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1 Forord
I henhold til petroleumslovens bestemmelser legger rettighetshaverne i utvinningstillatelsene
PL055 fram forslag til program for konsekvensutredning (utredningsprogram) for offentlig
høring. Forslaget til utredningsprogram er første steg i prosessen for installasjon av to flytende
havvindturbiner, som et utslippsreduserende tiltak.
Dette tiltaket avviker fra normale prosesser som omhandler utbygging av anlegg for utvinning
av petroleums reserver, da det her er tale om en endring av kraftgenereringsløsingen for den
eksisterende installasjon for Brage. Hensikten med utredningeprogrammet er å beskriver
løsningen samt å belyse nåværende informasjon.
Forslaget til utredningsprogram er utarbeidet i henhold til siste veileder for PUD/PAD.
Utredningsprogrammet presenterer de alternative utbyggingsløsningene, tidsplaner og tema
som vil bli utredet nærmere i konsekvensutredningen.
I samråd med Olje- og energidepartementet er høringsfristen satt til 6 uker. Eventuelle
kommentarer eller merknader bes sendt til operatøren Wintershall Dea Norge AS, med kopi til
Olje- og energidepartementet. Forslaget til utredningsprogram vil også kunne lastes ned fra
følgende internettside: www.wintershalldea.no.
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2 Sammendrag
Wintershall Dea vurderer å knytte flytende havvindenheter til til våres eksisterende installasjon
for olje- og gassproduksjon på Brage-feltet, lokalisert i den nordlige del av Nordsjøen. Vindkraft
anses som et godt utslippsreduserende tiltak med to 11MW vindturbiner på flytere oppankret
omlag to kilometer fra Brage-plattformen. Dette vil erstatte omlag 60% av kraftbehovet for
Brage, som i dag genereres av gassturbiner med tilhørende utslipp til luft. Tiltaket vil redusere
CO2 utslippet fra Brage med 40000-60000 tonn CO2 per år avhengig av vind og andre faktorer.
Siden gjenværende levetid for Brage er kort med utvinningstillatelse til 2030, haster det å få
tilknyttet havvindenhetene så fort som mulig slik at at vi kan få redusert utslippene for de
resterende 6-7 år av feltets levetid. Målsetningen er derfor at tiltaket kan være implementert
allerede på slutten av 2024, eller tidlig i 2025.
Dette dokumentet inneholder forslag til utredningsprogram for en konsekvensutredning som
skal imøtekomme kravet til konsekvensutredning for prosjektet. Konsekvensutredningen vil
beskrive hvordan utbyggingen vil påvirke miljø- og samfunnsinteresser og andre brukere av
området. Utredningen vil i tillegg beskrive de muligheter som finnes for å redusere eller unngå
negative effekter og øke eventuelle positive effekter. Endret plan for utbygging og drift (PUD)
for Brage, inkludert konsekvensutredningen, skal sendes Olje- og energidepartementet (OED)
for godkjenning før utbygging kan finne sted. I foreliggende forslag til utredningsprogram for
vindkraft på Brage vil det bli redegjort for hva som planlegges utredet i konsekvensutredningen
samt gitt nærmere opplysninger om prosjektet.
Med utgangspunkt i ulike studier kan vi trekke følgende konklusjoner:
Konsekvensutredningen for Northern Lights og Miljørisikoanalysen for oljeutslipp på Bragefeltet konkluderte med at miljørisikoen er størst for havhest, ettersom det er den vanligste
fuglearten i området. Fuglearten er i området hele året, men ikke i den viktige hekketiden. Dette
er tilsvarende som for konsekvensutredningen for Hywind Tampen-området. Risikoen er vurdert
i samtlige studier, som konkluderte med at den generelle risikoen er lav. Enkeltindivider kan bli
utsatt for miljørisiko, men risikoen for bestanden i sin helhet, er lav.
Det er ikke påvist store bestander av sjøpattedyr i området. De samme studiene viste at
