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Forord
Som følge av klimaendringene må vi kutte klimagassutslippene i alle sektorer, også
i petroleumssektoren. Denne rapporten ser på hvordan utslippene fra olje- og gassindustrien kan reduseres ved å forsyne plattformene offshore med strøm fra land. På
denne måten vil det være mulig å kutte klimagassutslippene signifikant frem mot
2020 og 2050. Rapporten viser også hvilke utfordringer det er i dagens forvaltningsregime, og hvilke virkemidler som trengs for å muliggjøre en storstilt elektrifisering av
sokkelen.
Prosjektleder for rapporten har vært Silje Lundberg, politisk rådgiver for petroleum i
ZERO. En stor takk rettes til Marius Gjerset og Unni Berge fra Miljøstiftelsen ZERO, som
har gitt gode innspill i prosessen med å utarbeide denne rapporten.
Rapporten er utarbeidet fra juni til november 2011.
Innspill eller kommentarer til rapporten er velkommen og kan sendes til zero@zero.no

Strøm fra land til olje- og gassplattformer • 3

Innhold
Forord3
Innledning5
Sammendrag6
1 Norges klimaforpliktelser
8
2 Klimagassutslipp fra norsk olje- og gassproduksjon
10
2.1
Nye funn – nye utslipp
11
2.2
Hvordan drives plattformene i dag?
11
2.3
Elektrifisering i utlandet
12
2.4
Elektrifisering som klimatiltak
12
3 Politiske rammevilkår/saksgang 
13
3.1
Politisk forvaltning og saksgang for feltutbygginger
13
3.2
Kvoter og avgifter
14
3.3
Utbygging av kraft 
15
4 Fornybar energi og gasskraft med CO2-håndtering til kraft fra land
16
4.1
Grønne sertifikater
16
4.2
Fornybardirektivet
16
4.3
Gasskraftverk med CO2-håndtering
17
4.4
Offshore vindkraft
17
5
Et fornybart fremtidsbilde
20
6
Fremtidige elektrifiseringsprosjekter 
21
7
Sørlige Nordsjø
23
7.1
Aktuelle felt i sørlige Nordsjø
23
7.2
Fremtidige felt i sørlige Nordsjø
23
7.3
Elektrifiseringsarbeid/status
25
7.4
Kostnader ved elektrifisering i Sørlige Nordsjø
25
7.5
Kraftbalansen i området
26
7.6
Vurdering av mulig elektrifisering
26
8
Midtre Nordsjø
28
8.1
Aktuelle felt i Midtre Nordsjø
28
8.2
Fremtidige felt i Midtre Nordsjø
28
8.3
Elektrifiseringsarbeid/status
29
8.4
Kostnader ved elektrifisering i midtre Nordsjø
29
8.5
Kraftbalansen i området
30
8.6
Vurdering av mulig elektrifisering
30
9
Nordlige Nordsjø
33
9.1
Aktuelle felt i nordlige Nordsjø
33
9.2
Fremtidige felt i nordlige Nordsjø
34
9.3
Elektrifiseringsarbeid/status
34
9.4
Kostnader ved elektrifisering i nordlige Nordsjø
35
9.5
Kraftbalansen i området
35
9.6
Vurdering av mulig elektrifisering
36
10
Norskehavet
38
10.1
Aktuelle felt i Norskehavet
38
10.3
Elektrifiseringsarbeid/status
39
10.4
Kostnader ved elektrifisering i Norskehavet
40
10.5
Kraftbalansen i området
40
11
Politiske endringer i dagens petroleumsforvaltning 
42
12
Konklusjon
43
Referanser44

4 • Strøm fra land til olje- og gassplattformer

Innledning
I denne rapporten ønsker ZERO å gjøre en gjennomgang av hvordan bruk av strøm fra land bør brukes for å
redusere utslippene av klimagasser fra olje- og gassproduksjonen, samt hvilke rammevilkår som trengs for
å få det til. Det meste av produksjonen av olje og gass drives i dag av gassturbiner med betydelige klimagassutslipp. Bruk av strøm har ingen direkte klimagassutslipp, og tiltaket gjør det derfor mulig å bruke
fornybar energi i produksjonen av olje og gass istedenfor fossil gass.
Rapporten redegjør først kort for klimagassutslippene fra norsk olje- og gassproduksjon og hvilke politiske rammevilkår som påvirker klimagassutslippene i produksjonen av olje og gass. Dette følges av en
oppsummering av hvilke vurderinger som gjøres av elektrifisering som klimatiltak.
Deretter gjennomgås fire områder på norsk sokkel: sørlige Nordsjø, midtre Nordsjø, nordlige Nordsjø og
til sist Norskehavet. Elementer i denne gjennomgangen er: Hvilken olje- og gassproduksjon finnes, hva
er status for elektrifisering i området, hvilke felt er særlig aktuelle for å kunne elektrifiseres, hva er kostnadene, og i hvilken grad er tilgangen på kraft i land tilstrekkelig for å møte økt forbruk på plattformene.
Rapporten forsøker å peke på hvor det er mest hensiktsmessig å bruke strøm fra land istedenfor gassturbiner, og slik redusere klimagassutslippene fra olje- og gassvirksomheten. Vurderingen tar hensyn til
potensialet for klimagassreduksjoner, tilgang til kraft, forventet levetid, samt muligheter for å se flere felt
i sammenheng. Vurderingen omfatter både eksisterende olje- og gassinstallasjoner og planlagte utbygginger. Til sist diskuteres i hvilken grad de politiske rammevilkårene må endres for å sørge for at man får
gjennomført elektrifisering i det omfanget notatet vurderer som fornuftig.
I denne rapporten vurderes bare tiltak for å kutte klimagassutslipp fra norsk olje- og gassproduksjon,
nærmere bestemt utslipp fra bruken av fossil gass i gassturbiner som driver produksjonen på plattformene. Utslippene som kommer fra bruken av oljen og gassen når den når markedet, er ikke vurdert.
En rekke studier har forsøkt å se på kostnadene ved elektrifisering. Vi tar utgangspunkt i Klimakur 2020
og rapporten fra Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Statens forurensingstilsyn og Norges vassdragsog energidirektorat fra 2008, Kraft fra land. Felles for disse, og andre som er laget, er at det er et stort usikkerhetsmoment knyttet til tiltakskostnadene. Det dreier seg om tidligstudier med betydelig usikkerhet
rundt alle kostnadselementer. Studiene vil likevel kunne gi en pekepinn om kostnadsnivåene. Vi har også
tatt utgangspunkt i innrapporterte klimagassutslipp for de enkelte feltene på norsk sokkel, samt i de enkelte elektrifiseringsstudiene som tidligere er laget for elektrifisering i enkelte
områder.
Det er flere argumenter for elektrifisering enn reduserte klimagassutslipp. Oljedirektoratet peker selv på
at elektrifisering vil bedre HMS-vilkårene for arbeiderne, og at dette vil kunne forlenge levetiden på feltene. Dette er forhold som må tas inn i den politiske vurderingen av elektrifisering, men noe vi ikke vil
utdype i denne rapporten.
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Sammendrag
I denne rapporten har ZERO regnet på potensialet for elektrifisering av sokkelen. Ved å elektrifisere eksisterende felt vil det være mulig å redusere utslippene fra olje- og gassektoren med mellom 3 og 7 millioner tonn CO2, avhengig av ambisjonsnivå. Samtidig vil vi kunne bli spart for store utslipp ved å elektrifisere nye utbygginger: anslagene fra Klimakur 2020 er på mellom 200 000 og 1,5 millioner tonn CO2.
ZERO mener dette er et lavt estimat, særlig dersom vi ser på funnene som er gjort i Nordsjøen den siste
tiden.
En elektrifisering av sokkelen vil føre til en økt etterspørsel etter kraft. Gjennom el-sertifikatmarkedet
med Sverige har Norge forpliktet seg til å finansiere 13,2 TWh ny fornybar energi. El-sertifikatmarkedet
vil føre til en økt utbygging i Norge, men hvor stor den vil bli, er usikkert. For å sikre en minimumselektrifisering med reduksjon av 3 millioner tonn CO2 er man avhengig av minimum 771 MW kraft til de ulike
delene av sokkelen. Hvis en større elektrifisering blir gjennomført, med flere helelektrifiseringer, vil kraftetterspørselen også øke.
Samtidig er kraftbalansen i området alfa og omega. For at vi skal kunne elektrifisere felt, må kraftbalansen på land være god og stabil. Vi kan ikke sette flere områder i samme situasjon som Midt-Norge havnet
i da utbyggingen av Ormen Lange ble godkjent med kraft fra land – uten å være sikret en stabil strømforsyning i regionen. Derfor er man nødt til å se sammenhengen mellom elektrifisering, kraftlinjer og
fornybar energi. I denne rapporten viser vi blant annet at kraftlinjen Modalen – Mongstad – Kollsnes må
komme på plass for å kunne elektrifisere nordlige Nordsjø.
Utslippene fra olje- og gassektoren stod i 2010 for 25 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge.
ZERO mener det må tas i bruk sterkere virkemidler for å få en storstilt elektrifisering av norsk sokkel. Frem
til i dag er det svært få felt som er elektrifisert, og fortsatt blir tiltaket gang på gang vraket som kraftløsning for feltene. ZERO mener det i for stor grad har blitt lagt vekt på utbyggers preferanser knyttet til
utbyggingen, ofte basert på svært manglende kostnadsestimater. Som ZERO vil peke på i denne rapporten, er det svært sprikende estimater for hva elektrifisering koster. Ved faktisk å gjennomføre elektrifisering ved flere felt vil man få et realistisk bilde av kostnadene ved tiltaket.
Alle nye felt må elektrifiseres, men dette vil ikke redusere norske klimagassutslipp. Det vil spare oss for
fremtidig økning av dem. ZERO har gjort en gjennomgang av olje- og gassutbyggingene som Stortinget
har vedtatt siden 2008. I løpet av disse årene har Stortinget vedtatt å øke de norske klimagassutslippene med nærmere 1 million tonn. Dette er utslipp vi kunne vært foruten, ved å pålegge selskapene
elektrifisering.
ZERO mener at følgende nye virkemidler bør tas i bruk for å sørge for økt bruk av utslippsfri kraft til kraftforsyning i petroleumsnæringen:
• Petroleumsloven endres til å kreve at alle nye felt må ha elektrifisering fra dag én. Dette vil gi forutsigbarhet i planleggingen av både kraft og nett på land, og forutsigbarhet i samordningen av
område-elektrifisering.
• Prosedyrene for behandling av fremtidige utbygginger må endres, slik at Stortinget får anledning til
å behandle saken før det gis samtykke til betydelige pre-investeringer.
• Ved utbygginger i områder nært knyttet opp mot andre felt må muligheten for sam-elektrifisering
med eksisterende felt utredes.
• Ved store ombygginger av eksisterende felt må elektrifisering pålegges.
• CO2-avgiften økes.
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•
•

Det etableres et Klimafond, etter samme prinsipp som NOx-fondet, som er med på å finansiere elektrifisering av eksisterende felt.
ZERO går inn for en utbygging av kraftlinjen Modalen – Mongstad – Kollsnes, med omsøkt alternativ
1 fra BKK, som har minst konsekvens for naturmiljøet, med kabling fra Mjøs til Mongstad.

