulike rapportene utgjør det faglige grunnlaget for 
forvaltningsplanen. En kort beskrivelse av miljøforhold og næringsaktivitet i Nordsjøen basert på dette 
arbeidet er gitt i de følgende underkapitlene.   

3.1 Fysiske og oseanografiske forhold 
Vanndypet i området ved Dugong er ca. 330-340 meter. Bunnsedimentene i området består hovedsakelig 
av sandholdig slam. Dette er også gjeldende for omkringliggende områder med innslag av slam og 
sandholdig slam (figur 3-1). 
 

 
Figur 3-1. Typer bunnsedimenter i områdene ved Dugong-feltet (Kilde: NGU, 2021). 

 
Vannmassene i Nordsjøen består av en blanding av atlantisk vann som kommer inn fra Norskehavet og 
den Engelske kanal, samt kystvann. Den dominerende retningen for vannmassene i Nordsjøen går mot 
klokken, og fortsetter nordover som en del av Den norske kyststrømmen. Dugongfeltet ligger i 
vestskråningen av Norskerenna i Nordre Nordsjøen på dyp varierende mellom ca. 300-380 m. Området 
er i hovedsak påvirket av atlantisk vann som strømmer inn fra vest (både overvanns- og 
undervannsstrøm), men også dels av kystvann som strømmer nordover (figur 3-2). Variasjoner i 
strømbildet har stor effekt på økosystemet i Nordsjøen. Om vinteren er vertikalblandingen god i de fleste 
områdene, slik at det blir liten forskjell i vannmassenes egenskaper mellom øvre og nedre lag. Om 
sommeren gjør oppvarmingen i det øvre vannlaget at det blir et klart temperatursprang i ca. 20-50 m dyp. 
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Figur 3-2. Havstrømmer i området hvor Dugong er lokalisert (Kilde: MetOcean). 
 

Det er store variasjoner i bølgeklimaet i de nordlige delene av Nordsjøen. De største bølgehøydene 
forekommer hyppigst i høstsesongen. I vår- og sommersesongen er bølgeklimaet roligere. De 
dominerende vindretningene i nordlige deler av Nordsjøen er fra sør og sørvest om vinteren, med økende 
innslag av nordlige vinder i sommerhalvåret. Gjennomsnittlig vindhastighet i januar/februar ligger på 10-
10,5 m/s, og tilsvarende tall for juli/august er 5,5-6 m/s. Årsgjennomsnittet ligger på ca. 8,2 m/s (HI, 
2010). 

3.2 Særlig verdifulle områder 
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, 2019b). I arbeidet med 
forvaltningsplanen for Nordsjøen – Skagerrak har områdene blitt valgt ut på bakgrunn av 
forhåndsdefinerte kriterier. De identifiserte områdene i Nordsjøen tilfredsstiller minst ett av de to viktigste 
utvalgskriteriene; viktighet for biologisk mangfold og viktighet for biologisk produksjon (FFNH, 2019b).  
Dugong ligger ikke innenfor noen definerte SVOer (figur 3-3). Nærmeste SVO er Eggakanten Sør som 
ligger ca. 35 km nord for feltet, med viktighet for bunndyrsamfunn, oppvektsområde for enkelte fiskearter 
og som beiteområde for sjøfugl og sjøpattedyr. SVO Vikingbanken (med viktige tobisområder, se også 
kap. 3.3.1) ligger ca. 100 km mot sør og de kystnære SVO i avstand på omkring 125 km. 
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Figur 3-3. Særlig verdifulle og sårbare områder i området der Dugong er lokalisert (Kilde: Miljødirektoratet, 2021). 

 

3.3 Biologiske ressurser 
Dette kapitlet gir en oversikt over biologiske ressurser i området rundt Dugong, herunder fisk, sjøpattedyr, 
sjøfugl, bunndyr og bunnhabitater. 

3.3.1 Fiskeressurser 
De viktigste kommersielle fiskeartene i Nordsjøen er makrell, sild, tobis og øyepål, samt hyse, torsk og sei 
(FFNH, 2019a). Økologisk sett er tobis, sild og brisling viktige som byttedyr for sjøpattedyr, rovfisk og 
sjøfugl, mens øyepål er viktig føde for annen fisk. Ved Dugong er det registrert gytefelt for makrell, som 
har gyteområder over det meste av den sentrale Nordsjøen. I tillegg er det registrert gytefelt for lange og 
brosme. Områdene ved Dugong er også registrert som «usikkert gyteområde» for blålange, samt 
oppvekstområder for kolmule (figur 3-4). Arter som nordsjøsei, hvitting, nordsjøtorsk og hyse har 
hovedgyteområder i betydelig avstand fra Dugong, men noe gyting kan likevel forekomme her. Disse 
artene gyter pelagisk hvor egg og larver driver med havstrømmene. Det kan derfor forventes at det driver 
store mengder egg og larver gjennom området hvor Dugong er lokalisert. På individnivå er det påvist 
forskjeller i sårbarhet med tanke på oljeforurensning mellom ulike arter, men for alle artene er det egg- og 
larvestadiene som er de mest sårbare. Gyting for de nevnte artene foregår i ulike perioder gjennom året. 
En oversikt over artenes gyteperioder er gitt i tabell 3-1.   
 
Tilstanden for de viktigste kommersielle bestandene (makrell, nordsjøsild, reke, øyepål og tobis) i 
Nordsjøen og Skagerrak er nå rapportert som god, mens torsk i Nordsjøen er i dårlig forfatning. Likevel 
har bestanden vært i vekst i de senere år (FFNH, 2019a). Tobis som gyter ved SVO Vikingbanken ses på 
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som svært viktig for rekrutteringen av tobis videre nord i Norskehavet, tobislarver og -egg blir fraktet 
videre nord fra Vikingbanken (FFNH, 2019b). Gjennom de siste 10 årene har det vært en kraftig nedgang 
i tobisbestanden og dens utbredelse ved Vikingbanken. Siste rapport fra Havforskningsinstituttet viser at 
mengden tobis fortsatt er lav i dette området og at rekrutteringen er lav (HI, 2018). Dugong ligger i et 
område uten spesiell miljøverdi eller miljøsårbarhet for fisk (Havmiljø, 2021). 
 