miljørisikoen for sjøpattedyr er svært lav. Equinor har også utarbeidet en støyanalyse som
konkluderte med at Hywind Tampen-vindpark ikke vil utgjøre en risiko for sjøpattedyr. Følgelig
vil det heller ikke være noen risiko forbundet med det mye mindre vindenergikonseptet på Brage.
Konsekvensutredningen for Hywind Tampen tar for seg akutte utslipp av hydrokarboner som
følge av ulykker. Sammenlignet med andre aktiviteter som f.eks. lete- eller produksjonsboring,
forekommer utslipp relativt sjelden og er derfor godt innenfor den dimensjonerte
beredskapskapasiteten for eventuelle oljeutslipp. Dette er i tråd med konklusjonene i
miljørisikoanalysen for oljeutslipp og beredskapsanalysen for Brage. Den største risikoen for
Brage ville være dersom en havmølle skulle synke og treffe oljeeksportledningen som går langs
havbunnen til Oseberg.
Når det gjelder kjemikalier som brukes i selve havmøllene, så dreier det seg om små mengder
i lukkede systemer. De vil derfor ikke utgjøre noen betydelig miljørisiko.
Brage ligger i utkanten av et område med stor fiskeriaktivitet. Et vindkonsept på Brage vil ha
en liten innvirkning på fiskeriaktiviteten, da et slikt konsept vil medføre et begrenset arealbeslag.
Dette vil imidlertid bli mer enn oppveid av avviklingen av Veslefrikk-feltet, som vil frigjøre området
for fiskeriaktivitet. For å redusere konsekvensene for fiskerinæringen vil flere gode forslag i
konsekvensutredningen for Hywind Tampen også bli vurdert for vindenergiprosjektet på Brage.
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Det meste av skipsfarten i området er knyttet til betjening av petroleumsinnretninger og fiskerier.
Transport av to flytende havmøller vil øke risikoen for kollisjon noe, men kun i noen få dager.
Det vil ikke være noen betydelig økt risiko for kollisjon etter at havmøllene er satt i drift. Det
samme gjelder for et lite servicefartøy som brukes til å vedlikeholde havmøllene.
For luftfarten, og da kun for regelmessige helikopterflyvninger til og fra Brage, vil havmøllene
øke den mulige ulykkesrisikoen, da disse vil befinne seg nærmere Brage-plattformen enn
Hywind Tampen-vindparken. Dette må undersøkes nærmere, og havmøllenes beliggenhet i
forhold til flybaneaktiviteter og -rutiner, må vurderes nøye før en kan avgjøre hvor en skal
plassere havmøllene i forhold til Brage-plattformen.
Wintershall Dea ser ikke behov for videre utredning av naturressurser eller videre undersøkelser
for å påvise allerede kjente fakta. Vi vil se nærmere på noen få gjenstående forhold i
konsekvensutredningen, blant annet en vindstudie. Det er viktig for å bestemme den beste
plasseringen av havmøllene i forhold til Brage-plattformen.
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3 Innledning
Wintershall Dea og partnerne på Brage har besluttet å utrede mulighetene for å delvis forsyne
Brage plattform med strøm fra flytende havvind. Ved å redusere bruken av gassturbiner og
forsyne plattformen med kraft fra flytende havvind, vil CO2-utslipp fra Brage kunne reduseres
med om lag 50000 tonn per år med tilhørende reduksjon av annet utslipp som for eksempel
NOx, SOx, CH4 og nmVOC.
Gjennomføringen av tiltaket vil i tillegg bidra til å legge til rette for nye industrielle muligheter
for Norge, og norsk leverandørindustri innen fornybar energiproduksjon som et bidrag til det
grønne skiftet. Før en eventuell gjennomføring av tiltaket kan finne sted, skal det utarbeides
en konsekvensutredning for prosjektet. På vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelsene
PL 055 legger Wintershall Dea derfor med dette frem forslag til program for
konsekvensutredning for havvindprosjektet på Brage. (Fig. 3.1)