ZERO har vurdert tre ulike elektrifiseringspakker med ulikt ambisjonsnivå .
• Høyt ambisjonsnivå: Vil kunne gi utslippsreduksjoner på rundt 7,4 millioner tonn CO2 i året. Dette
innebærer en hel-elektrifisering av alle de omtalte eksisterende feltene.
• Middels ambisjonsnivå: Vil kunne gi utslippsreduksjoner på rundt 4,1 millioner tonn CO2 i året. Dette
innebærer en hel-elektrifisering av Ekofisk-området, del-elektrifisering av de omtalte feltene i midtre
Nordsjø og Norskehavet og en hel-elektrifisering av Oseberg, Troll, Kvitebjørn og Gullfaks i nordlige
Nordsjø.
• Lavt ambisjonsnivå: Vil kunne gi utslippsreduksjoner på nærmere 3 millioner tonn CO2 i året. Dette
innebærer en del-elektrifisering av sørlige Nordsjø, midtre Nordsjø, nordlige Nordsjø og Norskehavet.
For å unngå mer en 2 graders økning av global middeltemperatur, må rike land kutte opp mot 40 prosent
av sine utslipp fram mot 2020. I tillegg må tiltak for å redusere utslippsveksten i fattige land iverksettes.
Klimaforliket fra 2008 legger opp til mer beskjedne kutt, med reduksjon på om lag 8,7 millioner tonn
fram mot 2020, sammenlignet med dagens nivå på 53,7 millioner tonn. Det er tvilsomt om man når de
beskjedne klimamålene, uten høye ambisjoner for utslippskuttkutt i petroleumssektoren.
ZERO mener at for å nå de beskjedne klimamålene som er vedtatt, må den kommende klimameldingen
få på plass virkemidler som minst utløser kutt tilsvarende et middels ambisjonsnivå. Dette betyr kutt på
4,1 millioner tonn CO2 i petroleumssektoren.
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1 Norges klimaforpliktelser
Anbefalingene fra FNs klimapanel er at rike land må kutte sine klimagassutslipp med mellom 25 og 40
prosent fra 1990-nivå innen 2020 (IPCC 2007). I tillegg må utslippsveksten i fattige land bremses. I 1990
var de norske klimagassutslippene på om lag 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 40 prosent utslippskutt
i et rikt land som Norge vil dermed tilsi et utslippsnivå på 30 millioner tonn innen 2020.
I 2007 kom den forrige klimameldingen. På bakgrunn av den og av 62 punkter fra opposisjonen
ble det forhandlet frem et klimaforlik i januar 2008 som alle partiene på Stortinget, med unntak av
Fremskrittspartiet, stilte seg bak. I klimaforliket ble det slått fast at de norske klimagassutslippene i 2020
skal ligge på et nivå mellom 45 og 47 millioner tonn CO2 ekvivalenter.
I 2010 var de norske klimagassutslippene 53,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Siden klimaforliket ble vedtatt i 2008 har det ikke blitt iverksatt noen vesentlige tiltak eller tatt i bruk nye virkemidler for å redusere
utslippene. Dette øker behovet sterkt for effektive tiltak opp mot store utslippskilder. I framskrivningene
av klimagassutslipp frem mot 2020, sist presentert i Nasjonalbudsjettet 2011 (St.meld. nr 1 (2010-2011)),
regnes det med at de totale klimagassutslippene i 2020 vil være 57,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
Samtidig som Norge har vedtatte mål frem til 2020, vet vi at det trengs å gjøres ytterligere reduksjoner i
klimagassutslippene frem mot 2050. Ifølge FNs klimapanel må utslippene fra de rike landene reduseres
med opp mot 85 prosent innen 2050 (IPCC 2007). For å redusere 85 prosent av de totale klimagassutslippene, er Norge også nødt til å gjøre reduksjoner innenfor petroleumssektoren.
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Troll A-plattformen er en av installasjonene i Nordsjøen som allerede er
elektrifisert. Troll A får i dag strøm fra Mongstad.
Foto: Øyvind Hagen / Statoil.
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2 Klimagassutslipp fra norsk olje- og
gassproduksjon
Olje- og gassvirksomheten stod for 25,7 prosent av CO2-utslippene i Norge i 2010 (SSB 2011). Dette betyr
at det må gjøres store utslippsreduserende tiltak innenfor denne sektoren de kommende årene, og at
utslippsveksten ikke kan fortsette slik den har gjort de siste årene. Olje- og gassvirksomheten har stått
for 77 prosent av utslippsveksten i Norge siden 1990.
De totale CO2-utslippene fra petroleumssektoren
i 2010 var på 13,8 millioner tonn CO2. Av disse
kom 9,4 millioner tonn fra turbiner som brukes
til offshore produksjon av elektrisitet og drift av
kompressorer.1
I dag ligger den gjennomsnittlige utvinningsgraden i reservoarene på norsk sokkel på 46
prosent. Dette betyr at størstedelen av oljen og
gassen i reservoarene ikke blir utvunnet. Det er
et uttalt politisk mål å øke utvinningsgraden på
norsk sokkel. Dette er likevel noe som i liten grad
blir gjenspeilet i utslippsfremskrivningene for oljeog gassektoren i dag. Økt utvinning vil medføre at
energiforbruket på sokkelen økes, noe som skyldes injeksjon av gass og vann, samt at levetiden
forlenges. Dette vil igjen medføre økte CO2utslipp, med mindre kraften hentes fra fornybar
energi eller gasskraftverk med CO2-håndtering på
land.

Figur 1. Utslipp av klimagasser etter kilde (SSB)

I alle referansebaner for olje- og gassektoren kommer det klart frem at utslippene vil fortsette å stige
frem til 2020. Dette kommer frem i Klimakur 2020 og ble sist slått fast i Nasjonalbudsjettet for 2012, hvor
det ligger an til en utslippsvekst frem mot 2030 fra petroleumssektoren før utslippene stabiliserer seg
og begynner å avta. Erfaring tilsier at levetiden for oljefelt i produksjon ofte blir lengre enn hva man forventer, noe for eksempel bedre teknologi og nye funn i nærområdet kan bidra til. Et eksempel på dette
er Ekofisk, hvor Stortinget har vedtatt å fortsette produksjon i nye 40 år. Det er tenkelig at dette kan skje
med flere felt på norsk sokkel. Siden tidsperspektivene for feltene er såpass lange og i mange tilfeller
forlenges, vil beslutninger som påvirker utslippene fra produksjonen ha mye å si for utviklingen for det
totale klimaregnskapet i Norge.
I 2010 kom rapporten Merutvinning på norsk sokkel fra Oljedirektoratet. Her kommer det frem at forlenget
levetid for eksisterende felt er ett av direktoratets viktigste innsatsområder i årene som kommer. Vi ser
også et økt fokus på dette i oljebransjen; her er Yme-feltet et godt eksempel. Fra 1996 til 2001 var feltet
i produksjon, med Statoil som operatør. I 2006 overtok Talisman rettighetene, og feltet er det første på
norsk sokkel som blir startet opp igjen etter å ha vært stengt ned.

1 	

I dette tallet ligger også utslippene fra Melkøya landanlegg
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2.1 Nye funn – nye utslipp
Det oppdages stadig nye olje- og gassfelt på norsk sokkel. I 2011 har det blitt gjort flere store funn, både
Skrugardfeltet i Barentshavet og Aldous/Avaldsnes i Nordsjøen. Statistikk fra analyseselskapet Rystad
Energy viser at Norge topper statistikken over olje- og gassfunn i løpet av 2011, hvis man holder ukonvensjonelle ressurser som skifergass og oljesand utenfor. Oljedirektoratets basisestimat for oppdagede
og uoppdagede petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel utgjør om lag 12,8 milliarder standardkubikkmeter oljeekvivalenter (milliarder Sm3 o.e.). Av dette har Norge produsert om lag 43 prosent (5,5
mrd. Sm3 o.e.). Estimatene for totale utvinnbare ressurser som gjenstår på norsk sokkel, er 7,3 milliarder
Sm3 o.e. Av dette er 4,7 milliarder Sm3 o.e. oppdaget, mens estimatet for de uoppdagede ressursene er
2,6 milliarder Sm3 o.e(OD 2011).
Dersom anslagene fra Oljedirektoratet stemmer, vil det bli produsert olje og gass i lang tid fremover. Det
vil derfor være av vesensbetydning hvilke utbyggingsløsninger de nye feltene får. Ved å velge gassturbiner offshore fremfor kraft fra land vil man sikre at utslippene fra petroleumssektoren fortsetter å øke i
mange år fremover.
Den tidligere nevnte Kraft fra land-rapporten fra 2008 vurderer elektrifisering av en rekke eksisterende
felt. Siden 2008 har flere felt fått godkjent utbygging uten elektrifisering. Hvis det her hadde blitt stilt
krav til elektrifisering, kunne vi ha unngått flere tusen tonn CO2-utslipp. Blant feltene som er godkjent
utbygd uten elektrifisering siden 2008 er Gudrunfeltet, Valemon, Knarr og utvidelsene av Ekofisk og
Eldfisk. Ved å stille krav om elektrifisering på disse feltene kunne vi ha spart nærmere 1 million tonn CO2.

2.2 Hvordan drives plattformene i dag?
Utvinning av olje og gass krever store mengder energi. Hvor mye vil variere fra felt til felt avhengig av i
hvilken fase utvinningen er, av behovet for trykkstøtte med gass- og/eller vanninjeksjon, og lignende. I
dag drives plattformene på norsk sokkel med kraft fra gassturbiner, med unntak av Gjøa, Valhall, Ormen
Lange, Troll A og den fremtidige utbyggingen av Goliat, hvor feltet er delelektrifisert. Dette betyr at installasjonen er delvis forsynt med kraft fra land og har gassturbiner. Dersom kraftsituasjonen på land er
god nok, har Stortinget krevd at Goliat skal hel-elektrifiseres innen 2018.
Gassturbinene offshore utnytter i snitt bare 1/3 av energien i gassen til kraftproduksjon. Til sammenligning har et gasskraftverk på land nesten dobbelt så høy el-virkningsgrad. Dette skyldes at det er dårlig
plass på plattformene, og man velger derfor ikke å bruke en kombinert gass- og dampturbinløsning offshore, slik det er på gasskraftverket på Kårstø, som har en el-virkningsgrad på 59 prosent(Naturkraft).
Noen felt utnytter overskuddsvarmen som turbinene produserer, og dette øker den totale virkningsgraden til 40 prosent for sokkelen som helhet.
Ved å elektrifisere deler av norsk sokkel vil man kunne erstatte gassturbiner med kraft fra land.
Elektrifisering av oljeinstallasjoner kan deles i to ulike kategorier: del-elektrifisering og hel-elektrifisering. Ved del-elektrifisering vil kun de turbinene som produserer elektrisk kraft i generatorer, bli erstattet
med kraft fra land. Ved hel-elektrifisering vil også de turbinene som driver det kraftkrevende utstyret, bli
skiftet ut. Det finnes i dag få studier som viser effekten av og kostnadene ved å gjennomføre hel-elektrifisering av eksisterende plattformer.

Strøm fra land til olje- og gassplattformer • 11

2.3 Elektrifisering i utlandet
Elektrifisering er ikke noe som er særegent for den norske debatten om olje- og gassproduksjon. I flere
land er det i dag store elektrifiseringsprosjekter underveis. Dette gjelder særlig i Midtøsten.
I Abu Dhabi er det planlagt et elektrifiseringsprosjekt som skal levere 900 MW elektrisitet til oljeinstallasjoner i området. Dette er et enormt prosjekt med investeringer på opp mot 2 til 3 milliarder amerikanske
dollar. Her er det likevel ikke hensynet til miljøet som er hovedmotivasjonen bak prosjektet, men operasjonelle fordeler ved å bruke strøm fra nettet.
I 2006 og 2007 ble to 5 MW vindturbiner knyttet til plattformen Beatrice A på østkysten av Skottland.
Dette var de første vindturbinene som ble knyttet opp mot en petroleumsinnretning. Feltet har vært
forsynt med kraft fra land siden 1986.

2.4 Elektrifisering som klimatiltak
Ved å forsyne installasjonene på sokkelen med kraft fra land vil man fjerne utslippene som tidligere
kom fra brenning av gass i turbinene. Ved i stedet å drive plattformene med kraft fra land vil man kunne
basere seg på utslippsfrie energibærere, enten dette er gasskraftverk med CO2-håndtering eller fornybar
energi. Dette betyr at det ikke vil være en stor klimamessig gevinst å elektrifisere dersom det innebærer
at vi importerer mer kraft fra kontinentet som kan komme fra urenset fossil energi. Dette vil redusere
norske utslipp, men vi vil fortsatt få utslipp fra forbrenning av olje, gass eller kull i Europa.
Det er likevel ikke likegyldig for det totale klimaregnskapet at gassen ikke lenger brennes på plattformene, men eksporteres til kontinentet for så å bli omgjort til elektrisitet i et gasskraftverk. Ettersom gassturbinene på plattformene har så lav virkningsgrad, gir de svært høye klimagassutslipp per andel kraft
produsert. Dersom gassen i stedet sendes til gasskraftverk i utlandet med høy virkningsgrad, og med
CO2-håndtering, vil gassen gitt et vesentlig netto bidrag av ny ren kraftproduksjon.
ZEROs løsning på en ren energiforsyning er likevel ikke at man skal være avhengig av kraft fra Europa.
Ettersom gassturbinene i dag er så ineffektive, vil vi i fremtiden ikke trenge like mye kraft som det i dag
produseres på sokkelen. I 2010 var det totale energiforbruket på norsk sokkel nesten 44 TWh, hvorav kun
15 TWh ble utnyttet (SSBs energibalanse).