Tabell 3-1. Gyteperioder for relevante fiskearter ved Dugongfeltet (Kilde: HI, 2021a). 

Art Jan  Feb  Mars  Apr  Mai  Juni  Juli  Aug  Sep  Okt  Nov  Des  
Makrell                          
Blålange                          
Nordsjøsei                          
Hvitting                          
Nordsjøtorsk                          
Hyse                          
Brosme                          
Lange                          
Øyepål                          
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Figur 3-4. Gyteområder for fiskearter i områdene ved Dugong (Kilde: HI/Mareano, 2021).  

 

3.3.2 Sjøpattedyr 
De vanligste hvalartene i Nordsjøen er vågehval, kvitnos, kvitskjeving og nise. Vågehvalen oppholder seg 
i Nordsjøen i forbindelse med næringsvandring, mens nise, kvitnos og kvitskjeving er mer stedbundne. 
De største tetthetene av nise i Nordsjøen har siden 90-tallet flyttet seg fra en nordvestlig fordeling til en 
sørøstlig fordeling (Hammond m.fl., 2013). Nisebestanden betraktes som stabil. Områdene like vest for 
Dugong er definert som område med høy konsentrasjon av niser (figur 3-6). Vågehval i Nordsjøen tilhører 
en stor nordøstatlantisk bestand som har vært stabil i flere tiår. Forekomsten av vågehval i Nordsjøen er 
relatert til næringsforekomster (HI, 2018). Dugongfeltet ligger delvis i utbredelsesområde og delvis i 
beiteområder for vågehval (figur 3-5), samtidig er dette gjeldende for store deler av Nordsjøen.   
 
Selartene steinkobbe og havert er de vanligste i Nordsjøen. Disse lever hele året i kolonier spredt langs 
norskekysten, med kaste- og hvileplasser på land. Antallet havert som reproduserer langs den norske 
delen av Nordsjøen anses som lavt. Størstedelen av havertene som beiter i den norske delen av 
Nordsjøen er mest sannsynlig fra den britiske havertbestanden (HI, 2018). Steinkobben er den vanligste 
kystselen i Norge og det finnes trolig rundt 10 000 individer langs norskekysten fra sør til nord (HI, 2021).  
 
Dugongfeltet ligger i et område av Nordsjøen som regnes som et lite sårbart havområde for sjøpattedyr 
gjennom hele året (miljøverdi 2 av 10) (Havmiljø, 2021). 
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Figur 3-5. Områder med høy konsentrasjon av sjøpattedyr i områdene ved Dugong (Kilde: HI/Mareano, 2021). 

3.3.3 Sjøfugl 
Sjøfugl forekommer spredt i de åpne havområdene i Nordsjøen. Deres utbredelse kan variere stort fra år 
til år. Nordsjøen har ingen store fuglefjell på norsk side og sammenlignet med Norskehavet og 
Barentshavet er antallet hekkende sjøfugler lite; mindre enn 5% av alle norske sjøfugler. Likevel er 
Nordsjøen et viktig område for mange sjøfuglbestander, og da særlig under hekketiden. Et eventuelt 
oljeutslipp i Nordsjøen vil kunne ramme sjøfuglbestander hjemmehørende både i og utenfor 
Nordsjøområdet. Sjøfugl regnes som svært sårbare ovenfor oljeforurensning og de pelagisk dykkende 
artene (som lunde, lomvi, alke og alkekonge) anses som den mest utsatte gruppen.  
 
I områdene ved Dugong finnes det spredte forekomster av ulike arter sjøfugl gjennom året. Modellerte 
oversikter for henholdsvis havhest, lomvi og lunde er vist i figur 3-6. Ved Dugong kan en forvente større 
ansamlinger av arter som havhest, krykkje, havsule, og svartbak gjennom hele året. Lomvi finnes i 
området gjennom sommer- og høstperioden, med en lavere tilstedeværelse på vinterhalvåret. Det kan 
forventes at alke, fiskemåke og lunde vil være til stede i lave tettheter gjennom hele året. Samtidig kan 
alkekonge samle seg i større ansamlinger på vinterhalvåret (SEAPOP, 2021). Generelt anses området 
hvor Dugong er lokalisert til å ha liten miljøverdi og miljøsårbarhet for sjøfugl. Samtidig regnes områdene 
som ligger ca. 35 km vest og 40 km øst til å ha moderat miljøverdi og miljøsårbarhet for sjøfugl (Havmiljø, 
2021).  
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Figur 3-6. Fordeling av havhest, lomvi og 
lunde gjennom året i områdene ved Dugong. 
Modellert fordeling om sommeren (1/4 – 
31/7), høsten (1/8 – 31/10) og vinteren (1/11 
– 31/3) (Kilde: SEAPOP, 2021). 
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3.3.4 Bunndyrssamfunn 

Det er ingen kjente registreringer av korallrev ved bankene i Nordsjøen og sannsynligheten for å finne 
kaldtvannskoraller i Nordsjøen er veldig lav da havbunnens sammensetning domineres av bløte substrat 
(hovedsakelig sand og grus i grunnere deler, og leire i dypere deler). Bunnsedimentene ved Dugong 
består hovedsakelig av slam, sandholdig slam og slamholdig sand (figur 3-1). Dette representerer ikke 
hovedsubstratet for koraller, som trenger hardt substrat for å bunnslå (HI, 2020). Det er derimot gjort 
observasjoner av korallkolonier som vokser på plattformbein i de sentrale delene av Nordsjøen.  
 