Fig. 3.1 Havvind på Brage feltet

3.1 Beskrivelse av tiltakshaver
Eierfordelingen for Brage er gitt i tabellen under.
Tabell 3.1 Rettighetshavere i Bragefeltet

Rettighetshavere

Eierandel i prosent

Wintershall Norge AS

35,2

Lime Petroleum AS

33,8434

DNO Norge AS

14,2567

Vår Energi AS

12,2575

Neptune Energy Norge AS

4,4424

3.2 Begrunnelse for tiltaket
Klimaendringer og en økende etterspørsel etter ren energi har de siste årene resultert i en rekke
initiativ innen ulike energieffektiviserings- og kraft fra land-løsninger. Flytende havvind i
kombinasjon med eksisterende kraftforsyning på olje og gass installasjoner er et initiativ som
nå undersøkes videre. Havvind direkte koblet opp til olje- og gassinstallasjoner vil kunne gjøre
det lønnsomt og delelektrifisere felt på sokkelen hvor kraft fra land ikke er en reelt alternativ.
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Oppkobling av flytende havvindenheter til Brage plattform vil redusere forbruket av gass som
drivstoff og bidra til betydelig utslippsreduksjon av CO2 og NOX. I tillegg til at dette er et viktig
CO2 reduserende tiltak, vil prosjektet samtidig bidra til nødvendig teknologiutvikling innen
flytende havvind, hvor Norge og norsk industri kan spille en viktig rolle.
Det er videre en stor fordel med å ha flytende havvindenheter, da disse er flyttbare og har lengre
levetid enn den eksisterende installasjonen på Brage. De flytende havvindenhetene kan derfor
flyttes til andre egnete installasjoner etter feltavslutning på Brage for videre bruk og bidrag til
utslippsreduksjoner.
3.3 Formål med utredningsprogrammet
Konsekvensutredning (KU) er en integrert del av planleggingen av utbyggingsprosjekter.
Konsekvensutredningen skal sikre at forhold knyttet til miljø, samfunn og naturressurser blir
inkludert i planarbeidet på lik linje med tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige forhold.
Formålet med utredningsprogrammet er å gi myndighetene og andre høringsinstanser
informasjon og varsel om hva som er planlagt utbygd, hvor og hvordan, og hva som er planlagt
utredet i konsekvensutredningen. Gjennom uttalelser til programmet har høringsinstansene
mulighet til å kunne påvirke hva som blir krevd utredet i konsekvensutredningen, og dermed
også hva som skal ligge til grunn for de beslutninger som skal tas. Det endelige
utredningsprogrammet vil danne grunnlaget for konsekvensutredningen som tiltakshaver vil
utarbeide og sende myndighetene for godkjenning.
Utredningsprogrammet gir et nåtidsbilde av samlet informasjon, kunnskap og konsekvenser
et slik tiltak potensielt kan ha. Det er dermed særs viktig at de aktuelle høringsinstanser påpeker
konsekvenser som er ukjent for rettighetsinhavene, slik at dette kan tas stilling til i
konsekvensutredningen.
3.4 Lovverkets krav
Internasjonalt lovverk
Kravet til konsekvensutredning følger av blant EU-regelverk som er implementert i norsk lovverk.
EU direktivet om miljøkonsekvensutredninger (direktiv 2014/52/EU) det såkalte EIA-direktivet
og direktiv 2001/42/EØF om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer, det
såkalte SEA-direktivet, krever konsekvensutredning av visse offentlige og private prosjekter
som kan ha vesentlige miljø- og/eller samfunnsøkonomiske konsekvenser.
Norsk lovverk
Tiltaket vil innebære en ny kraftforsyning til Brage og endring av eksisterende Plan for utbygging
og drift (PUD) for Brage. De installasjoner, anlegg og kabler som omfattes av prosjektet vil være
å anse som innretning for petroleumsvirksomhet og bli regulert av petroleumslovverket. Følgelig
skal tiltaket følge relevante krav til utredningsprogram og utredning i henhold til det
petroleumsrettslige rammeverket, herunder petroleumsloven § 4-2 og forskrift til lov om
petroleumsvirksomhet § 22.
Utredningen skal også oppfylle bestemmelsene om konsekvensutredning i annen relevant
lovgivning som forurensingslovens, kulturminneloven, naturmangfoldsloven, mv.
3.5 Forholdet til eksisterende planer og konsekvensutredninger
Nordsjøen har omfattende petroleumsvirksomhet, og det er gjennomført et stort antall
utredninger som belyser konsekvensene av olje- og gassvirksomheten i området.
Konsekvensutredningen som utarbeides for havvind på Brage vil basere seg på eksisterende
informasjon om naturressurser og miljøkonsekvenser, og i stor grad støtte seg på den
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omfattende dokumentasjonen som er framlagt i forbindelse med Helhetlig forvaltningsplan for
Nordsjøen og Skagerak fra 2013 [Ref.2]. På enkelte fagområder vil en også kunne basere seg
på de regionale konsekvensutredninger (RKU) som er gjennomført for Nordsjøen, siste gang i
2006 [Ref.3]. Konsekvensutredningen for havvind på Brage vil også basere seg på den
strategiske konsekvensutredningen for havvind som ble utarbeidet av NVE i 2012 [Ref.4].
Equinor gjennomførte en konsekvensutredning for Hywind Tampen [Ref.5], hvor mange
elementer er overførebare, selv om Brage planlegger en flytende og flyttbar havvindsløsning i
mye mindre skala.
Brage ligger om lag 120 kilometer vest for Bergen hvor Equinor gjennomførte et
konsekvensutredning i fohold til CCS lagring - Northern Lights prosjektet [Ref.6] som også har
verdifulle kartlegginger og analyser. Brage har vært i drift siden 1993 og operatøren har dermed
mye kunnskap om området samt at det foreligger andre studier som er gjennomført på feltet
og ikke minst informasjon fra de 3-årlige Regionale Miljøundersøkelsene.
3.6 Konsekvensutredningsprosessen for vindkraft tilknytning
Konsekvensutredningsprosessen starter med at tiltakshaver sender forslag til program for
konsekvensutredning ut på offentlig høring hvor berørte myndigheter og interesseorganisasjoner får muligheter til å komme med sine uttalelser til prosjektet. OED fastsetter det
endelige programmet for konsekvensutredningen på bakgrunn av forslaget, sammen med en
redegjørelse av innkomne uttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt. På grunnlag av
det fastsatte utredningsprogrammet vil tiltakshaver utarbeide konsekvensutredningen for
prosjektet som en del av søknad om endret plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst
(PUD) for Brage. På tilsvarende måte som for forslaget til utredningsprogram, vil tiltakshaver
sende konsekvensutredningen på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner
og innhente uttalelser fra disse. Samtidig tinglyses det i Norsk Lysingsblad at
konsekvensutredningen er sendt på offentlig høring. Konsekvensutredningen og relevant
underlagsdokumentasjon legges i tillegg ut på Internett. Når høringen er avsluttet og innkomne
uttalelser er oppsummert, vil departementet forestå den videre behandling av
konsekvensutredningen og til slutt ta stilling til hvorvidt utredningsplikten er oppfylt.
3.7 Tidsplan for konsekvensutredningen
Foreslått tidsplan for konsekvensutredningen tar utgangspunkt i prosjektets hovedplan.
Hovedelementene fra tidsplanen er kort oppsummert i tabell Tabell 3.2 nedenfor.
Tabell 3.2 Forslag til utredningsprogram