12 • Strøm fra land til olje- og gassplattformer

3 Politiske rammevilkår/saksgang
3.1 Politisk forvaltning og saksgang for feltutbygginger
I dag er de fleste områdene på norsk sokkel åpnet for petroleumsvirksomhet, med unntak av Barentshavet
nord for Bjørnøya, Nordland VI, VII, Troms II, Skagerrak og noen kystnære områder. For at et område skal
kunne åpnes for petroleumsvirksomhet, må det først igangsettes en konsekvensutredning for området.
Dette er slått fast gjennom petroleumsloven. På bakgrunn av konsekvensutredningen vedtar Stortinget
om området skal åpnes for petroleumsvirksomhet eller ikke, samt eventuelle vilkår for aktiviteten.
Når et område er åpnet for petroleumsvirksomhet, vil Olje- og energidepartementet (OED) starte en
konsesjonsrunde for å lyse ut areal til oljeindustrien. Ved utlysning gjør OED et definert areal (et antall
blokker) omsøkbart for olje- og gassindustrien. Dette betyr at oljeselskaper kan søke på nye utvinningstillatelser i disse blokkene. Departementet står fritt til å bestemme hvilket areal, hvor mange utvinningstillatelser og til hvem. Når et selskap er tildelt areal gjennom konsesjonsrunden, vil de få en lisens til å
lete etter petroleumsforekomster i det aktuelle området.
Etter at lisensen for området er blitt tildelt, vil oljeselskapet sende en søknad til Klima- og
forurensingsdirektoratet(Klif ) om å lete etter petroleum på sin lisens. Denne søknaden blir sendt på bakgrunn av forurensingsloven, og her vil Klif sette vilkår for når selskapet har lov til å lete etter olje- og
gassforekomster, samt hvilken beredskap de må ha på plass.
Om selskapet finner petroleumsreserver under letingen, vil de gjøre en vurdering av om området er drivverdig eller ikke. Dette vil si at de vurderer hvor mye olje og gass de tror befinner seg under bakken, og
hvorvidt det vil være økonomisk lønnsomt for dem å utvinne. Dersom selskapets analyser tilsier at utvinning er lønnsomt, vil de søke staten om å få sette i gang.
Det første selskapet da må gjøre, er å lage et forslag til utredning for konsekvensutredning for feltet.
Dette forslaget blir sendt ut på en åpen høringsrunde, og sier noe om hva som vil bli utredet i konsekvensutredningen. Oljedirektoratet har laget veiledninger for slike utredninger, og forslag til program
for konsekvensutredning lages på bakgrunn av veiledningen. Når høringsrunden er ferdig, vil OED fastsette utredningsprogram for konsekvensutredning.
I konsekvensutredningen som selskapene lager, vil de gjennomgå ulike tekniske og økonomiske løsninger for utbyggingen. Her vil kraft fra land bli vurdert, og det vil gjøres en vurdering av andre teknologier som kan benyttes til havs. Etter at konsekvensutredningen foreligger, vil det igjen foretas en offentlig
høringsrunde, før selskapet tar innspillene med i videre vurderinger og leverer en plan for utbygging og
drift for det aktuelle feltet (PUD). I forkant av at denne blir levert til Stortinget, vil selskapet i de fleste tilfeller foreta flere pre-investeringer for utbyggingen.
I Innstilling nr 114 (1995-96) fra Energi- og Miljøkomiteen om norsk politikk mot klimaendringer og utslipp av nitrogenoksider vedtok Stortinget 22. februar 1996 følgende:
Ved alle nye feltutbygginger skal det legges fram en oversikt over energimengden og kostnadene ved å elektrifisere innretningen framfor å bruke gassturbiner.
Dette innebærer at alle rettighetshavere er pålagt å utrede en løsning med kraft fra land i utredningsar-
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beidet for nye felt.
I Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift
av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD) er vedtaket fra Stortinget presisert
ytterligere:
I tråd med vedtak i Stortinget skal det ved alle nye feltutbygginger på norsk sokkel utredes om kraft fra land er
hensiktsmessig. Det skal legges frem en oversikt over energimengden og kostnadene ved å forsyne innretningen med kraft fra land fremfor å bruke gassturbiner til havs
I Petroleumsloven, § 4-7. Samordnet petroleumsvirksomhet, står det også følgende:
Avtaler om samordnet leteboring skal meddeles departementet. Avtaler om samordnet utvinning, transport, utnyttelse og avslutning av petroleumsvirksomhet skal forelegges departementet til godkjennelse.
Hvis det ikke oppnås enighet om slike avtaler innen rimelig tid kan departementet bestemme hvordan
slik samordnet petroleumsvirksomhet skal foregå, herunder fordele forekomsten.
Det er PUD-dokumentet som skisserer hvilken utbyggingsløsning et selskap ønsker for sitt aktuelle felt,
valg av konsept for utbyggingen og hvilke kraftløsning det vil ha. Det er altså her selskapet tar en endelig avgjørelse om hvilken kraftforsyning de ønsker for plattformen. Denne avgjørelsen vil overleveres
styresmaktene. Altså behandles den i Olje- og energidepartementet eller i energi- og miljøkomiteen på
Stortinget, før den endelige konsesjonen vil bli gitt enten av Kongen i statsråd eller av Stortinget.
Før utbyggingen kan finne sted, må selskapet søke om utslippstillatelse fra Klif. Tillatelsen vil gjelde
både utslipp til sjø og til luft. Dersom utbyggingsløsningen innebærer bruk av kraft fra land, vil selskapet
naturligvis ikke søke om utslippstillatelse av CO2 til atmosfæren.

3.2 Kvoter og avgifter
CO2-avgiften i Norge ble
inn-ført i 1991. Etter den tid er
det gjort flere endringer i avgiftsgrunnlaget. CO2-avgiften
omfatter om lag halvparten av
de samlede klimagassutslippene i Norge, men prosentdelen vil kunne synke, ettersom
flere bransjer og sektorer omfattes av kvoteplikten. CO2avgiften lå på 212 kroner per
tonn for 2011 (Statsbudsjettet
2011). I 1998 lå CO2-avgiften
på 450 kroner (SSB). Dagens
totale avgiftsnivå for petroleumssektoren er om lag 300
kroner (Nordpool 2011). Dette
inkluderer både CO2-avgiften
og kvoteprisen.

Figur 2. Historisk CO2-avgift på norsk sokkel.

Fra 2008 ble det norske kvotesystemet for klimagasser utvidet til å omfatte nær 40 prosent av Norges utslipp. Fra 2009 ble Norge også tilsluttet det europeiske kvotesystemet (Klif ). Frem til 2008 var ikke petro-
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leumssektoren inkludert i kvotepliktig sektor, ettersom aktørene i sektoren betalte CO2-avgift. Dette ble
endret i 2008, men samtidig ble den eksisterende CO2-avgiften satt ned, slik at det totale avgiftsnivået
ikke endret seg (Klif 2008).

3.3 Utbygging av kraft
Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har hovedansvaret for energisystemet i Norge,
mens Statnett har ansvaret for det nasjonale kraftnettet. Norge får i dag mesteparten av elektrisiteten sin
fra fornybar energi, og da i hovedsak vannkraft. Unntaket er gasskraftverkene på Mongstad, Kårstø og
Melkøya, hvor kraften ikke er fornybar.
Det er de neste årene planlagt og søkt om utbygging av mye ny fornybar kraft i Norge. Vi vil senere i
rapporten presentere konkrete tall for de ulike områdene. Kraftutbyggingen styres gjennom konsesjonssystemet. Her vil ulike selskaper søke om å bygge ut energiprosjekter. Disse vil bli behandlet av NVE, som
deretter vil tildele eller ikke tildele konsesjon. Det er mulig å klage vedtaket videre til OED. Da vil det være
opp til politisk ledelse i departementet om det aktuelle prosjektet skal få konsesjon eller ikke.
For nettutbyggingen i Norge er det Statnett som har det overordnede ansvaret. Kraftnettet er delt i tre
kategorier: sentralnett, regionalnett og lokalt distribusjonsnett. Det er Statnett som har ansvaret for utbygging og vedlikehold av sentralnettet. Dette frakter strøm over lange avstander, med høyt spenningsnivå, enten 300 eller 420 kV. Det er Statnett som også søker om utbygging av sentralnettet, mens regionale eller lokale kraftselskap søker om å bygge ut regional- og lokalnettet. Søknaden blir behandlet i NVE
på samme måte som med energiprosjekter. Også her kan det ende opp med at vedtaket blir klaget inn til
OED for politisk avklaring av konsesjonen.
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4 Fornybar energi og gasskraft med CO2håndtering til kraft fra land
Frem mot 2020 vil Norge produsere store mengder ny, fornybar energi. Bakgrunnen for dette er etableringen av grønne sertifikater og EUs fornybardirektiv. Med forpliktelsene fra grønne sertifikater har Norge
tatt på seg å finansiere en utbygging av om lag 13,2 TWh fornybar energi innen 2020. Det er også planlagt og omsøkt flere kraftledninger som vil muliggjøre en økt utbygging av fornybar energi og elektrifisering i årene som kommer. Ifølge beregningene i Klimakur vil det være nødvendig med rundt 7 TWh for
å elektrifisere bort 3 millioner tonn CO2.

4.1 Grønne sertifikater
Grønne sertifikater er en lovpålagt finansieringsordning for å få til mer utbygging av fornybar energi.
Ordningen ble innført i Sverige i 2003, og det har de siste årene vært diskutert om Norge burde innføre
samme finansieringsordning. I 2004-2006 forhandlet Norge og Sverige om å innføre et felles sertifikatmarked, men forhandlingene strandet. I 2008 ble forhandlingene gjenopptatt, og i juni 2011 ble lovforslaget om grønne sertifikater vedtatt i Stortinget. Sertifikatmarkedet trer i kraft 1. januar 2012, og totalt skal det realiseres 26,4 TWh fornybar energi i Norge og Sverige. Utbyggingen vil foregå der den er
mest økonomisk lønnsom.
Den store forskjellen mellom tidligere støttesystem og grønne sertifikater er at ordningen med sertifikater er lovpålagt og rettighetsbasert. Akkurat hvor mye støtten utgjør i kroner og øre, vil være avhengig av
hva det til enhver tid koster å bygge ut ny fornybar energi. Gjennom en politisk bestemt målsetning for
energiutbygging, vedtatt som en årlig prosentandel av mengde levert strøm, er leverandørene av strøm
pålagt å realisere en gitt mengde fornybar energi, enten ved å bygge ut selv eller ved å kjøpe sertifikater
fra andre utbyggere.

4.2 Fornybardirektivet
EUs fornybardirektiv skal sikre at 20 prosent av energiforbruket i Europa er fornybart innen 2020. EUs
fornybardirektiv omfatter både elektrisitet, oppvarming/avkjøling og transport. Dette er en utvidelse av
fornybardirektivet fra 2001, som kun omfattet elektrisitet. Direktivet har som mål å etablere et felles rammeverk for å fremme fornybare energikilder, med et overordnet EU-mål om 20 prosent fornybarandel i
2020. I tillegg kommer et bindende mål om 10 prosent fornybarandel i transportsektoren

Hvert EU-lands forpliktelse avgjøres av størrelsen på deres brutto nasjonalprodukt (BNP), samt av eventuell rabatt for stor økning i fornybarandel i perioden 2001-2005. Norges fornybarandel har ligget mellom
57 og 62 prosent i årene 2004-2008 (SSB 2011). I denne beregningen er ikke offshoresektoren inkludert.
Ifølge beregninger fra SSB ville bruk av EUs beregningsmodell gi en tilsvarende målsetting for Norge på
73,6 prosent.
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Etter lange forhandlinger ble forpliktelsen for Norge klargjort i juni 2011, hvor målsettingen var forhandlet ned til 67,5 prosent.

4.3 Gasskraftverk med CO2-håndtering
ZERO ga i 2007 ut en rapport om elektrifisering av norsk sokkel, Krafttak fra land. Her var gasskraftverk med CO2-håndtering en sentral løsning på den økte kraftetterspørselen fra kontinentalsokkelen.
Gasskraftverk med CO2-håndtering er også noe som ligger i flere av utredningene som er blir gjort, blant
annet Oljedirektoratets utredning fra 2008.
Gasskraft med CO2-fangst og lagring kan spille en viktig rolle i elektrifiseringsarbeidet. Det første som
må komme på plass, er fullskala renseanlegg på gasskraftverkene på Mongstad og Kårstø. Man kan se for
seg å bygge dedikerte gasskraftverk til konkrete områder av sokkelen, men det forutsetter CO2-fangst
og -lagring fra dag én. Samtidig vil fornybar energi også være viktig i forsyningen av sokkelen med strøm.