I forbindelse med leteboringen på Dugong ble det i 2019 gjennomført en visuell kartlegging av 
bunnforholdene (Fugro, 2019). Undersøkelsen viste at området hovedsakelig består av muddersand med 
varierende mengder grus, stein og større steiner. Det ble observert svamp og sjøfjær i 
undersøkelsesområdet, med en varierende tetthet. Den høyeste observerte tettheten av sjøfjær var > 15 
stk per 25 m2. Ingen koraller eller større aggregeringer av dyphavssvamper eller hardbunnssvamper ble 
observert. I 2020 ble det gjennomført en visuell kartlegging av havbunnen ved Tail. Det ble ikke observert 
noen rødlista arter, ingen sårbare habitat definert under Miljødirektoratet, OSPAR, Havmiljø eller Norsk 
rødliste for naturtyper sine lister (DNV GL, 2020). Det er heller ingen kjente registreringer av koraller i 
området ved Dugong eller andre sårbare bunnhabitater på OSPAR-lista i dette området (OSPAR, 2008; 
Mareano/HI, 2021). 

3.4 Kulturminner 
Det er ingen kjente funn av kulturminner i området ved Dugong, og området er generelt godt undersøkt 
blant annet ved tidligere etablering av rørledninger og boring. Basert på historiske data, er det likevel et 
potensiale for funn av både menneskeskapt materiale fra steinalderen og av skipsvrak i Nordsjøen (Norsk 
sjøfartsmuseum, 2006). Store deler av havbunnen i Nordsjøen (ned til om lag 140 m dyp) var tørt land for 
om lag 12 – 18 000 år siden. Dugongfeltet, som har dyp varierende mellom 300 og 380 m, er derfor 
utenfor områder som kan ha vært bebodde i pre-historisk tid. Sannsynligheten for funn vurderes derfor 
som lav, men skipsvrak tilbake til forhistorisk tid vil kunne forekomme over hele Nordsjøen.  

3.5 Annen næringsvirksomhet 

3.5.1 Annen petroleumsvirksomhet 
Det meste av petroleumsaktiviteten i området er knyttet til utvinningstillatelsene PL057 og PL089, som 
omfatter Snorre, Vigdis og Tordis, samt utvinningstillatelse PL037 som omfatter Statfjord (figur 3-7). Disse 
opereres av Equinor Energy AS. I tillegg ligger oljefunnet Beta (PL375, Equinor Energy AS) og oljefunn 
knyttet til lisens PL994 (Neptune Energy Norge AS) like nord for Dugong. Det nedstengte oljefeltet 
Murchison er lokalisert sørvest for Dugong. 
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Figur 3-7. Petroleumsaktiviteter i området hvor Dugong er lokalisert (Kilde: Oljedirektoratet, 2021). 

3.5.2 Fiskeriaktivitet 
Fiskeriaktiviteten i Nordsjøen varierer i stor grad fra år til år. Det er flere årsaker til denne variasjonen, 
som for eksempel endringer i fiskerireguleringen, fangsttilgjengelighet, pris eller endret vandringsmønster 
for enkelte fiskeslag (FFNH, 2019a). Tilstanden for de viktigste kommersielle bestandene i Nordsjøen er 
god og uttaket er godt innenfor bestandenes tåleevne. Fangstmengden i Nordsjøen kan variere stort, for 
eksempel var fangstmengden 38 225 tonn i 2010 og 92 127 tonn i 2016. I perioden 2010 – 2017 er det 
blant annet en kraftig reduksjon i fangst av makrell og en økning i fangst av sild og tobis (FFNH, 2019a).  
Fiskeriaktiviteten i Dugongområdet kan vurderes ut fra omfanget av fartøyaktiviteten i området. Siden 
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.  
 
I 2019 ble det utført en skipstrafikkanalyse i forbindelse med boring av letebrønn for Dugong (Ross 
Offshore, 2019). Her fremkommer det at 88 fiskefartøy ble observert innenfor 10 nm radius fra 
letebrønnen. Det fastslås at fiskeriaktiviteten er lav sammenlignet med andre områder i Nordsjøen. I 
hovedsak var de fleste fiskefartøyene bunntrålere, med gjennomsnittsfart på under 5 knopp, noe som 
indikerer at fartøyene fisker aktivt i området og ikke går i transit.  
 
Sporingsdata fra fiskefartøy (figur 3-8) og skipstrafikkanalyse (Ross Offshore, 2019), samt fiskeristatistikk, 
bekrefter at det er relativt liten fiskeriaktivitet ved Dugongfeltet. I månedene januar til mars ser en at det er 
tilnærmet ingen aktivitet i områdene ved Dugong. I andre og fjerde kvartal er det noe mer aktivitet, men 
fortsatt begrenset. Den største aktiviteten ser en i perioden juli til september da det er noe økning i 
fiskefartøyer. Aktiviteten er lav sammenlignet med omkringliggende områder som ved Snorre, Statfjord, 
Gullfaks og Valemon (figur 3-8). Aktivitet gjennom en 3-års periode ved Dugong (10x10km rute) utgjør 
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omkring 20-30 passeringer per år, mens tilsvarende for skråningen forbi Gullfaks og Statfjord er 100-200 
passeringer (figur 3-9).  

  

  
Figur 3-8. Fiskeriaktivitet i områdene ved Dugong (markert i gult), kvartalsvis for perioden 2018-2020 (Kilde: Data fra 
Fiskeridirektoratet) 
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Figur 3-9. Relativ viktighet av delområder (10x10km) i regionen ved Dugong basert på sporingsdata for perioden 2018-2020 (Kilde: 
Data fra Fiskeridirektoratet). 

 

3.5.3 Skipstrafikk 
Skipstrafikken i Nordsjøen øker som forventet moderat år for år (FFNH, 2019a). Utviklingen representerer 
dermed en langsiktig trend som henger sammen med økningen i samfunnets transportbehov, som igjen 
følger av økonomisk utvikling og globalisering av økonomien. Ser en på kortere tidsperioder, kan 
markante markedsmessige svingninger (som for eksempel ved Covid-19 pandemien) føre til endringer 
innen aktiviteten. Det ble utført en skipstrafikkanalyse i 2019 for områdene ved Dugong, basert på 
innhentet AIS data fra 2018 (Ross Offshore, 2019) (figur 3-10). Her ble det fastslått at skipstrafikken i 
PL882 vurderes som «normal», hvor olje- og gassrelaterte aktiviteter er største bidragsytere med 65% av 
trafikken. Størst aktivitet var det i mai og juni, i tillegg til januar (figur 3-11). Etter olje- og gassrelatert 
skipstrafikk, er fiskeri den største bidragsyteren til skipsaktivitet i området med 24% av trafikken.  
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Figur 3-10. Oversikt over skipstrafikk ved Dugong i 2018. Letebrønn for Dugong er markert med oransje sirkel (Kilde: Ross 
Offshore, 2019). 