Milepæler for konsekvensutredning og
myndighetsgodkjenning

Tidsplan (sirka)

Forslag til utredningsprogram sendes på (6 ukes
høring)*

Februar 2022

Utredningsprogram fastsettes av OED (4 uker)

April 2022

Konsekvensutredning sendes på høring (8-12 ukers
høring)*

August 2022

Søknad om godkjenning av endret PUD sendes OED

Nov 2022

OED Godkjenning av endret PUD (12-24 uker)

Normalt 3-6 måneder

*Hørings perioden fastsettes i samråd med OED
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3.8 Søknader og tillatelser
For å gjennomføre utbyggingsplanen vil det måtte innhentes flere tillatelser fra norske
myndigheter. Hvilke tillatelser som må innhentes i de ulike fasene vil bli avklart i den videre
prosessen og gjennom behandlingen av konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen vil
identifisere de mest sentrale søknader og tillatelser som er nødvendig for godkjenning av
prosjektet.
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4 Planer for utbygging og drift, aktuelle utbyggingsløsninger
4.1 Helse, miljø og sikkerhet
Wintershall Dea har et overordnet mål om at virksomheten skal gjennomføres uten skade på
mennesker, ytre miljø eller materielle verdier. HMS-forpliktelsene er innarbeidet i all
forretningsvirksomhet for selskapet.
Det vil bli utarbeidet et prosjektspesifikt HMS-program for prosjektet med fokus på en
bærekraftig utvikling hvor påvirkning av ytre miljø reduseres så langt som mulig. Programmet
vil omfatte overordnede mål og strategier og definere spesielle prosjektkrav og identifiserte
hovedutfordringer og risikoer. Programmet vil bli oppdatert for å dekke ulike faser ettersom
prosjektgjennomføringen skrider fram.
4.2 Beskrivelse av konseptet
Den planlagte løsningen for havvind inkluderer to flytere med vindturbingeneratorer og anlegg
for energilagring, kraftoverføring og styring samt nødvendige støttesystemer for ventilasjon,
kjøling, ballastering, helikopteradkomst og forankring. Havvindenhetene vil overføre kraft til
Brage installasjonen via to sjøvannskabler. Hver havvindenhet vil være utstyrt med en 11MW
vindturbingenerator (punkt A) og med en nominell kapasitet på energilagringsanlegget (punkt
B) på 4.5 MWh (se Fig. 4.1 ). Energilagringsanlegget har som formål å kunne erstatte
kraftgenereringen fra vindturbingeneratorene i kortere perioder for dermed å sikre kontinuitet
i kraftforsyningen ved oppstart av gassturbingeneratorene på Brage.