4.3.1 Gasskraftverket på Mongstad
I 2006 ga den rødgrønne regjeringen konsesjon til gasskraftverket på Mongstad. I konsesjonen ble det
ikke stilt krav til rensing fra dag én, men til fullskala CO2-fangst fra 2014. Allerede da advarte ZERO regjeringen mot å gi konsesjon med utsatte rensekrav. Siden den tid har det stadig inntruffet nye utsettelser i
tidsplanen. Investeringsbeslutningen for kraftverket skulle opprinnelig bli tatt i 2012, men 12. april 2011
utsatte regjeringen investeringsbeslutningen til 2016. Det betyr at selve fangstanlegget ikke vil være realisert før tidligst i 2018 (St.meld. 9).
Utbyggingen av gasskraftverket på Mongstad er viktig på flere måter. Det er en historisk sjanse til å
realisere en teknologi som verden vil være avhengig av for å kunne oppnå tilstrekkelige utslippskutt.
Samtidig ligger gasskraftverket svært sentralt til med tanke på elektrifisering av nordlige Nordsjø. I dag
får Troll A strøm fra Mongstad. Fullskala CO2-fangst og -lagring fra kraftverket ville sørget for energi med
svært lave CO2-utslipp, og produksjonskilden ville vært plassert like ved etterspørselen.

4.3.2 Gasskraftverket på Kårstø
På Kårstø finnes det i dag to store utslippskilder: gasskraftverket, og gassterminalen på Kårstø, som
daglig sender en betydelig andel av norsk gass til Europa. Gasskraftverket og gassterminalen er to av
Norges største punktutslipp av CO2. Hver slipper ut tilnærmet 1,3 millioner tonn CO2 ved full drift. I Soria
Moria-erklæringen fra 2005 lovet den rødgrønne regjeringen at gasskraftverket skulle renses innen 2009.
Dette har i ettertid blitt forskjøvet, og det foreligger i dag ingen konkrete renseplaner for gasskraftverket.
Kårstø vil være et sentralt landanlegg for elektrifisering av midtre Nordsjø. Ved å få i gang et fullskala
fangst- og lagringsanlegg for CO2 på Kårstø vil man kunne sørge for utslippsfri energi både til sokkelen
og til en elektrifisering av gassterminalen ved siden av. Sistnevnte står for svært høye utslipp som følge
av norsk olje- og gassvirksomhet.

4.4 Offshore vindkraft
Vindkraftteknologi på land er mer moden enn offshore vind, både når det gjelder teknologi og økonomi.
De store fordelene med offshore vind er bedre og mer stabile vindresurser, store tilgjengelige områder
og sannsynlig lavere interessekonflikter enn på land. Problemet med dagens løsninger er at både investeringer og vedlikeholds- og driftskostnader er betydelig høyere enn på land.
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Den største forskjellen i teknologi ved havbasert vindkraft er fundamentene, som skiller seg betydelig fra
de landbaserte. Hovedkonseptene for fundamenteringen er av to typer, ut fra havdybden turbinen skal
installeres på: bunnfaste fundamenter på dyp opptil 100 meter, og flytende fundamenter på dypere hav.
I 2007 utarbeidet Sweco Grøner, Kjeller vindteknikk og ECON, på oppdrag fra Enova, en potensialstudie
for offshore vindkraft i Norge. Her er det fysiske potensialet for offshore vindkraft 14 000 TWh. Dette tilsvarer 1000 ganger vårt eget strømforbruk.
Utvikling av offshore vindkraft vil være viktig, både for å kunne forsyne verden med ren energi som er
mer effektivt produsert enn vindkraft fra land, og som en direkte energikilde til oljeplattformer.
En av mulighetene for å elektrifisere plattformer er å bygge dedikert flytende vindkraft. ZERO mener det
er viktig å videreutvikle teknologiene innenfor offshore vind, og tror en av de beste måtene å gjøre dette
på vil være å finansiere et pilotprosjekt for direkte elektrifisering av en plattform i Nordsjøen.
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Hywind-prosjektet. Verdens første flytende vindturbin ble installert 12 km sør-øst for Karmøy i Rogaland på 220
meters dyp, i 2009. Turbinen er på 2,3 MW og rotoren har en diameter på 82 meter. Foto: Statoil / Siemens.

Strøm fra land til olje- og gassplattformer • 19

5 Et fornybart fremtidsbilde
Med grunnlag av grønne sertifikater og fornybardirektivet ligger vi altså an til å produsere minimum
26 TWh mer fornybar energi i Norge og Sverige frem mot 2020. Dette er en stor økning fra dagens
produksjon.
De siste årene har vi vært netto eksportør av elektrisitet, og selv med kalde vintre produserer fortsatt
Norge mer kraft enn vi bruker. Fremover vil Norge sette i gang flere energieffektiviseringstiltak som kan
frigjøre energi, samtidig som klimaendringene vil kunne føre til økt nedbør, noe som igjen vil kunne føre
til mer vann i magasinene til vannkraftverkene.
I 2010 kom Institutt for energiteknikk (IFE) med rapporten The effect of climate change on the Norwegian
Energy System towards 2050. Sammen med Meteorologisk institutt, NVE og Fysisk institutt på Universitetet
i Oslo har IFE analysert virkningene av klimaendringer på det norske energisystemet. Frem mot 2050 går
vi et kraftoverskudd i møte, ifølge rapporten. Stigende temperatur gir redusert behov for oppvarming av
bygninger. Klimaendringer som følge av CO2-utslipp innebærer dessuten mer nedbør, noe som kan gi
økt vannkraftproduksjon. Ifølge IFE ligger Norge an til et kraftoverskudd på 25 TWh frem mot 2050.
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6 Fremtidige elektrifiseringsprosjekter
I de neste kapitlene vil ZERO presentere fire ulike caser som viser hvor en kan gjennomføre en elektrifisering, med hva slags prisantydning og med hvor store CO2-kutt.
På kostnadssiden er det stor uenighet blant forskere og analytikere om prisnivået. Her har vi derfor valgt
å basere oss på rapporter som er utgitt, og på høringsuttalelser til rapportene.
En av utfordringene med områdeelektrifisering i dag er at koordineringen mellom selskapene ikke er
god nok. Ofte er utbyggingene av oljefelt i ulike tidsfaser, noe som gjør at noen felt har planlagt oppstart tidligere enn andre. Dette har medført at elektrifiseringsprosjekt som ikke bare har en svært lav
tiltakskostnad, men som også kan være lønnsomme, ikke blir realisert. Ofte kan grunnene til dette være
at selskapene allerede har foretatt pre-investeringer blant annet i gassturbiner, eller at elektrifisering vil
medføre forsinkelser i prosjektet.
Et eksempler på at slike pre-investeringer blir gjort er Skarvutbyggingen i Norskehavet. Da PUD for Skarvfeltet ble behandlet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, hadde tiltakshaver allerede gjort betydelige pre-investeringer, noe som gjorde elektrifisering betraktelig mer kostbart. For Luno-utbyggingen i
Nordsjøen ser et annet kostnadsaspekt ut til å kunne stanse elektrifiseringen. Her ønsker ikke oljeselskapet Lundin å gå videre i arbeidet med elektrifisering, fordi dette vil forsinke selskapets prosesser, og
dermed gjøre tiltaket mer kostbart. Begge disse tilfellene indikerer at en bør være varsom med å tillegge
selve kostnaden ved elektrifisering for stor betydning. Ofte er det prosessen frem mot elektrifiseringen
som kan fordyre den, ikke selve tiltaket. Det vil derfor være viktig å se på hvilke virkemidler som kan benyttes for å kunne foreta tidskritiske investeringer i elektrifisering.
De fire områdene som blir vurdert i det følgende, er del-elektrifisering henholdsvis av sørlige Nordsjø,
midtre Nordsjø, nordlige Nordsjø og Norskehavet. Vi har også lagt inn nye felt som er funnet og bør vurderes utbygd med kraft fra land.
I case-studiene tar vi i betraktning energiproduksjon, etterspørsel og balansen i kraftmarkedet. Her har
vi brukt oversikten over antall søkte og meldte fornybarprosjekter fra NVEs nettsider og Statnetts nettutviklingsplan fra 2010.
I 2009 ba regjeringen om en vurdering fra Oljedirektoratet over forventet kraftetterspørsel til plattformene fra land i årene frem mot 2025. Her laget Oljedirektoratet to ulike scenarioer, ett med lav kraftetterspørsel og ett med høy kraftetterspørsel. I det høye scenarioet ligger det inne en elektrifisering av
eksisterende innretninger i nordlige Nordsjø og en mindre elektrifisering av nye felt i Norskehavet. Da vil
man totalt trenge en økt elektrisitetsforsyning på 8 TWh. I sin utregning så Oljedirektoratet kun på oppdagede ressurser.
Også i Oljedirektoratets rapport fra 2008 ble de fire ovennevnte områdene vurdert, med tre ulike
scenarioer:
• Dedikert kraftproduksjon fra gasskraftverk med karbonfangst og -lagring.
• Kraft fra markedet, fysiske effekter.
• Kraft fra markedet med utslippsforpliktelser og kvotehandel.
Alternativ 2 og 3 er likt i den forstand at kraften blir hentet fra markedet, men forskjellen er at alter-
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nativ 2 har innregnet klimagassutslipp. Rapporten fra oljedirektoratet fra 2008 forutsetter at kraften fra
markedet kommer fra det europeiske markedet, og dermed har utslipp av klimagasser ved produksjon.
Alternativ 3 har derimot regnet inn at utslippene som kommer, allerede er regulert gjennom utslippsforpliktelser og kvotehandel
Alle kostnadsestimatene som senere blir presentert i denne rapporten, vil enten gjelde for alternativ 1,
dedikert kraftproduksjon, eller alternativ 2, kraft fra markedet. Grunnen til dette er Oljedirektoratet i sin
rapport fra 2008 hadde vansker med å regne på tallene knyttet til alternativ 3. Dette skyldtes usikkerheter rundt kvotepris og andre utslippsforpliktelser på kontinentet.
Det som er viktig å legge merke til, er at rapporten fra Oljedirektoratet ikke viser dedikert fornybar energi. Den forutsetter import av kraft, og tar verken i betraktning havvind eller den økte produksjonen av
fornybar energi i Norge som alternativer. Gjennom vår rapport synliggjøres potensialet for økt fornybar
kraftproduksjon i regionene som vil komme til å måtte forsyne eventuelle elektrifiserte plattformer.
I rapporten Klimakur 2020, som ble lagt frem i 2010, ble det også presentert mulige del-elektrifiseringer
for sørlige Nordsjø, midtre Nordsjø, nordlige Nordsjø og Norskehavet. Klimakur anslår at det er mulig å
kutte utslippene med nærmere 3 millioner tonn CO2 ved å gjennomføre en del-elektrifisering av alle felt.
I utredningen har forfatterne også anslått at det vil være mulig å kutte utslippene fra nye plattformer
med mellom 200 000 tonn og 1,5 millioner tonn CO2.
Ved økonomiske beregninger for å gjennomføre klimatiltak, som elektrifisering, blir det regnet ut en tiltakskostnad. Denne reflekterer prisen tiltaket vil medføre per redusert tonn CO2.
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7 Sørlige Nordsjø
I sørlige Nordsjø er det i dag tolv felt i drift. I rapporten fra Oljedirektoratets rapport fra 2008 er det vurdert en del-elektrifisering av feltene Ula, Gyda, Eldfisk og Ekofisk i sørlige-Nordsjø. I ODs studie vil kraften
fra land føres fra Lista. Ifølge rapporten er kraftlinjenettet til Lista forventet sterkt, og en elektrifisering av
området er ikke ventet å føre til nye kraftlinjeutbygginger. En oversikt fra NVE viser at det er planlagt flere
store fornybarprosjekter i årene fremover.

7.1 Aktuelle felt i sørlige Nordsjø
Ekofisk og Eldfisk er to felt som ligger ca. 30 kilometer fra hverandre i
den sørlige delen av Nordsjøen, om
lag 300 kilometer fra land. Feltene
har vært i produksjon henholdsvis
siden 1971 og 1979. ConocoPhillips
er operatør på begge feltene.
Ula ligger 65 kilometer fra Ekofiskfeltet. Funnet ble gjort i 1978 og satt i
produksjon i 1986. På feltet er BP operatør. Feltet har 21,3 millioner Sm3
o.e. igjen i reservoaret.