 

 
Figur 3-11. Månedlig oversikt over dominerende skipstrafikkaktiviteter i områdene ved Dugong (Kilde: Ross Offshore, 2019). 

 

3.5.4 Havvind og havbruk 
I 2021 pågår nå arbeidet med etablering av havvindparken Hywind Tampen. Equinor ASA bygger ut en 
flytende vindpark i tilknytning til eksisterende olje- og gassinstallasjoner i Tampen-området i nordlig del av 
Nordsjøen. Parken vil bli liggende mellom Gullfaks- og Snorre-installasjonene, ca. 20 km sør for Dugong 
(figur 3-12). Vindparkens totalareal vil bli omlag 11 km2 på havoverflaten og omlag 22,5 km2 på 
havbunnen. Produksjonsstart er planlagt til tredje kvartal 2022 med en antatt produksjonsperiode på om 
lag 20 år.  
 
I 2010 utga NVE rapporten Havvind som identifiserte totalt 15 egnede utredningsområder for havvind på 
norsk sokkel. Stadthavet er det nærmeste utredningsområdet til Dugong og ligger ca. 95 km nordøst for 
feltet. Området er definert som utredningsområde for havvind og er ikke åpnet for søknad om konsesjon 
(Kongelig resolusjon 12. juni. 2020) pr. februar 2021. Utredningsområdet ble i 2012 vurdert av NVE til 
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Kategori B, områder som har utfordringer knyttet til enten tekniske aspekter og/eller arealinteresser eller 
naturmiljø. NVE anser at området kan åpnes når teknologien er moden nok. 

 
Figur 3-12. Indikert beliggenhet for havvindprosjektet Hywind Tampen, sett i sammenheng med beliggenhet for Dugong-feltet, samt 
Snorre og Gullfaks (Kilde: Equinor, 2021). 

 
I 2019 utarbeidet Fiskeridirektoratet en rapport for kartlegging og identifisering av områder egnet for 
havbruk til havs (Fiskeridirektoratet, 2019). Her var et av kartleggingsområdene Norskerenna Nord, et 
større område utenfor Sogn og Fjordane, 19 til 91 nautiske mil fra grunnlinjen. Området ville ha kunnet 
komme i konflikt med Dugong-feltet og andre petroleumsinteresser i området, men ble ikke anbefalt for 
videre utredning av Fiskeridirektoratet.   
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4. Miljøkonsekvenser av planlagte aktiviteter og avbøtende tiltak 

4.1 Utslipp til luft 
Regulære utslipp til luft som følge av utbyggingen av Dugongfeltet vil være knyttet til bore- og 
brønnoperasjoner, samt marine operasjoner. I driftsfasen vil utslipp til luft skyldes kraftgenerering på egen 
innretning eller utslipp knyttet til kraftproduksjon på vertsplattformen. I de følgende avsnitt vil det gis en 
kort vurdering av konsekvensene av utslipp til luft fra bore- og anleggsfase og driftsfase for de alternative 
utbyggingsløsningene. I konsekvensutredningen for Dugong vil det gis en nærmere beskrivelse av utslipp 
til luft for den anbefalte utbyggingsløsningen. Utslippene vil sammenlignes med nasjonale utslipp og 
konsekvensene vil redegjøres for i konsekvensutredningen. 

4.1.1 Bore- og anleggsfase 
Boreoperasjonene vil utføres av en halvt nedsenkbar, ankerbasert borerigg. Foreløpig borekonsept 
medfører boring av tre produksjonsbrønner og to vanninjeksjonsbrønner. Boreriggen vil ha dieselmotorer 
for kraftproduksjon til generell drift og boreoperasjonene. Dette vil medføre utslipp av CO2 og NOx, samt 
mindre mengder SO2. Den totale varigheten av boreoperasjonene er beregnet til om lag 194 dager 
fordelt mellom 2023 og 2024. Basert på antatt drivstofforbruk på 27 tonn/dag er utslippene fra 
boreoperasjonen beregnet til om lag 16 600 tonn CO2, 230 tonn NOX og 5 tonn SO2.  
 
Eventuell testing og opprensning av brønner vil også gi utslipp på Dugongfeltet. I anleggsfasen vil utslipp 
til luft være knyttet til kraftgenerering på fartøy i forbindelse med installasjonsarbeid, rørlegging og andre 
marine operasjoner. Dieselmotorer på de involverte fartøyene vil gi utslipp av CO2, NOx og SO2. Utslipp til 
luft fra boreoperasjonene og dieselmotorer på fartøy som er involvert i bore- og anleggsfasen vil 
beregnes i neste fase av prosjektet og presenteres i konsekvensutredningen. 

4.1.2 Driftsfase 
Utslipp til luft i driftsfasen vil avhenge av valgt utbyggingsløsning for Dugong. Generelt vil en selvstendig 
utbygging av feltet medføre størst kraftbehov – og avhengig av energiløsning, potensielt de største 
utslippene til luft.   
 
Årlige utslipp fra kraftproduksjon på Petrojarl Knarr FPSO er beregnet til å normalt ligge rundt 150 000 og 
225 000 tonn CO2 for henholdsvis "base case" og "high case" (figur 4-1).  
 
For Petrojarl Knarr FPSO er det beregnet at fakling i forbindelse med midlertidige nedstengninger og 
driftsstanser vil utgjøre om lag 5-6 % av de totale CO2-utslippene. 
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Figur 4-1. Årlig CO2-utslipp fra kraftproduksjon på Petrojarl Knarr FPSO for ulike produksjonsscenarier. Delvis elektrifisering er 
estimert basert på bruk av én turbin for high case. Full elektrifisering av Knarr FPSO vil gi et neglisjerbart CO2-utslipp og vises ikke i 
grafen.  
 