Fig. 4.1 Havvindsløsning for Brage

Selve flyterkonstruksjonen vil være en halvt nedsenkbar ramme med tre vertikale hovedkolonner. En hovedkolonne vil ha flere dekksnivåer utrustet med batterier, transformatorer og
omformere som en del av løsningen for energilagring og kraftoverføring. En av de andre
hovedkollonnene vil fungere som opplager for vindturbintårnet (se Fig. 4.2)
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Fig. 4.2 Arrangemnt av havvindenhet

Havvindenhetene vil ha forankringssystemer bestående av 6 stk ankere med tilhørende
forankringsliner (se Fig. 4.3).

Fig. 4.3 Lokasjon av havvindenheter med forankringssystemer og sjøvannskabler til Brage
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4.3 Lokalisering
De to havvindenhetene vil bli plassert omtrent 2 km sør for Brage plattformen.Fig. 4.4

Fig. 4.4 Lokalisering av havindenheter i forhold til Brage
Lokalisering er ikke bestemt og endelig posisjonering beror på mange faktor som utredes nærmere i
konsekvensutredningen.

4.4 Eksisterende aktivitet og infrastruktur i området
Brage er lokalisert sør fra Veslefrikk, øst for Oseberg plattformene og vest for Troll A plattform
se (Fig. 4.5). I tillegg er det flere større rørledninger som har traséene sør for Brage - Statpipe
og Øseberg Oljetransport.

Fig. 4.5 Eksisterende felt og infrastruktur
(Kilde OD)
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4.5 Gjeldende lover og forskrifter
Tekniske løsninger for tiltaket skal sikre trygg drift som beskytter mennesker, miljø og materielle
verdier i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. De installasjoner, anlegg og kabler som
omfattes av tiltaket vil være del av innretning for petroleumsvirksomhet og vil bli regulert av
petroleumslovverket. Vindkraftdelen av prosjektet er utviklet ihht. internasjonale standarder for
offshore vind, da petroleumslovverket ikke dekker i tilstrekkelig grad den delen av prosjektet.
4.6 Forsyningsbaser og driftsorganisasjon
Drift- og vedlikeholdsmodell for havvind på Brage er foreløpig ikke bestemt. Foreløpig antakelse
er at havvindturbiner skal driftes og overvåkes fra Brages kontrollrom av operasjonell
organisasjon. Kontrollrommet på Brage plattformene vil ha mulighet til å stenge og starte
vindturbinene etter behov. Ved planlagt vedlikehold vil operatør benytte 3. part med relevant
erfaring og kompetanse.
4.7 Vurderte alternativer
Wintershall Dea har etablert en prosjektgruppe for prosjektet Brage Climate Response som
har vurdert flere tiltak og optimaliseringsmuligheter for Brage. De viktigste kriteriene for valg
av løsning er potensiale for reduserte utslipp av CO2, gjenværende levetid på Brage, begrense
ulempene for andre bruker av havet samt forhold som havdyp og vindforhold og eksisterende
infrastruktur.
Kraft fra land har blitt vurdert gjennom to mulige løsninger hvor kraft kan forsynes til Brage
med kabel fra enten Oseberg-feltet eller fra Troll-feltet. Disse kraft fra land-løsningene vil kreve
store ombygginger da det vil være nødvendig med en frekvensomformer på Brage.
Hovedgrunnen til at kraft fra land-løsningene ikke er valgt, er imidlertid at utbyggingen av disse
to løsningene med kabel videre til Brage kommer for altfor seint tidsmessigt i forhold til Brages
gjenværende levetid, samt at det er begrenset kapasitet i eksisterende plan.
4.8 Tidsplan for utbyggingen
Prosjektet er nå i en konseptutredningsfase frem til mai 2022. Videre hovedmilepæler for
prosjektet er vist i tabell 4.2.
Tabell 4.1 Milepæler for prosjektet