Figur 3. CO2-utslipp fra feltene i sørlige Nordsjø.

Gyda ligger midt mellom Ekofisk og Ula, 43 kilometer nordvest for Ekofisk-feltet. Operatør for feltet er
Talisman. Funnet ble gjort i 1980 og har vært i produksjon fra 1990. Feltet er i dag i såkalt haleproduksjon, og operatøren erfarer utfordringer med å holde oljeproduksjonen oppe. Gyda har totalt 2,4 millioner
Sm3 o.e. igjen i reservoaret.

7.2 Fremtidige felt i sørlige Nordsjø
Funnet Tommeliten Alpha og Tor-feltet er de mest aktuelle kandidatene for utvikling/videreutvikling.
Tor-feltet har vært i produksjon siden 1978, og innretningen har begrenset levetid. Operatøren er derfor
nødt til å gjøre et valg for videreutvikling av Tor-feltet, og av kraftleveranse for feltet. De betydelige gjenværende ressursene i området forventes å gi grunnlag for en videre utbygging parallelt med produksjon
av Ekofisk og Eldfisk frem mot 2050.
I etterkant av studien fra Oljedirektoratet har det blitt gjort nye funn i sørlige Nordsjø, blant annet
Breamfeltet.
Bream ble påvist i 1972, men lisensen for feltet ble levert tilbake i 1994 og delt ut på nytt i 2007. Operatør
for feltet er BG Norge. Det er forventet at reservoarene inneholder 5,8 millioner Sm3 o.e.
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Ekofisk var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon. Feltet ble oppdaget av Phillips Petroleum Company
høsten 1969 og var på det tidspunktet det største oljefeltet noen sinne funnet til havs. Foto: ConocoPhillips.
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7.3 Elektrifiseringsarbeid/status
BP gjennomførte i 2009 en studie i samarbeid med ConocoPhillips av elektrifisering av Ekofisk, Eldfisk og
Ula. Denne studien ble avsluttet i 2010 ettersom BP ønsket å utvide de eksisterende kraftgeneratorene
på Ula frem mot 2028, fremfor å gjennomføre en elektrifisering.
Både Ekofisk og Eldfisk står overfor store ombygginger, særlig Ekofisk. ConocoPhillips leverte plan for
utbygging og drift (PUD) for feltene våren 2011. Her kom det frem at selskapet vil øke utvinningsgraden
for olje fra Ekofisk og Eldfisk-feltet med henholdsvis 2,5 og 6,5 prosent. Totalt vil dette øke utvinningen
fra de to feltene med om lag 470 millioner fat oljeekvivalenter. Da Stortinget behandlet PUD for Ekofisk
og Eldfisk, ble det besluttet ikke å elektrifisere, men fortsatt å drive feltene med gassturbiner.
I vedtaket som er gjort i Stortinget, står det at:
Rettighetshaverne skal fremlegge en fornyet vurdering vedrørende bruk av kraft fra land til innretningene i
Ekofisk-området. I tillegg er det avsatt plass på den nye 2/4 Z- plattformen slik at Ekofisk-området kan få kraft
fra land dersom dette skulle bli en aktuell løsning i fremtiden.
En av utfordringene med å elektrifisere et eksisterende felt er at feltet er nødt til å stenges ned i perioden ombyggingen foregår, og det er omfattende investeringer som må gjøres. Dette medfører da økonomiske tap. Ettersom Ekofisk stod overfor en stor utbygging, og uansett ville måtte stenge ned under
denne, hadde regjeringen og petroleumsmyndighetene en enestående anledning til å få gjennomført
et av de største elektrifiseringsprosjektene i Norge. Her var det snakk om å gjennomføre investeringer
i 60-milliardersklassen, men elektrifisering ble fortsatt ikke pålagt utbyggerne, fordi tiltaket etter deres
beregninger ville være for kostbart.
I Klimakur er det lagt til grunn en del-elektrifisering for sørlige Nordsjø som vil føre til at utslippene reduseres med 420 000 tonn CO2. Disse anslagene baserer seg på en del-elektrifisering av områdene som
ble utredet i Oljedirektoratets rapport fra 2008.

7.4 Kostnader ved elektrifisering i Sørlige Nordsjø
I rapporten fra Oljedirektoratet er det lagt til grunn en tiltakskostnad for området på 1850 kroner per
tonn ved å hente kraften fra markedet, og en tiltakskostnad på 1600 kroner per tonn ved dedikert gasskraftproduksjon. ODs rapporten legger til grunn en delelektrifisering av Ekofisk, Eldfisk og Ula.
I sin PUD for Eldfisk- og Ekofisk-feltet legger ConocoPhillips til grunn en tiltakskostnad på 3585 kroner
per tonn CO2 ved en levetid på feltene frem til 2049.
I sin vurdering av kostnadene ved elektrifisering av de to feltene i PUD-prosessen legger Oljedirektoratet
til grunn langt lavere tiltakskostnad enn hva tiltakshaver selv gjør. Her opererer Oljedirektoratet med en
tiltakskostnad på 1878 kroner per tonn redusert CO2. I denne vurderingen ligger kun Ekofisk og Eldfisk
inne i regnestykket, og det er ventet at summen vil bli betraktelig lavere dersom nye felt blir koblet på.
Her er mulige felt Tommeliten Alpha, en videreutvikling av Tor-feltet, og Bream.
Kostnadene som er lagt til grunn av Oljedirektoratet i rapporten fra 2008, har møtt kritikk fra flere hold.
Blant annet har Bellona gjort sine egne utregninger av tiltakskostnad ved elektrifisering av sørlige
Nordsjø med dedikert vannkraft. I deres beregninger vil tiltakskostnaden for elektrifisering av området
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ligge på mellom 642 og 937 kroner per tonn, med en kraftpris på mellom 35 og 45 øre/kWh (Bellona
2009).
I Klimakur 2020 er kostnadene for elektrifisering av sørlige Nordsjø beregnet til 1350 kroner per tonn.

7.5 Kraftbalansen i området
I sin rapport fra 2008 anslår Oljedirektoratet at man vil trenge en effekt på om lag 142 MW for å kunne
elektrifisere eksisterende plattformer i sørlige Nordsjø.
Ifølge Statnetts nettutviklingsplan fra 2010 er
hovedutfordringene for Sørlandet og Sørvestlandet
forsyningssikkerheten inn til Stavangerområdet.
Det er derfor planlagt en ny 420 kV ledning fra
Lyse til Støleheia. Det vil også bli foretatt en spenningsoppgradering fra 300 kV til 420 kV av Vestre
korridor. Dette er eksisterende forbindelse mellom Kristiansand – Feda – Tonstad – Lyse – Saurdal
– Sauda, og den vil være viktig for å håndtere ny
fornybarproduksjon (Statnett 2011). Forbindelsen
er ventet å ferdigstilles innen 2016. Det er derimot
ikke planlagt noen nye kraftlinjer eller spenningsoppgraderinger i Lista-området.

Figur 4. Meldte, søkte og gitte konsesjoner for
fornybar kraft i Vest-Agder

Det er tenkt at kraften til å forsyne plattformene
vil kobles på kraftnettet ved Lista i Vest-Agder. Ved
gjennomgang av utbyggingsprosjektene for fornybar energi som ligger til behandling i NVE, er det bare i
Vest-Agder totalt meldt 756 MW vindkraft, søkt om å bygge ut 95 MW, og gitt konsesjon til 102 MW. Hva
gjelder vannkraft, er det søkt om å bygge ut over 1000 MW i Vest-Agder.
Det er planlagt en stor utbygging av vindkraft og vannkraft i regionen som er tilknyttet sørlige Nordsjø.
Lista vindpark blir den første vindparken som blir realisert i dette området, og det er planlagt flere andre
vindparker og vannkraftutbygginger. Når disse vil bli realisert, er vanskelig å forutsi, ettersom de er på
ulike stadier i saksbehandlingen. Men flesteparten av vindprosjektene har allerede søkt konsesjon fra
NVE og venter på endelig behandling av konsesjonen, eller på klagebehandling i OED. Med tanke på nettilknytning for økt kraftproduksjon er det i dette området at det er mest ledig kapasitet i nettet. Dette vil
si at man på Sørlandet/Sør-Vestlandet har en mulighet til å mate inn 1000-1200 MW ny strøm (Statnett
2010).

7.6 Vurdering av mulig elektrifisering
Stortinget og petroleumsmyndighetene behandlet i 2011 CononoPhillips’ PUD for videreutvikling av
Ekofisk og Eldfisk. Her hadde myndighetene mulighet til å kreve elektrifisering, og til å sørge for betydelige utslippskutt på norsk sokkel de neste 40 årene. Det ble i stedet vedtatt at feltene fortsatt skulle få
kraften fra gassturbiner offshore. I stortingsvedtaket står at operatøren skal legge frem en ny vurdering
av elektrifisering i 2012. ZERO forventer at Ekofisk og Eldfisk sees i sammenheng med de andre feltene
i området, og at det ikke blir foretatt noen investeringer som er med på vanskeliggjøre en område-elektrifisering her. For at det skal skje fremgang i elektrifiseringsarbeidet med Ekofisk, må myndighetene,
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og spesielt Oljedirektoratet, følge operatøren tett videre for å sikre fremdrift i samordningsstudier med
andre nærliggende felt.
Kostnadsestimatene viser at det fortsatt er stor uenighet om den reelle prisen på elektrifisering, og at det
burde lages egne utredninger av bruk av dedikert vann- og/eller vindkraft. Dette er noe Oljedirektoratet
må ta ansvaret for videre, i samarbeid med Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif ). Slik vil man kunne få
større synergier mellom oljepolitikken og klimapolitikken.
ZERO mener det er avgjørende å få til en samordnet kraftforsyning i Ekofisk-området. Her vil man kunne
kutte store utslipp fra petroleumssektoren, og Ekofisk, en av de største kjempene på norsk sokkel, vil
kunne bli forsynt av ren strøm fra land. I arbeidet videre med en samordnet kraftforsyning er det viktig at
også Ula, Bream, Gyda og Tor inkluderes i kraftløsningen.
Sørlige Nordsjø er ett av områdene ZERO mener skal prioriteres høyere i arbeidet med elektrifisering
av eksisterende plattformer. Ved å foreta en del-elektrifisering av plattformene i området vil en ifølge
Klimakur 2020 kunne kutte klimagassutslippene med nærmere 420 000 tonn CO2 årlig. Ved en hel-elektrifisering vil det derimot være mulig å kutte utslippene i Ekofiskområdet med 1,09 millioner tonn CO2.
Kraftbalansen i området er god og vil tåle en økt utmating av kraft mot Nordsjøen. De nye linjene og
spenningsoppgraderingene som er planlagt i området, er ment å ivareta forsyningssikkerheten i området rundt Kristiansand, og å kunne få inn mer fornybar energi på nettet. ZERO mener derfor elektrifisering i dette området er spesielt gunstig, med tanke på kraftbalansen.
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8 Midtre Nordsjø
I midtre Nordsjø er det i dag 19 felt i drift. I rapporten fra 2008 har Oljedirektoratet valgt å vurder en delelektrifisering av Ringhorne, Grane og Sleipner i dette området. I ODs rapport vil kraften fra land komme
fra gasskraftverket på Kårstø.
I rapporten fra Oljedirektoratet fra 2008 blir det slått fast at kraftlinjenettet til Kårstø er ventet å kunne
tåle en økt utmating mot Nordsjøen. Dette er også noe som kommer frem i Statnetts nettutviklingsplan
fra 2010.

8.1 Aktuelle felt i Midtre Nordsjø
Ringhorne er et oljefelt like nordøst for Balder-feltet. Deler av
Ringhorne blir produsert som en
del av Balderformasjonen, mens
Ringhorne Øst har en egen innretning. Ringhorne-feltet ble funnet i
2003, og satt i produksjon i 2006. Det
er ExxonMobil som er operatør på
feltet. Feltet inneholder fortsatt 7,8
millioner Sm3 olje og 0,2 milliarder
Sm3 gass.
Grane ligger øst for Balder i midtre
del av Nordsjøen. Det ble oppdaget
i 1991, og produksjonen ved feltet
startet i 2003. Statoil er operatør. Det
er fremdeles 47,5 millioner Sm3 olje
igjen i feltet.

Figur 5. CO2-utslipp fra feltene i midtre Nordsjø.