Dersom det velges en utbyggingsløsning basert på tilknytning til eksisterende innretning, vil dette 
medføre utslipp knyttet til kraftproduksjon på vertsplattformen. En løsning som innebærer en 
havbunnsutbygging knyttet opp mot en vertsplattform vil likevel generelt gi et betydelig lavere utslipp enn 
en selvstendig FPSO-utbygging per produserte enhet. 

4.1.3 Utslippsreduserende tiltak 
Følgende utslippsreduserende tiltak er foreløpig identifisert:  

 Gjenbruk av eksisterende innretninger vil redusere material- og energiforbruk sammenliknet med 
nybygg. Omfang av redusert ressursbruk og sparte CO2-utslipp vil bli beregnet.  

 Mulighetene for å erstatte 1-2 gassturbiner ombord på FPSO med kraft fra havvind vil bli utredet.   
 Petrojarl Knarr FPSO har flere utslippsreduserende systemer på plass, deriblant et lukket 

fakkelsystem, løsning med varmegjenvinning og gjenvinning av flyktige organiske forbindelser 
(VOC), samt lav NOx-turbiner.  

 
Det vil i konsekvensutredningen bli gitt en oversikt over identifiserte energieffektiviserende tiltak og 
reduksjon av utslipp til luft ved disse.  

4.2 Regulære utslipp til sjø 
Utbygging av Dugongfeltet vil føre til regulære utslipp til sjø ved boreoperasjoner og klargjøring av 
rørledninger før oppstart. I driftsfasen vil utslipp til sjø være avhengig av valgt utbyggingsløsning. 
Basisalternativet for en løsning med en FPSO på feltet er reinjeksjon av produsert vann. For alternativene 
med havbunnsutbygging av feltet vil produsert vann slippes til sjø etter rensing.  

4.2.1 Bore- og anleggsfase 
Foreløpig brønnkonsept medfører boring av tre produksjonsbrønner og to vanninjeksjonsbrønner. For 
boring av de to øverste hullseksjonene vil vannbasert borevæske benyttes, mens oljebasert borevæske 
vil benyttes i de tre nederste hullseksjonene. Vannbasert borekaks fra topphullseksjonene vil bli sluppet 
ut på havbunnen, mens oljebasert borekaks fra dypere seksjoner vil håndteres på riggen og sendes til 
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land for avfallshåndtering. Konsekvenser ved utslipp av vannbasert borekaks er i hovedsak begrenset til 
nærområdene rundt borelokaliteten. Foreløpig havbunnskartlegging har avdekket sjøfjær og svamper i 
varierende tetthet ved Dugong (Fugro, 2019).  I august 2021 vil det gjennomføres 
havbunnsundersøkelser av rørleggingstraseene som eventuelt vil fremskaffe mer kunnskap om 
miljøforholdene i området.   
 
Det vil også være utslipp i forbindelse med klargjøring av rørledninger i anleggsfasen. For 
utbyggingsløsningene som vurderes vil Dugong knyttes opp mot en vertsplattform gjennom en 10 km 
eller 30 km rørledning, eventuelt gjennom en 4 km rørledning til en FPSO. Det er foreløpig ikke avklart 
hvilke kjemikalier som vil tilsettes rørledningen ved klargjøring. Vanlige kjemikalier ved slike 
klargjøringsoperasjoner er imidlertid kjemikalier som benyttes for å hindre begroing i rørene, og 
fargestoffer som benyttes til lekkasjedeteksjon. Det er forventet at kjemikaliene raskt vil fortynnes ved 
utslipp til sjø, og at effektene vil være lokale i et begrenset område. Eventuelle effekter på marine 
ressurser vil blant annet avhenge av tidspunkt og lokasjon av utslippet.  
 
Type og omfang av utslipp, herunder kjemikaliefunksjoner i bore- og anleggsfasen, og eventuelle 
miljøvirkninger av disse, vil bli redegjort for i konsekvensutredningen. Eventuelle avbøtende tiltak vil bli 
vurdert og beskrevet. 

4.2.2 Driftsfase 
Dersom Dugong bygges ut med en egen feltinnretning vil produsertvann primært bli reinjisert. Dersom 
dette ikke er gjennomførbart, vil det bli utredet alternative teknikker med rensing og utslipp. Det vil bli 
gjennomført studier for å identifisere BAT for vannrenseanlegget. 
 
Vanninjeksjonsraten er forventet å ligge på rundt 6000-10 000 Sm3 per døgn. For en selvstendig FPSO-
utbygging er anlegget for injeksjon av produsertvannet forventet å ha en regularitet på 95 %. Ved nedetid 
av injeksjonssystemet vil produsertvannet renses før det slippes til sjø.  
 
For en havbunnsutbygging med tilknytning til en vertsplattform, vil utslippene til sjø i driftsfasen være 
relatert til produsertvann, drenasjevann, kjølevann og sanitærvann. Muligheten for reinjeksjon av 
produservann vil avhenge av vertsfeltets løsninger og muligheter. Dersom et åpent hydraulikksystem blir 
valgt for styring av havbunnsventiler, vil dette medføre mindre utslipp på Dugong-lokaliteten i drift. 
 
Beregninger av utslipp til sjø og vurderinger av miljømessige konsekvenser av de ulike utslippene vil bli 
presentert i konsekvensutredningen.   

4.2.3 Kjemikalier 
Det finnes per nå ikke en eksakt oversikt over kjemikaliebruk (type og mengde) som er forventet for 
Dugongutbyggingen. Kjemikalieforbruket vil avhenge av valgt utbyggingsløsning. Et foreløpig estimert 
kjemikalieforbruk er gitt i tabell 4-1. Forventet kjemikalieforbruk for Dugongutbyggingen vil bli nærmere 
presentert og vurdert i konsekvensutredningen. 
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Tabell 4-1. Forventede produksjonskjemikalier. 