Milepæl Beskrivelse

Dato

DG2

Utredning av valgt konsept og beslutning om videreføring

Q2 2022

DG3

Modning av valgt konsept og beslutning om gjennomføring

Q4 2022

DG4

Planlagt produksjonsstart

Q4 2024

4.9 Investeringer
De totale investeringskostnader for havvind på Brage er foreløpig estimert til rundt 2 milliarder
norske kroner. Investeringene vil i all hovedsak komme i årene 2023 / 2024.
4.10 Avslutning av produksjonen
Brage har produksjonslisens til 2030. Brage vil deretter bruke litt tid for nedstenging av brønner.
Kraftforsyning fra havvindenhetene vil også være svært nyttig i denne avslutningsfasen hvor
det normalt brukes diesel som brensel til gassturbinene noe som vil forårsake høyere CO2
utslipp.
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Etter avsluttet produksjon og nedstengning, vil innretninger på feltet bli fjernet i henhold til
gjeldende regelverk. I god tid før avslutning av Brage vil det bli lagt fram en avslutningsplan.
Siden havvindenhetene er flyttbare og har lengre levetid, så vil disse bli solgt videre til nye
brukere.
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5 Miljøkonsekvenser og avbøtende tiltak
5.1 Innledning og studier benyttet
Det er allerede gjennomført en miljøvurdering, og resultatene fra denne er oppsummert i dette
kapitlet. Dette ble utført for å påvise eventuelle kunnskapsmangler, og for å avklare om det er
nødvendig med videre undersøkelser. Selve utbyggingen av Brage fant sted før 1992. I denne
analysen tar vi derfor med mer relevante konsekvensutredninger og studier som er utført i
senere tid. Dette er basert på forutsetningen om at det er lite hensiktsmessig å utføre nye
studier dersom informasjonen allerede er tilgjengelig.
I 2021 ble det utført en miljørisikoanalyse for Brage [ref.7]. Analysen vurderte risikoer for
miljøressurser i Brage-området, og er derfor svært relevant for påvisningen av arter på Brage,
og hvilken innvirkning et eventuelt oljeutslipp ville få på disse. Et oljeutslippsscenario er
naturligvis ikke direkte relatert til en hendelse med flytende havmøller, men det er viktig å fastslå
hvilke naturressurser som befinner seg/ikke befinner seg i området, og i så fall hvordan en
katastrofal hendelse vil innvirke på bestanden. Hvis et oljeutslippsscenario kan få innvirkning
på en artsbestand, kan flytende havmøller også ha en mulig innvirkning, skjønt på en annen
måte. I motsatt fall, hvis et oljeutslipp ikke får innvirkning, er det også svært lite sannsynlig at
flytende havmøller vil forårsake konsekvenser. Med andre ord kan et oljeutslipp i mange tilfeller
representere et verstefallsscenario, for eksempel for sjøfuglbestander. Oljeutslippsanalysen
ble gjennomført ved hjelp av datasett for sjøfugler fra SEAPOP- og SEATRACK-programmene.
Disse er utarbeidet i samarbeid med fagpersoner fra Norsk institutt for naturforskning (NINA)
som en del av Norsk olje og gass (No)-samarbeidet «Beste praksis». Hovedkilden til datasettene
for både havpattedyr, kystsel og fisk, er fra Havforskningsinstituttet [ref.7].
I 2019 gjennomførte Equinor en konsekvensutredning i det nærliggende området øst for Brage
i forbindelse med prosjektet Northern Lights CCS [Ref.6]. Den er også relevant for
miljøressursene i området. Utredningen har mange fellestrekk med risikovurderingen av
oljeutslipp, men omhandler også andre forhold, som for eksempel virkninger for fiskeriene.
Konsekvensutredningen konkluderte med at, generelt sett, vil de planlagte aktivitetene (boring,
legging av rørledninger, installering av annen infrastruktur på havbunnen) i offshoreområdet
(dvs. ved siden av Brage), ha veldig liten mulig innvirkning i området. Konsekvensutredningen
påviste flere konsekvenser og høyere risiko for konsekvenser i områder nær kysten
(kystområder og fjorder), samt på land, der det i større grad vil være nødvendig å innføre tiltak
for å bøte på konsekvenser.
Equinor har også gjennomført en konsekvensutredning for Hywind Tampen [Ref.5]. Prosjektet
ligger i geografisk nærhet til Brage, men lenger nord. Konsekvensutredningen er mest relevant
for å vurdere anliggender forbundet med plassering av havmøller som skal festes på havbunnen,
f.eks. mulige problemer med støy fra havmøller, konsekvenser for fugler, samt kollisjon med
trålere eller andre fartøy. Equinor leverte sin konsekvensutredning for Hywind Tampenprosjektet som Del II i Plan for utbygging og drift (PUD) i 2019. Tampen-området ligger rundt
140 kilometer fra fastlandet. Havvindparken skal levere vindkraft til plattformene Snorre og
Gullfaks. Det vil redusere luftutslippene fra disse innretningene og satellittfeltene betydelig.
Utslippsreduksjonspotensialet for CO2 er anslått til 200 000 tonn per år. Løsningen vil bestå av
11 faste havmøller som dekker et område på 10 km2. Konsekvensutredningen er nyttig for
dette dokumentet da den beskriver innvirkningene av å plassere havmøller i havet. Den er
derfor også relevant for flytende havmøller på Brage.
Til slutt bidrar langvarige miljøovervåkingsundersøkelser utført hvert 3. år med nyttig
informasjon om sjøbunnsforhold og fauna. Alle disse utredningene er sammenfallende og gir
oss et godt bilde av mulige innvirkninger forbundet med utslippsreduserende vindkraft på
Brage-feltet.
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5.2 Særlig Verdiful Områder (SVO)
SVO-områder er områder som har vesentlig marin betydning i Norge, på samme måte som
andre land har sine marine nasjonalparker. I slike SVO-områder er det innført strenge
restriksjoner for å beskytte verdifull økologi og verdifulle økosystemer. Brage ligger ikke i
nærheten av noen eksisterende SVO-områder (see Fig. 5.1) Feltet ligger heller ikke i nærheten
av noen av de nye SVO-områdene som er foreslått i Meld. St. 29 [2020–2021, Ref.8], see Fig.
5.2.