Sleipner ble funnet i 1981, og produksjonen ved feltet startet i 1993. Det er Statoil som er operatør for
feltet. Sleipner består av Sleipner Øst og Sleipner Vest, og har flere andre brønner knyttet opp til seg.
Totalt gjenstår 25,4 milliarder Sm3 gass, 2,0 millioner tonn NGL og 5,0 millioner Sm3 kondensat.

8.2 Fremtidige felt i Midtre Nordsjø
Luno ble påvist i 2007, om lag 35 kilometer sør for Grane og Balder. Det er Lundin som er operatør for
feltet. Det er ventet at feltet inneholder 22,0 millioner Sm3 olje og 1,9 milliarder Sm3 gass.
Draupne ble påvist i 2008, om lag 30 kilometer sør for Grane og Balder. Det er Det Norske oljeselskap
som er operatør for feltet. Det er ventet at feltet inneholder 15,0 millioner Sm3 olje, 3,5 milliarder Sm3
gass og 0,8 millioner tonn NGL.
Dagny er et olje- og gassfunn påvist i 1978, om lag 30 kilometer nord for Sleipner A-innretningen. Det er
Statoil som er operatør på feltet. Det er ventet at feltet inneholder 14,9 millioner Sm3 olje, 19,5 milliarder
Sm3 gass og 2,4 millioner tonn NGL.
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Hanz ble påvist i 1997 og ligger 22 kilometer sørvest for Grane og 12 kilometer nord for Draupne. Det er
Det norske oljeselskap som er operatør for feltet. Det er ventet at feltet rommer 2,5 millioner Sm3 olje,
0,3 milliarder Sm3 gass og 0,1 millioner tonn NGL.
Aldous Major Sør/Avaldsnes er to betydelige funn som vil være viktige for norsk petroleumsvirksomhet i tiden fremover. Det er Statoil som er operatør for Aldous Major Sør, og Lundin som er operatør for
Avaldsnes. Det viser seg at det er kommunikasjon mellom de to reservoarene, og ifølge beregningene fra
selskapene er det snakk om at disse funnene til sammen inneholder mellom 1,7 og 3,3 milliarder fat o.e.
Dette gjør funnet til et av de ti største funnene i Norge, og det største funnet i verden i 2011.

8.3 Elektrifiseringsarbeid/status
I 2010 igangsatte Oljedirektoratet en studie som skulle vurdere en samordnet elektrifisering av Luno,
Draupne og Dagny, samt mulighet for en elektrifisering av eksisterende innretninger og eventuelle nye
funn i området.
Det norske oljeselskap, Lundin og Statoil har i tillegg arbeidet med en egen studie, som viser samordnet
kraft fra land for de tre aktuelle feltene. Denne studien har selskapene nå avsluttet, med utgangspunkt i
at basistilfellet for kraft fra land (tre funn) ikke viser lønnsomhet ved dagens CO2-priser. Dette til tross for
at Statoil viser til mulighet for et lønnsomhetspotensiale for en felles elektrifisering, avhengig av antall
deltagende felt, og er villige til å videreføre utredningsarbeidet (OD 2011).
Flere forhold ligger til rette for at elektrifisering av disse tre feltene skal være mulig. Kraften fra land skal
komme fra Kårstø, som i dag har en god nettkapasitet. Strøm fra land vil også være mer forutsigbar enn
offshore kraft, både med tanke på generering og distribuering. For å få kraften ut vil det bli bygget en
hub-plattform som kablene fra land føres til, før den splittes til de ulike feltene.
I Klimakur er det lagt til grunn en mulig del-elektrifisering av midtre Nordsjø, som vil føre til at utslippene
reduseres med mellom 100 000 og 400 000 tonn CO2. Disse anslagene baserer seg på en delelektrifisering av områdene som ble utredet i Oljedirektoratets rapport fra 2008.

8.4 Kostnader ved elektrifisering i midtre Nordsjø
I Oljedirektoratets rapport er kostnadsestimatet for en elektrifisering i midtre Nordsjø 3800 kroner per
tonn ved dedikert gasskraft med fangst og lagring av karbon (CCS), og 4750 kroner tonnet ved utnyttelse
av kraft fra markedet. Dette er estimater som i utgangspunktet er temmelig høye. Det kan likevel vise seg
at dette ikke er tall som er representative for området, ettersom de kun er basert på tre felt. All kunnskap
tilsier at jo flere felt som er med på en område-elektrifisering, desto billigere blir det. Dette er også noe
som vil endre seg med en sam-elektrifisering av nye og eksisterende felt.
I Klimakur 2020 er kostnadene for elektrifisering av midtre Nordsjø beregnet til 3100 kroner tonnet, eller
2400 kroner tonnet ved bruk av offshore vindkraft.
Rapporten fra Det norske, Statoil og Lundin om en felles elektrifisering av de tre nye feltene Luno,
Draupne og Dagny viser at en elektrifisering vil kunne være rimelig, og muligens også at den har potensial til å være bedriftsøkonomisk lønnsom. Fellesrapporten og Statoils egen underrapport viser at tiltakskostnaden for elektrifisering av de tre feltene vil være 603 kroner per tonn. Dersom Aldous/Avaldsnes
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eller et annet felt inkluderes i elektrifiseringen, vil kostnaden bli redusert til 367 kroner. Ved å inkludere
enda et felt i elektrifiseringen, vil det ifølge Statoil være en lønnsomhet ved en samordnet elektrifisering
på 83 millioner kroner.

8.5 Kraftbalansen i området
I sin rapport fra 2008 anslår Oljedirektoratet effekten som trengs for å elektrifisere eksisterende plattformer i midtre Nordsjø til 64 MW. Dersom de nye innretningene som er under planlegging i området tas
med, vil behovet naturligvis øke.
De siste årene har NVE gitt konsesjon til flere vindparker i Rogaland. Disse vil til sammen ha en effekt på
over 600 MW, og produsere nærmere 1,7 TWh ren energi fra vindkraft. Høsten 2011 åpnet Høg-Jæren
vindpark, som står for produksjon av 184 GWh og har en effekt på 74 MW. Ifølge Statnetts nettutviklingsplan er det i området Sørlandet/Sør-Vestlandet mulighet for å mate inn fra 1000 til 1200 MW ny kraft
med dagens nett.
Kraftnettet rundt Kårstø og i Rogaland er sterkt (OD 2008), og det er ikke planlagt nye, store kraftlinjer
eller oppgraderinger her (Statnett 2010). De nettinvesteringene som vil bli gjort i årene som kommer, vil
ifølge Statnett bli gjort i Stavangerområdet for å bedre forsyningssikkerheten.
I den samordnede rapporten fra Statoil, Lundin og
Det norske er det også foretatt analyser av kraftbalansen i området. Selskapene tok i den forbindelse
kontakt med Statnett for en vurdering av området.
Kraftforbruket ved elektrifisering av plattformene
er ventet å bli 150 MW. Statoil informerte da tiltakshaver, i et brev datert 15. desember 2010, at
Kårstø var foretrukket for utmating mot Nordsjøen.
Videre er det Statnetts vurdering at strømnettet
rundt Kårstø er
(…)vurdert til å være veldig sterkt og forutsigbart.
Plasseringen av en konverteringsstasjonen og transformatorstasjonen på land er vurdert til å være
utmerket.

Figur 6. Meldte, søkte og gitte konsesjoner for
fornybar kraft i Rogaland.

Det er tenkt at kraften til en mulig elektrifisering av midtre Nordsjø skal føres ut fra Kårstø i Rogaland. I
Rogaland er det i dag meldt 506 MW ny vindkraft, søkt om 754 MW, og 590 MW har fått konsesjon. I dag
får man i tillegg 75,9 MW vindkraft fra eksisterende parker i fylket.

8.6 Vurdering av mulig elektrifisering
ZERO mener samordningsstudien til Lundin, Statoil og Det norske må bli ferdigstilt, og at ingen av de
tre selskapene kan få godkjent PUD for sine felter før dette skjer. I PUD-en må det forutsettes en utbyggingsløsning med kraft fra land fra dag én. Grunnene Lundin og Det norske oppgir som årsak til ikke å
elektrifisere, er eventuelle forsinkelser i prosjektet med hensyn til tidsskjema, samt kostnadsestimatene.
ZERO mener det er uheldig at arbeidet med samordning av elektrifisering av de tre feltene ikke har star-

30 • Strøm fra land til olje- og gassplattformer

Anleggsarbeid på Høg-Jæren Energipark. Parken ble
offisielt åpnet i september 2011. Foto: Ganntre.
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tet tidligere, og at en må ta lærdom av dette ved behandling av andre felt på sokkelen og starte denne
type samhandling på et tidlig tidspunkt. Om det er slik at Stortinget i realiteten aldri kan kreve elektrifisering gjennom PUD-behandlingen, ettersom det vil forsinke arbeidet, mener ZERO at dette vitner om
feil ved dagens PUD-prosess. Tiltakshaver er pålagt å utrede elektrifisering, og da må dette gjøres på
en skikkelig måte som gjør selskapene i stand til å sette i gang elektrifiseringen, dersom dette er noe
Stortinget eller petroleumsmyndighetene vedtar.
ZERO anbefaler at elektrifisering av disse feltene ses i sammenheng med Aldous Major/Avaldsnes-funnet
og Grane. De fire andre feltene ligger alle i nærheten av Grane, som er et av feltene i midtre Nordsjø med
lang levetid og store gjenstående forekomster av petroleum i feltet. Det vil derfor være naturlig å sørge
for en elektrifisering her.
Ved å legge til grunn Klimakur 2020s anslag for delelektrifisering av området vil en kunne kutte utslippene med mellom 100 000 og 400 000 tonn CO2. En hel-elektrifisering av de utredede plattformene vil
kunne kutte utslippene med 925 600 tonn CO2. ZERO mener det i dette området er mest fordelaktig å
legge opp til en del-elektrifisering, som foreslått i Klimakur, og at alle nye felt i området elektrifiseres.
Statnett har ikke, verken i nettutviklingsplanen fra 2010 eller i sitt svar til den samordnede elektrifiseringsstudien fra Statoil, Lundin og Det norske oljeselskap, innvendt at kraftbalansen i området er svak,
eller at det vil være vanskelig med økt utmating mot Nordsjøen. Statnett har tvert imot bekreftet at området er godt egnet nettopp til utmating av kraft. Det går et viktig nord/sør-skille ved Boknafjorden, i og
med at det fremtidige behovet for nettforsterkning rundt Stavanger-regionen ikke henger sammen med
kraftsituasjonen rundt Kårstø.
ZERO er kjent med at Hydro har vurdert å utvide aluminiumsverket på Karmøy, etter at de gamle søderbergovnene ble utfaset. Disse planene er foreløpig lagt på is, men kan bli aktuelle på lengre sikt. Ifølge
Statnett er kraftnettet mot Karmøy sterkt nok med dagens forbruk, men dersom Hydro utvider anlegget
på Karmøy vil det bli behov for en ny kraftledning fra Sauda/Saurdal til Karmøy. Det er også til vurdering å
foreta spenningsoppgraderinger på dagens linjer inn til området, fra 300 kV til 420 kV. Det er etter ZEROs
mening ingen konflikt mellom en elektrifisering av områdene i midtre Nordsjø og eventuelle langsiktige
planer om å utvide Hydros anlegg på Karmøy. Men disse utvidelsene må da sees i sammenheng med ny
kraftlinje fra Sauda/Saurdal til Karmøy, og med økt kraftproduksjon i området.
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9 Nordlige Nordsjø
I nordlige Nordsjø er det i dag 25 felt i drift. I deres rapporten fra 2008 har Oljedirektoratet valgt å vurdere en del-elektrifisering av Visund, Kvitebjørn, Troll C, Oseberg Sør og Oseberg Øst, Snorre A, Snorre B,
Gullfaks A og C, Statfjord B og C, Troll B, Oseberg C, Brage og Oseberg. I studien fra OD vil kraften fra land
føres fra Mongstad.
I sin rapport slår Oljedirektoratet fast at kraftlinjenettet til Mongstad ikke er sterkt, og det er fra Statnett
og BKKs side planlagt flere nye nettutbygginger og oppgraderinger (Statnett 2010).

9.1 Aktuelle felt i nordlige Nordsjø
Visund er et oljefelt
som ligger øst for
Snorrefeltet. Omlag
1/3 av de totale oljeressursene er fortsatt
tilgjengelig, samt 42,8
mrd Sm3 gass. Funnet
ble gjort i 1986, og
produksjonen startet i
1999. Operatør for feltet
er Statoil.
Kvitebjørn er et
gasskondensatfelt
øst i Tampenområdet.
Funnet ble gjort i 1994
og kom i produksjon
i 2004. Totalt gjenstår
15,2 millioner Sm3
olje og 67,8 milliarder
Sm3 gass i utvinnbare
ressurser. Operatør for
feltet er Statoil.