Kjemikalietype  Mengde / konsentrasjon  
MEG/metanol  Vil tilsettes i forbindelse med brønnoppstart og idriftsetting av rørledninger  
Vokshemmere  50-500 ppm   
Korrosjonshemmer  5-200 ppm   
Emulsjonsbryter  50-150 ppm   
Avleiringshemmer    Ca. 20 ppm   
H2S-fjerner  9-15 kg per kg H2S  
Asfaltenhemmer  50-200 ppm  
Skumdemper  1-5 ppm  
Biosid  Batchtilsetning eller opptil 50 ppm  

 

4.2.4 Utslippsreduserende tiltak 
Følgende utslippsreduserende tiltak er foreløpig identifisert:  

 Oljeholdig borekaks fra boring av brønnene vil fraktes til land for forsvarlig håndtering.   

 Avfall i forbindelse med opprenskning av brønnene vil håndteres på produksjonsinnretningen.  
 Basisalternativet for produsertvannet vil være å reinjisere vannet i en injeksjonsbrønn for en 

selvstendig utbygging. Det vil gjøres BAT-vurderinger før det eventuelt velges alternative 
løsninger for produsertvannet. Muligheten for reinjeksjon vil også bli vurdert fra vertsplattformer 
for en havbunnsutbygging. 

 Det vil være fokus på bruk av miljøvennlige kjemikalier (miljøkategori grønn og gul), samt å 
minimere kjemikalieforbruk. Kjemikalievalg vil baseres på vurdering av BAT, teknisk ytelse, 
erfaring fra tidligere operasjoner, hensyn til helsefaktorer og miljømessige hensyn.   

 Lekkasjedeteksjon på bunnramme. 
 
Det vil gis en oversikt over BAT-vurderinger og utslippsreduserende tiltak i konsekvensutredningen. 
 

4.3 Fysiske inngrep og andre miljøvirkninger 
Fysiske inngrep i havbunnen i forbindelse med Dugongutbyggingen vil være knyttet til installering og 
rørlegging, bruk av ankerbasert borerigg og eventuell bruk av ankret rørleggingsfartøy. Videre vil 
nedgravning og steindumping av rørledninger og kontroll- og styringskabel være fysiske inngrep i 
havbunnen. Dette vil redegjøres nærmere for i konsekvensutredningen. 

4.3.1 Bunndyr 
Nedgraving av rørledninger og oppankring av borerigg og eventuelle rørleggingsfartøy vil kunne forstyrre 
havbunnen ved at partikler virvles opp og at det dannes ankergroper. Arealet av området som forstyrres 
vil avhenge av blant annet strømforhold og partikkelstørrelse og vil kunne føre til en fysisk nedslamming 
av bunndyr i nærheten. Ved steindumping av rørledningene vil havbunnssammensetningen endres, og 
det vil kunne dannes et grunnlag for etablering av nye arter i området. Det er observert sjøfjær og 
svamper ved Dugong (Fugro, 2019). Det vil i august 2021 bli gjennomført havbunnsundersøkelser langs 
rørleggingstraseene. I konsekvensutredningen for Dugong vil konsekvenser på bunndyr som følge av 
fysiske inngrep i havbunnen vurderes nærmere. 
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4.3.2 Kulturminner 

Kulturminner kan eksponeres, dekkes til eller skades som følge av fysiske inngrep i havbunnen. Det vil 
imidlertid gjennomføres grundige havbunnsundersøkelser før utbyggingen av Dugong settes i gang, og 
dersom kulturminner avdekkes under disse undersøkelsene vil kulturminnemyndighetene kontaktes. Det 
vil opprettes kontakt i forkant av undersøkelser. 

4.3.3 Andre forhold 
Andre forhold knyttet til prosjektet i utbygging og drift med mulige virkninger på miljø vil bli utredet. Type 
og omfang vil avhenge av utbyggingsløsning. Eksempler på dette er tema som avfall og undervannsstøy 
knyttet til anleggsaktiviteter og fartøyoperasjoner. 
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5. Risiko for akutte utslipp, mulige konsekvenser og beredskapstiltak 

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

 Utblåsninger fra feltinnretninger under boring og drift  
 Lekkasjer fra rør  

 Lekkasjer fra undervannsinstallasjoner  

 Prosesslekkasjer  

 Lekkasjer fra skytteltankere eller lasteoperasjoner  

 Mindre uhellsutslipp i forbindelse med operasjoner eller skader på utstyr og tanker  
 

De største akuttutslippene er assosiert med utblåsninger under boring og drift. Et overflateutslipp med 
lang varighet kan bare forekomme under boring. I driftsfase kan det forekomme havbunnsutslipp fra feltet. 
Dette er imidlertid med svært lav sannsynlighet.  
 
I forbindelse med avgrensningsboring ble det i 2020 gjennomført en miljørisiko- og beredskapsanalyse 
(Akvaplan-niva, 2020). Analysen er basert på ukontrollert utstrømming av olje fra reservoaret under 
boring, som har svært lav sannsynlighet (1 per 9 400 brønner), men legges til grunn for slike analyser. En 
utblåsning med strømningsrate mellom 2361 og 28470 Sm3/døgn og utblåsningsvarighet mellom 2 og 60 
døgn har en sannsynlighet for stranding på 63-87%, varierende med sesong. Et større utilsiktet utslipp 
under boring vil kunne berøre deler av norskekysten, med høyest sannsynlighet for kysten fra Vestland til 
og med Trøndelag. Hendelser med de største ratene og lengste varighetene vil kunne berøre både 
Nordsjøen og Norskehavet. Figur 5-1 viser influensområdet fordelt på de fire sesongene. Det 
understrekes at dette angir statistisk sannsynlighet for olje, og ikke påvirket område for ett oljeutslipp. 
 
Konsekvenser av et større akuttutslipp vil variere for de ulike artene og være avhengig av når utslippet 
finner sted. I analysen til Akvaplan-niva (2020) ble konsekvenspotensialet vurdert til å være størst for 
sjøfugl, kystsel og strandressurser. 
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Figur 5-1. Influensområdet ved tap av brønnkontroll (utblåsning) ved avgrensningsboring på Dugong for vinter (øverst til venstre), 
vår (øverst til høyre), sommer (nederst til venstre) og høst (nederst til høyre) (Kilde: Akvaplan-niva, 2020). 