Fig. 5.1 SVO's i Nordsjøen og Skagerak
(Brage er merket med blå stjerene)

PAGE 12

Fig. 5.2 Foreslått SVO-områdene i Meld. St. 29 (2020–2021)
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5.3 Sjøfugl
I forbindelse med konsekvensutredningen for Hywind Tampen ga Equinor NINA i oppdrag å
utrede konsekvensene for sjøfugl ved utbygging av havvindparken [Ref.5]. Utredningen brukte
databasen Seatrack og bestandtellinger fra NINA til å vurdere mulige konsekvenser, som for
eksempel kollisjon med havmøller og forstyrrelser i sjøfuglenes leveområder. De fleste
sjøfuglarter er sårbare for negativ bestandsutvikling. De fleste har status som «truede», og
eventuelle negative effekter vil derfor forverre situasjonen for disse sjøfuglartene.
Tabell 5.1 Arter og artenes status som truede arter (på engelsk, latin og norsk)

Kritisk truet (CR)

Sterkt truet (EN)

Sårbar (VU)

Nær truet (NT)

Guillemot (Uria aalge) lomvi

Razorbill (Alca torda) alke

Atlantic Puffin (Fratercula
arctica) - lunde

Common Eider (Somateria
mollissima) - ærfugl

Thick-billed Murre (Uria
lomvia) - polarlomvi

Black Guillemot (Cepphus Mew Gull - (Larus canus) grylle) - teist
fiskemåke

Black-legged Kittiwake
(Rissa tridactyla) - krykkje

Parasitic Jaeger
(Stercorarius parasiticus) tyvjo

Common Tern (Sterna
hirundo) - makrellterne

Leach's Storm-Petrel
(Oceanodroma leucorhoa)
- stormsvale

Northern Fulmar (Fulmarus
glacialis)- havhest

Studien viste at på høsten er den mest tallrike sjøfuglarten havhest, mens krykkje var den nest
mest utbredte arten, etterfulgt av svartbak og gråmåke, som har størst utbredelse i
vintermånedene. De bemerket også at det ikke ble observert noen fugler mer enn 99 km fra
hekkeområdet i hekketiden. Det vil si at det er ingen fugler i Tampen-området i den viktige
hekketiden. Det kan være spesielt for det året studien ble gjennomført, men en vet at fuglene
kan ha større aksjonsradius i hekketiden. Havhesten er særlig kjent for å ha en aksjonsradius
på >140 km, og individer kan fly inn fra kolonier i Storbritannia, Færøyene og Sør-Norge. Andre
fugler er kjent for å trekke gjennom influensområdet, for eksempel hvitkinngås, som flyr over
Nordsjøen mellom Skottland og Norge.
Mulige påvirkninger av vindparker var:
•
•
•
•

alvorlige skader eller dødelighet som følge av kollisjon med havmøller (især rotorblader)
unnvikelsesadferd i nærhet av installasjoner, noe som kan forårsake stress
tap av leveområde, forringelse og fragmentering
barriereeffekter, som kan øke fluktdistansen og øke fuglenes energibehov (forårsaker
stress)