Figur 7. CO2-utslipp fra feltene i nordlige Nordsjø.

Trollfeltet ligger om lag 65 kilometer vest for Kollsnes. Troll B og C inngår i Troll fase II. Fase II omfatter
oljereservene i Troll Vest. Funnet ble gjort i 1979, og produksjonen startet i 1995. Totalt gjenstår 36,6 millioner Sm3 olje på feltet.
Oseberg Sør er et oljefelt rett sør for Oseberg. Funnet ble gjort i 1984 og satt i produksjon i 2000. Statoil
er operatør for feltet. 13,0 millioner Sm3 olje, 5,7 milliarder Sm3 gass og 1,5 millioner tonn NGL er fortsatt tilgjengelige ressurser.
Oseberg Øst er et oljefelt rett øst for Oseberg. Funnet ble gjort i 1981, og produksjonen startet i 1999.
Statoil er operatør for feltet. Det gjenstår 10,6 millioner Sm3 olje, 0,1 milliarder Sm3 gass og 0,1 millioner tonn NGL på feltet.
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Oseberg ble oppdaget i 1979, og produksjonsstart var 1988. Oseberg C inngår i Oseberg-feltet. Statoil
er operatør. Totalt gjenstår 22,6 millioner Sm3 olje, 77,9 milliarder Sm3 gass og 3,6 millioner tonn NGL i
feltet.
Snorre er et oljefelt i Tampenområdet. Feltet består av Snorre A og Snorre B. Snorre A ble oppdaget i
1979 og satt i produksjon fra 1992. Produksjonen fra Snorre B startet i 2001. Totalt gjenstår det 65,4 millioner Sm3 olje, 0,4 milliarder Sm3 gass og 0,1 millioner tonn NGL på feltet.
Gullfaks ble oppdaget i 1978, og produksjonen startet i 1986. Statoil er operatør for feltet. Totalt gjenstår
16,7 millioner Sm3 olje i utvinnbare ressurser.
Brage er et oljefelt øst for Oseberg i den nordlige delen av Nordsjøen. Feltet ble funnet i 1980, og produksjonen startet i 1993. Statoil er operatør for feltet. Brage er i halefasen, og det gjenstår 2,6 millioner
Sm3 olje, 0,9 milliarder Sm3 gass og 0,2 millioner tonn NGL på feltet.
Statfjord er et oljefelt som ligger på begge sider av grenselinjen mellom norsk og britisk kontinentalsokkel i Tampenområdet. Funnet ble gjort i 1974, og det er Statoil som er operatør. Statfjord B kom i
produksjon fra 1982, og Statfjord C kom i produksjon i 1985. Totalt gjenstår 4,6 millioner Sm3 olje , 15,5
milliarder Sm3 gass, 3,3 millioner tonn NGL og 0,5 millioner Sm3 kondensat på feltet.

9.2 Fremtidige felt i nordlige Nordsjø
Knarr ble påvist i 2008 og ligger ca 50 km nordøst for Snorre. Operatør for feltet er BG Norge AS. Etter
planen vil feltet være i produksjon fra 2014, og det er ventet at Knarr inneholder 8 millioner Sm3 olje.
Valemon ble påvist i 1985 og ligger rett vest for Kvitebjørn. Statoil er operatør for feltet. Valemon vil bli
bygget ut med en normalt ubemannet produksjonsplattform. Det er ventet at Valemon vil starte produksjonen i 2014, og anslagene for feltet er 5,3 millioner Sm3 olje og 26,4 milliarder Sm3 gass.
Hild ble påvist i 1978 og ligger nær delelinjen til britisk sektor, ca. 42 km vest for Oseberg. Total E&P er
operatør for feltet. Hild er ennå i planleggingsfasen, og utbygging vil nok først starte etter 2015. Det er
ventet at Hild inneholder om lag 5,1 millioner Sm3 olje og 16,3 milliarder Sm3 gass.

9.3 Elektrifiseringsarbeid/status
Et av feltene som i dag er elektrifisert, er Troll A. Der blir kraften i dag hentet fra anlegget på Mongstad. På
Troll A har energiforbruket økt, ettersom trykket i feltet går ned som følge av produksjonen slik at strømforbruket har økt. Dette har vært med på å bidra til økt press rundt energisituasjonen i Hordaland, og utbygging av en kraftlinje mellom Mongstad og Kollsnes vil være nødvendig for å kunne fortsette å forsyne
feltet med strøm – da fra Kollsnes – også ved økt etterspørsel. OED ga i september Statoil konsesjon til
utbygging av to nye kompressorer på Troll A-plattformen med kraft fra land.
Knarr skal bygges ut med en egen installasjon og vil i så måte være en utmerket kandidat til elektrifisering. Dette var likevel ikke noe som ble vedtatt i PUD for Knarr da den ble behandlet i 2011.
Ifølge utredningene som er gjort for Klimakur 2020, vil det være mulig med en del-elektrifisering i nor-
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dlige Nordsjø som kan utløse kutt på totalt 1,3 millioner tonn CO2. Disse anslagene baserer seg på en
del-elektrifisering av områdene som ble utredet i Oljedirektoratets rapport fra 2008.

9.4 Kostnader ved elektrifisering i nordlige Nordsjø
I rapporten fra Oljedirektoratet er det lagt til grunn en tiltakskostnad på 1600 kroner per tonn med dedikert gasskraft, og 1850 kroner per tonn med kraft fra markedet.
Bellona har gjennomgått også tallene for nordlige Nordsjø. Her har de lagt til grunn tilførsel av dedikert
vann- og vindkraft, til en kraftpris på 50 øre/ kWh. Ettersom denne kraften skal føres fra et område som
ikke har tilstrekkelig nettforsterkning, har også Bellona lagt dette inn i sin kostnadsoversikt. Årsakene til
at kraftpris-anslagene for nordlige Nordsjø er høyere enn for sørlige Nordsjø, er fordi Bellona her har lagt
til grunn tilførsel av dedikert vannkraft og vindkraft, mens det i sørlige Nordsjø kun er vannkraft som ligger til grunn. Da vindkraft i dag har høyere kostnader å utløse enn vannkraft, er det gjort en differensiering i prisen. Da vil tiltakskostnaden for nordlige Nordsjø ligge på mellom 1092 og 1212 kroner per tonn.
I Klimakur 2020 er kostnaden for elektrifisering beregnet til mellom 1550 kroner tonnet og 2150 kroner
tonnet.

9.5 Kraftbalansen i området
I sin rapport fra 2008 anslår Oljedirektoratet at effekten man trenger for å elektrifisere eksisterende plattformer i nordlige Nordsjø, er 405 MW.
Kraftnettet til Mongstad og Hordaland er i dag ikke i stand til å levere tilstrekkelig strøm til en full elektrifisering. Hordaland og Sunnhordaland er i dag underskuddsområder hvor det må importeres kraft . Frem
mot 2015 ventes det at kraftbalansen i området vil styrkes, med flere fornybarprosjekter og produksjon
ved gasskraftverket på Mongstad (Statnett 2010). I området er det svært dårlige overføringslinjer ut av
regionen, noe som kan føre til innesperret kraft. Sima – Samnanger vil være en kraftlinje som er viktig
for fremtidig elektrifisering i dette området. Kraftlinjen fra Modalen til Mongstad er ifølge Statnett også
viktig for å kunne realisere en økt fornybarutbygging.
Utbygging av kraftlinjen fra Mongstad – Kollsnes
vil være viktig for elektrifisering av sokkelen nå og
i fremtiden. Med dagens nett gjør begrensninger
at det vil være problematisk med en økning i utmatingen av strøm mot sokkelen. Dette er noe
Statnett, BKK og NVE kommenterte i sin høringsuttalelse til Statoils søknad om å øke kraftuttaket
til Troll A. Her anbefalte Statnett OED ikke å tillate
en økning før kraftlinjen Modalen – Mongstad –
Kollsnes var på plass. Likevel sa OED i september
ja til å tillate et økt forbruk av kraft fra land til Troll
A. I en pressemelding fra departementet står følgende å lese:

Figur 8. Meldte, søkte og gitte konsesjoner for
fornybar kraft i Sogn og Fjordane.

Troll-feltet er det største gassfeltet i Nordsjøen og viktig for Norges posisjon som en trygg leverandør av gass.
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ZERO har foretatt en vurdering av den omsøkte linjen, og vi er positive til en utbygging. Her ønsker ZERO
at alternativ 1 skal få konsesjon. Alternativet har mindre konsekvenser for naturmiljø enn de andre alternativene, særlig på siste strekket av linjen, fra Mjøs til Mongstad. Her ønsker ZERO at deler av linjen
legges i kabel.

Det er tenkt at kraften som skal brukes til elektrifisering av nordlige Nordsjø, skal føres til Mongstad i
Hordaland. Det kan også gjøres en vurdering av alternative utmatingspunkter. En mulighet er å mate
den ut fra et sted i Sogn og Fjordane. Dette vil muligens føre til økte kostnader for lengre kabler ut til
plattformen. I Hordaland og Sogn og Fjordane er det i dag meldt 820 MW ny vindkraft, søkt om 654 MW
ny vindkraft, og 225 MW har fått konsesjon.

9.6 Vurdering av mulig elektrifisering
ZERO mener at utbyggingen av Hild-feltet i nordlige Nordsjø må bli sett i sammenheng med eksisterende felt. Ved å kreve en samordning av elektrifisering av eksempelvis Hild og Oseberg vil man kunne
redusere utslippene fra Osebergfeltet med over 700 000 tonn CO2. Dette vil ha stor betydning for Norges
samlede utslipp og for utslippene fra petroleumsnæringen.
I Klimakur 2020 er det identifisert at det i nordlige Nordsjø kan gjøres utslippsreduksjoner på 1,4 millioner tonn CO2 ved del-elektrifisering av eksisterende plattformer. En hel-elektrifisering av de omtalte
feltene vil kunne føre til utslippsredusksjoner på 3,7 millioner tonn CO2 i året. Dette tallet viser hvor store
utslippsreduksjoner som faktisk er mulig i dette området.
ZERO mener man i nordlige Nordsjø må prioritere en hel-elektrifisering av Osebergfeltet, Troll, Gullfaks
og Kvitebjørn. Dette vil kutte utslippene fra nordlige Nordsjø med 2,1 millioner tonn CO2 årlig. Samtidig
er det helt essensielt med en elektrifisering av nye utbygginger i dette området.
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Draugen var det første funnet i Norskehavet.
Foto: Norske Shell.
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10 Norskehavet
I Norskehavet er det i dag 13 felt i produksjon, samt to nye utbygginger på vei. Norskehavet er ikke en
like moden oljeprovins som Nordsjøen. Her kom det første feltet i produksjon i 1993, og det er ingen felt
som har avsluttet produksjonen. I deres rapporten fra 2008 har Oljedirektoratet vurdert en elektrifisering
av Draugen, Heidrun, Njord, Åsgard og Kristin. I ODs studie vil kraften føres fra land fra Tjeldbergodden.
I rapporten fra Oljedirektoratet fra 2008 kommer det frem at Norskehavet på det tidspunktet ikke hadde
et overføringsnett som var godt nok rustet til en elektrifisering.

10.1 Aktuelle felt i Norskehavet
Oljefeltet Draugen
ble funnet i 1984 og
var det første funnet
i Norskehavet. Det
ble bygget ut i 1993.
Operatør for feltet er
Norske Shell. Det er forventet at feltet fortsatt
inneholder om lag 15,4
millioner Sm3 o.e.
Heidrun ligger
på Haltenbanken
i Norskehavet og
ble funnet i 1985.
Produksjonen ved feltet
startet i 1995, og Statoil
er operatør. Totalt gjenstår 33,9 millioner Sm3
olje og 30,1 milliarder
Sm3 gass i feltet.