 
I konsekvensutredningen vil det gjøres miljøvurderinger som baserer seg på et influensområde som er 
fastsatt ut i fra modelleringer av oljeutslipp for Dugong 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. 
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6. Konsekvenser for annen næringsvirksomhet til havs og avbøtende tiltak 

6.1 Fiskeri 
I anleggsfasen vil boreriggen ha et midlertidig arealbeslag i området. I tillegg vil fartøy som installerer 
innretninger, rørledning og kabler kunne medføre operasjonelle ulemper i perioden og det aktuelle 
området. Dette vil være av spesiell viktighet ved rørlegging, jf. oversikten over trålaktivitet i figur 3-8. 
 
I driftsfasen vil havbunnsinnretninger være overtrålbare, mens rørledning og kabler vil bli beskyttet mot 
skade fra trålutstyr. Ved en selvstendig utbygging med FPSO vil det være en sikkerhetssone rundt skipet 
som vil kunne medføre arealbeslag eller fangstreduksjoner for fiskere i området.  
 
I konsekvensutredningen vil en vurdere konsekvenser for fiskeriene i anleggs- og driftsfase, samt mulige 
operasjonelle ulemper som kan innvirke på fiskeredskaper (trål).  

6.2 Skipstrafikk 
De mest alvorlige situasjonene som kan oppstå mellom et fartøy og en petroleumsinnretning er 
kollisjoner, ankerdropp på rørledninger eller ankerdrag over rørledninger (Oljedirektoratet, 2011).  
 
Dugong ligger i et normalt trafikkert område utenfor de mest trafikkerte farledene. Skipstrafikken 
domineres av olje- og gassrelatert fartøyaktivitet. Det ble utført en kollisjonsanalyse for rigg ved Dugong i 
2019 (Ross Offshore, 2019). Analysen tok utgangspunkt i at risikoreduserende tiltak som nødvendige 
kommunikasjon- og sikkerhetsprosedyrer, samt AIS overvåking, var etablert. Med disse tiltakene ble 
kollisjonsrisikoen vurdert innenfor akseptkriteriene både for imøtekommende fartøy (rigg i transit) og 
besøkende fartøy (operasjonell rigg).  
 
Dugong ligger et lite trafikkert område hvor det finnes noen mindre trafikkerte leder i øst-vestgående 
retning, forbundet med nærliggende petroleumsaktivitet. Fartøyaktiviteten ved Dugong forventes å være 
størst i anleggsfasen. Konfliktpotensialet mellom skipstrafikk og Dugongfeltet med tilhørende trafikk vil 
vurderes nærmere i konsekvensutredningen. 

6.3 Havvind og havbruk 
Havvind-prosjektet Hywind Tampen ligger i betydelig avstand fra Dugong, og områdene er avgrenset fra 
hverandre med Snorrefeltet. Likevel kan en forvente økt skipsaktivitet i anleggsfasen for Hywind Tampen, 
noe som må tas hensyn til under anleggsfasen for Dugong. Aktiviteter på Dugong anses å ha liten 
relevans eller betydning for tredjeparter når det gjelder havbruk til havs. 
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7. Samfunnsmessige virkninger 

Utbygging og drift av en petroleumsforekomst medfører virkninger av samfunnsmessig karakter både i 
planleggings-, anleggs- og driftsfase. Omfanget av virkninger vil imidlertid avhenge eksempelvis av 
utbyggingsløsning, omfang av utbygging inkludert infrastruktur, kontraktstildelinger og varighet av 
driftsperioden.  
 
Investeringene i utbygging og drift foregår gjennom tildeling av kontrakter for varer og tjenester. En god 
del av disse kontraktene vil, direkte eller indirekte, gå til norske firma. Erfaringer fra etterprøvingsstudier 
fra tidligere utbygginger angir nasjonale andeler av investeringene i størrelsesorden 40-63% i 
utbyggingsfasen og 80-90% i produksjonsfasen. Slike anslag vil bli nærmere analysert og konkretisert for 
Dugong basert på anbefalt utbyggingsløsning og presenteres i konsekvensutredningen.  
 
En konsekvens av de nasjonale andelene av investeringene er sysselsettingsvirkninger, enten direkte 
hos operatør og kontraktsparter, eller indirekte hos deres underleverandører. Effektene av slike 
sysselsettingsvirkninger gir igjen konsumvirkninger i samfunnet ved at de sysselsatte kjøper varer og 
tjenester. Konsekvensutredningen vil presentere anslag over nasjonale sysselsettingsvirkninger fordelt 
per bransje og år.  
 
En selvstendig utbygging vil ha de største investeringene og også medføre til de største 
sysselsettingsvirkningene relativt til en havbunnsutbygging tilknyttet et vertsfelt. For et prosjekt som 
produserer til et vertsfelt er en viktig virkning at dette bidrar til å opprettholde økonomisk drift på aktuelt 
felt, utnytter ledig kapasitet og således sikrer en god utnyttelse av ressurser og infrastruktur.  
 
Investeringene på sokkelen har variert en del i de senere år og var forventet å synke de kommende år. 
De midlertidige endringene i petroleumsskatteloven er innført for å opprettholde et visst investeringsnivå 
for å sikre viktig kompetanse og trygge arbeidsplasser i næringen. En rekke felt er nå under planlegging 
for utbygging som følge av ordningen. Konsekvensutredningen vil angi Dugong-prosjektets investeringer i 
forhold til de totale planlagte investeringene på sokkelen.  
 
Produksjonen av olje vil gi inntekter til staten gjennom skatter og avgifter. Dette vil bli beregnet og 
presentert i konsekvensutredningen.  
 
I anleggsperioden, med boring og installasjon, og for en selvstendig utbygging i driftsfasen, vil det være 
behov for logistikktjenester og avtale med en forsyningsbase vil bli inngått. Neptune Energy har etablert 
avtale med logistikkbase i Florø, som synes aktuell også for Dugong. For en eventuell 
havbunnsutbygging, vil basetjenester i driftsfasen være dekket gjennom vertsfeltets avtaler.  
 
For en selvstendig utbygging av Dugong vil driftsorganisasjonen primært søkes samordnet med Neptune 
Energy sin øvrige driftsvirksomhet for Gjøa, lokalisert i Stavanger-området. For en havbunnsutbygging vil 
produksjonen bli styrt fra vertsfeltet og tilhørende organisasjon hos vertsfeltoperatør. Daglig oppfølging og 
støtte i drift vil ivaretas av Neptune Energy sin driftsorganisasjon i Stavanger-området. 
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8. Oppsummering av planlagte utredninger 

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

8.1 Spesifikke undersøkelser og studier 
Prosjektet har igangsatt studier som dels er ferdigstilt og dels vil videreføres i 2021/2022. Studiene 
gjelder følgende tema:  

 Elektrifisering. Muligheten for å erstatte 1-2 gassturbiner ombord på FPSO med kraft fra havvind 
bli utredet.   

 Produsertvann. Det vil gjennomføres studier for å vurdere håndteringen av produsertvann. For en 
selvstendig utbygging vil basisalternativet være å reinjisere produsertvannet i en injeksjonsbrønn.   

 Vertsplattformer. Mulighetene for å koble Dugongfeltet opp mot vertsplattformene Snorre B og 
Statfjord C vil vurderes.   

 BAT for lekkasjedeteksjon vil bli utredet.   

 BAT for styring av havbunnsanlegg vil bli utredet.  
 BAT for materialvalg i rørledninger vil bli utredet. 

 Kjemikaliebehov vil bli avklart nærmere, på funksjonsnivå.   

 Sporstoffanalyse og analyse av eventuelt kvikksølvinnhold vil utføres.  

 Havbunnsundersøkelser av rørledningstraseer (primært geoteknisk).   

 Studier av undervannsstruktur og rørledninger 
 Vurdering for oppkobling mot Knarr FPSO 

 Flow assurance, laboratorietesting 
 

8.2 Oppsummering av tema for utredning 
Basert på prosjektbeskrivelsen og foreløpige vurderinger av konsekvenser av prosjektet følger nedenfor 
en kort oppsummering av de viktigste forholdene som vil bli nærmere utredet og dokumentert i 
konsekvensutredningen.  

 Miljømessige forhold og konsekvenser i anleggs-, drift og avslutningsfase, herunder: 
o Utslipp til luft for ulike utbyggingsløsninger og energiløsninger. Utslippene vil ses i forhold 

til region, sokkel og nasjonale målsettinger. Beskrivelse av energiløsninger og 
energieffektiviserende tiltak, samt utslippsreduserende tiltak.  

o Regulære utslipp til sjø.  
Løsning for håndtering av produsert vann, herunder muligheten for re-injeksjon og 
eventuelle renseløsninger. 
Beskrivelse av kjemikaliebruk og -utslipp (funksjonsgrupper og kategorisering) og 
vurdering av konsekvenser på miljø.  
Det vil gis en oversikt over utslippsreduserende tiltak.  

o Fysiske inngrep i havbunnen. Konsekvenser for bunnfauna, kulturminner og fiskeri. 
o Undervannsstøy fra aktiviteter vil bli vurdert basert på eksisterende kunnskap.  
o Arealbeslag. Mulige arealbegrensninger og fangstreduksjoner for fiskeri i området rundt 

Dugong vil beskrives. Informasjon om fiskerivirksomhet vil hentes fra fartøysporingsdata 
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og statistiske fangstdata for representative år. Mulige konflikter med skipstrafikken i 
området vil vurderes.   

 Akutte utslipp til sjø. Modellering av influensområde for et dimensjonerende oljeutslipp for 
utbygging og drift, samt vurdering av miljøkonsekvenser og beredskapstiltak. Vurdering av 
systemer for lekkasjedeteksjon og fjernmåling av eventuelle utslipp.  

 Samfunnsmessige konsekvenser lokalt, regionalt og nasjonalt. 
o Sysselsettingsvirkninger av utbygging og drift.  

 
Konsekvensutredningen vil utarbeides i henhold til Olje- og energidepartementets veiledning til plan for 
utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for 
transport og utnyttelse av petroleum (PAD) (OED, 2018). 
 

8.3 Innholdsfortegnelse for konsekvensutredningen 
Konsekvensutredningen vil utdype de forhold som er omtalt i foreliggende utredningsprogram. Nedenfor 
følger et foreløpig forslag til innholdsfortegnelse for konsekvensutredningen for Dugong.  

 Sammendrag  

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

 Planer for utbygging og drift  
o Rettighetshavere  
o Alternative utbyggingsløsninger og anbefalt løsning  
o Innretninger og infrastruktur  
o Produksjonsforhold  
o Aktiviteter og tidsplaner 
o Helse, miljø og sikkerhet  

 Oppsummering og evaluering av mottatte høringskommentarer  

 Områdebeskrivelse og kunnskapsgrunnlag  

 Miljøkonsekvenser av planlagte aktiviteter og avbøtende tiltak 
 Risiko for akutte utslipp, mulige konsekvenser og beredskapstiltak  
 Konsekvenser for fiskeriene og andre næringer til havs  

 Samfunnsmessige virkninger  
o Regionale og nasjonale sysselsettingsvirkninger  
o Statlige inntekter  

 Oppsummering av konsekvenser og planer for oppfølging 
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10. Forkortelser 

AIS Automatic Identification System (for maritime fartøy) 
BAT Beste tilgjengelige teknikker  
BEP Beste miljømessige praksis  
FFNH Faglig Forum for Norske Havområder 
FPSO Flytende produksjons- og lagerskip 
GOIMS Global Operational Integrity Management Standard 
HMS Helse, miljø og sikkerhet 
KU Konsekvensutredning 
NCS Norsk kontinentalsokkel 
OED Olje- og energidepartementet 
OSPAR Oslo og Pariskonvensjonen 
PAD Plan for anlegg og drift  
PL Utvinningstillatelse 
PUD Plan for utbygging og drift 
SVO Spesielt verdifullt og sårbart område 

 
 
 