Figur 9. CO2-utslipp fra feltene i Norskehavet

Njord ligger om lag 30 kilometer vest for Draugen. Feltet ble oppdaget i 1986 og satt i produksjon i 1997.
Operatør for feltet er Statoil. Det er ventet at det gjenstår 2,1 millioner Sm3 olje og 8,3 milliarder Sm3
gass i feltet.
Åsgard ligger sentralt i Norskehavet og omfatter flere funn. Åsgard ble først oppdaget i 1981 og begynte
produksjon i 1999. Statoil er operatør for feltet. Her gjenstår fortsatt 26,9 millioner Sm3 olje, 89 milliarder
Sm3 gass og 18,3 milliarder tonn NGL.
Kristin er et gasskondensatfelt hvor Statoil er operatør. Feltet ble oppdaget i 1997 og startet produksjon
i 2005. Tyrihans er også knyttet opp til Kristin, her startet produksjon i 2009. Det gjenstår i dag 7,9 millioner Sm3 olje, 12,2 milliarder Sm3 gass og 3,2 milliarder tonn NGL på feltet.
I etterkant av rapporten fra OD har Skarv-utbyggingen blitt realisert
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Skarv ligger 35 kilometer sørvest for Nornefeltet. Det ble funnet i 1998 og besluttet utbygd i 2007. BP
Norge er operatør for feltet, som kom i produksjon i august 2011. Det er ventet at feltet inneholder 16,5
millioner Sm3 olje, 42,1 milliarder Sm3 gass og 5,5 millioner tonn NGL.
10.2 Fremtidige felt i Norskehavet
Luva ble påvist i 1997 og ligger 320 kilometer vest for Bodø. Det er ventet at feltet inneholder 53,1 milliarder Sm3 gass og 0,9 millioner Sm3 kondensat. Luva ligger 1270 meter dypt, og dette gir tekniske utfordringer ved valg av utbyggingsløsning. Statoil er operatør for feltet.
Hasselmus ble påvist i 1999. Feltet ligger om lag 7 km nordvest for Draugenfeltet. Hovedformålet med
utbyggingen er å produsere gass til kraftgenereringen på Draugenfeltet. Det er ventet at funnet kan
komme i produksjon i 2013.
Linnorm ble påvist i 2005 og er et gassfelt. Feltet ligger 50 km nordvest for Draugenfeltet. Norske Shell
er operatør for feltet.

10.3 Elektrifiseringsarbeid/status
Statoil og Shell jobbet tidligere sammen med planene om et gasskraftverk med CO2-rensing på
Tjeldbergodden. Formålet med det som ble kalt Halten CO2-prosjekt er å bruke CO2 for å øke utvinningsgraden i Draugen-feltet. Deler av kraftproduksjonen ønsket man samtidig å benytte til å elektrifisere
Draugen og Heidrun-feltet. NVE hadde gitt konsesjon til å bygge et gasskraftverk på Tjeldbergodden,
men denne konsesjonen utløp 1. januar 2011, og verken Statoil eller Shell har valgt å gå videre med
prosjektet.
I programmet for konsekvensutredning av Skarv-utbyggingen fra 2005 står følgende:
Det skal også klargjøres hvordan miljøkriterier og konsekvenser er lagt til grunn for valg av tekniske løsninger
av betydning for utslipp til luft.
I høringsuttalelsene til forslaget til program for konsekvensutredning pekte flere på at elektrifisering ikke
var godt nok utredet, blant annet Møre og Romsdal fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Dette valgte likevel operatøren BP Norge å avvise.
I konsekvensutredningen for Skarv og Idun fra 2006 skriver BP følgende:
Det er vurdert muligheter for elektrifisering av produksjonsskipet med kabel fra land(…). Utviklings- og kvalifiseringsprosessen for slik ny teknologi tar imidlertid lang tid og er ikke forenelig med tidsplan for gjennomføringen av utbyggingen. (…) Elektrifisering av produksjonsskipet er dermed forkastet.
Under behandlingen av Skarv i energi- og miljøkomiteen i Stortinget ble utbyggingen godkjent uten
krav om elektrifisering. Dette til tross for at Skarv-utbyggingen vil øke de norske utslippene med 500 000
tonn CO2. Under behandlingen stilte Venstre og KrF krav om at:
Stortinget ber Regjeringen vurdere endringer i prosedyrene knyttet til behandling av fremtidige utbygginger på norsk sokkel, hvor Stortinget får anledning til å behandle saken før det gis samtykke til betydelige
pre-investeringer.
Luva er Statoils neste store investeringsprosjekt. Feltet er et av de dypeste på norsk sokkel og ligger utenfor Helgelandskysten. Det er 140 km til Norne, som er nærmeste installasjon. 29. september 2011 ble det
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klart at Statoil vraker elektrifisering av Luva, på grunn av den trolige kostnadsrammen på 1500 kroner
tonnet. Ved å elektrifisere Luva kunne man hentet ut overskuddsstrømmen fra kraftverkene på Svartisen
i Nordland.
I Klimakur er det lagt til grunn en del-elektrifisering i området som vil føre til at utslippene reduseres med
700 000 tonn CO2. Disse anslagene baserer seg på del-elektrifiseringen av områdene som ble utredet i
Oljedirektoratets rapport fra 2008.

10.4 Kostnader ved elektrifisering i Norskehavet
I rapporten fra OD fra 2008 blir det anslått at kostnadene for elektrifisering av Norskehavet ligger på 1900
kroner per tonn redusert CO2 ved dedikert kraftproduksjon, og 1750 kroner per tonn redusert CO2 ved
kraft fra markedet.
I Klimakur legges det til grunn en tiltakskostnad på 1550 kroner tonnet.

10.5 Kraftbalansen i området
Oljedirektoratet anslår i sin rapport fra 2008 at den
dimensjonerende effekten man trenger for å elektrifisere eksisterende plattformer i Norskehavet er
160 MW, hvorav 116 MW i den nordlige delen.
Kraftnettet i Midt-Norge er ikke stabilt. For å få til
en elektrifisering av Norskehavet er vi avhengig av
utbygging av flere kraftlinjer. Ørskog – Fardal mellom Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane må realiseres, det samme må kraftlinjen Namsos – Roan
– Storheia og Storheia – Orkdal/Trollheim. Dette
er linjer som i dag er omsøkt, men i tillegg må det
bygges en linje fra Trollheim til Mongstad, som da
vil føre den fornybare kraften rett til havs.

Figur 10. Meldte, søkte og gitte konsesjoner for fornybar
kraft i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Det er tenkt at kraften til utmating til plattformene skal føres til Tjeldbergodden, nord i Møre og Romsdal.
I Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag er det i dag søkt om 1040 MW ny vindkraft og 1302 MW har fått
konsesjon. I dag får man i tillegg 275,6 MW vindkraft fra eksisterende parker i fylket. Dette tilsvarer om
lag 2/3 av den totale vindkraftproduksjonen i Norge.
10.6 Vurdering av mulig elektrifisering
ZERO mener tilfellet med både Skarv- og Luva-utbyggingen viser svakhetene i elektrifiseringsdebatten
i dag. I begge tilfeller har utbyggeren kunnet peke på kostnadsestimatene og avskrive elektrifisering
som beste tilgjengelige teknologi. Behandlingen av Skarv i Stortinget viser også hvordan behandlingen
knyttet til utbyggingsløsning ikke blir reell, fordi utbygger allerede har foretatt såpass omfattende preinvesteringer i forkant av behandlingen. Ved å tillate betydelige pre-investeringer før utbyggingsløsningen er behandlet i Stortinget fjerner man i praksis makt fra landets styrende organer, og undergraver
hele PUD-behandlingen.
Samtidig er det viktig å få frem nye elektrifiseringsløsninger i regionen. Funnene Lindorm og Hasselmus
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er tenkt knyttet opp mot Draugen. Dette må sees i sammenheng med elektrifisering av Draugen. Ifølge
Klimakur 2020s beregninger vil det være mulig å kutte nærmere 700 000 tonn CO2 ved en del-elektrifisering av de omtalte feltene i Norskehavet. Ved en hel-elektrifisering av alle feltene vil det være mulig å
kutte 1,68 millioner tonn CO2.

Strøm fra land til olje- og gassplattformer • 41

11 Politiske endringer i dagens
petroleumsforvaltning
Det er i dag flere utfordringer ved det norske forvaltningsregimet for oljevirksomhet. En av dem er de
store pre-investeringene som blir foretatt i forbindelse med utbygging av nye felt. Dette undergraver
hele den norske forvaltningen, og tar i realiteten makt fra de folkevalgte. Når en såkalt plan for utbygging
og drift (PUD) av en oljeforekomst skal behandles, enten i selve Stortinget eller i energi- og miljøkomiteen, har tiltakshaver allerede foretatt store investeringer i forkant av den politiske avklaringen av utbyggingen. Dette gjør det vanskeligere for de folkevalgte å stille krav til elektrifisering i behandlingen av
PUD-er.
Olje- og energidepartementet har myndighet til å bestemme hvordan petroleumsvirksomheten skal
samordnes. Det er likevel ZEROs påstand at departementet bare i få tilfeller benytter seg av denne myndigheten. Dette var noe som ble løftet frem høsten 2011 da Rolf Wiborg fra Oljedirektoratet sendte et
åpent brev til Riksrevisjonen, energi- og miljøkomiteen og norske medier, hvor han kritiserte samordningsevnene til Olje- og energidepartementet.2 Kritikken hans retter seg spesielt mot behandlingen av
Utsira-høyden, hvor feltene Dagny, Luno og Draupne er planlagt, og hvor selskapene nå har gått inn for
å avslutte samarbeidet rundt elektrifisering. ZERO mener det er OEDs oppgave som forvalter å tvinge
gjennom samordning mellom de ulike operatørene og de ulike feltene, slik at det vil være mulig å gjennomføre en elektrifisering.
Et av de viktigste klimapolitiske virkemidlene som ble innført på norsk sokkel for snart 20 år siden, var
innføringen av CO2-avgiften. Siden den ble innført, har den ført til store utslippskutt på norsk sokkel. De
siste årene har derimot avgiften ikke utløst tiltakene som gjenstår for å gjennomføre utslippskutt som
monner, ettersom avgiften er for lav. De billigste tiltakene er gjennomført, og for at CO2-avgiften skal
fungere som et klimatiltak, må avgiften økes.
I de fleste utregningene som er gjort på elektrifisering av eksisterende plattformer, er det lagt til grunn
del-elektrifisering. Det er ventet at ved gjennomføring av en del-elektrifisering av samtlige felt på norsk
sokkel, er det mulig å redusere utslippene av klimagasser med 2 millioner tonn CO2 årlig. ZERO mener
Norge må stille klare klimakrav til en av de største forurenserne i Norge. Myndighetene må derfor i større
grad vurdere hel-elektrifisering av norsk sokkel.

2

Oppslag fra Teknisk Ukeblad: http://www.tu.no/olje-gass/article292114.ece
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12 Konklusjon
For at vi skal kunne nå klimamålene vi har satt oss, er vi avhengig av store utslippskutt. Noen av disse kuttene er nødt til å komme i petroleumssektoren, som er en av de største forurenserne. ZERO har i denne
rapporten vist at det er mulig å redusere utslippene fra olje- og gassektoren med mellom 3 og 7 millioner
tonn CO2, avhengig av ambisjonsnivå.
Samtidig er Norge avhengig av en stabil kraftforsyning på land. I flere av områdene rapporten omtaler,
vil det ikke være nødvendig med omfattende utbygging av kraftnettet for å sørge for elektrifisering, men
i noen områder er vi avhengig av en styrking av sentralnettet. Dette gjelder særlig for Norskehavet og
nordlige Nordsjø.
Utslippene fra olje- og gassektoren stod i 2010 for 25 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge. I
tiden fremover må det pålegges elektrifisering av alle nyutbygginger og på store ombygginger av eksisterende plattformer.
ZERO mener at følgende nye virkemidler bør tas i bruk for å sørge for økt bruk av utslippsfri kraft til kraftforsyning i petroleumsnæringen:
• Petroleumsloven endres slik til å kreve at alle nye felt må ha elektrifisering fra dag én. Dette vil gi
forutsigbarhet i planleggingen av både kraft og nett på land, og gi forutsigbarhet i samordningen av
område-elektrifisering.
• Prosedyrene knyttet til behandling av fremtidige utbygginger må endres, slik at Stortinget får anledning til å behandle saken før det gis samtykke til betydelige pre-investeringer.
• Ved utbygginger i områder nært knyttet opp til andre felt må muligheten utredes for sam-elektrifisering med eksisterende felt.
• Ved store ombygginger av eksisterende felt må elektrifisering pålegges.
• CO2-avgiften økes.
• Det etableres et Klimafond, etter samme prinsipp som NOx-fondet, for å finansiere elektrifisering av
eksisterende felt.
• Kraftlinjen Modalen – Mongstad – Kollsnes må komme på plass, med omsøkt alternativ 1, som har
minst konsekvens for naturmiljøet.
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