Fugler som kolliderer med rotorbladene vil naturligvis bli hardt skadet og sannsynligvis dø.
Dette påvirker enkeltindivider. Faktorer som påvirker bestanden i større grad er tettheten av
fugler og deres adferd ved næringssøk, samt værforhold. Danske undersøkelser har f.eks. vist
at standfugler som beveger seg mellom industriområder er mer utsatt for kollisjoner med
havmøller enn trekkende fugler.
Lys på innretninger påvirker fuglenes trekk- og aktivitetsmønstre og forårsaker forstyrrelser og
stress. Lys på havmøller vil ikke ha denne effekten, da de er færre og langt svakere. Den
nærliggende petroleumsinnretningen kan imidlertid ha en tiltrekkende effekt på fugler og
utilsiktet føre til at fugler kommer på kollisjonskurs med havmøller.
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Tap av leveområde kan skyldes at fuglene forsøker å unngå mennesker og aktiviteter, noe som
reduserer fuglenes næringssøksområde. En annen følge kan være at innretningene skaper
endringer i fuglenes økosystemer, og dermed næringskilder, men det kan ha både positiv og
negativ effekt.
Støyende aktiviteter, fartøy o.l. kan påvirke fuglenes adferd ved næringssøk og forårsake stress,
men denne påvirkningen er sannsynligvis midlertidig i forbindelse med økt aktivitetsnivå i
installasjonsfasen. Dette gjelder ikke for Brage, da Brage allerede eksisterer. Det betyr at
forholdene for fugler vil endre seg svært lite ved innføring av flytende havmøller.
Den inngående studien konkluderte med at det finnes en mulig risiko, men at havmøller knyttet
til dette prosjektet trolig vil ha liten påvirkning på sjøfugler, og at det sannsynligvis ikke vil
medføre målbare effekter. Den potensielle risikoen for havhest er lav året rundt. Fig. 5.3 viser
utbredelsen av fugl i nord i den viktige hekketiden (om våren), som er veldig lav også for Brageområdet (lagt til). Fig. 5.4 viser utbredelsen for hele året. Figurene illustrerer at det finnes havhest
også i Brage-området, særlig om høsten. For havsule, gråmåke, svartbak og krykke er det en
potensiell lav risiko i vinterhalvåret. Det er ikke nok data om trekkende fugler til å trekke noen
konklusjoner, men potensialet er sannsynligvis lavt. De største sjøfuglkoloniene langs
norskekysten er vist i Fig. 5.5, De største koloniene i Sør-Rogaland og Runde i nord, ligger mer
enn 200 km fra influensområdet. Studien konkluderte også med at den geografiske
beliggenheten av Hywind Tampen ikke overlapper med viktige sjøfuglområder. Den generelle
risikoen for betydelig påvirkning er derfor lav. Det gjelder også for Brage.

Brage Area

Fig. 5.3 Funksjonsområde for havhest
Det omtrentlige Brage-området er merket med
en blå firkant. Kilde: NINA (2018).

Fig. 5.4 Utbredelse av havhest året rundt
Det omtrentlige Brage-området er merket med en blå firkant.
Kilde: NINA (2018).
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Konsekvensutredningen for Northern Lights
[Ref.6] konkluderte med at flere områder i
Nordsjøen er nøkkelområder for sjøfugl, særlig
langs kysten, der det finnes flere større
sjøfuglkolonier. Pelagiske sjøfugler søker
næring i områder ute i havet, omtrent 100 km
fra koloniene. Det betyr at det aktuelle området
muligens brukes av fuglene i forbindelse med
næringssøk om sommeren. Det er størst
forekomst av sjøfugl på den tiden av året når
fuglene trekker mellom hekkeområdene og
overvintringsområdene i den sørlige eller østlige
delen av Nordsjøen.
Equinor har funnet at installasjonsaktivitetene
ikke vil få større eller langvarige konsekvenser.
Området er allerede bygget ut som en
petroleumsprovins med flere
petroleumsinnretninger og utstrakt
undervannsinfrastruktur. Offshoreaktivitetene i
de åpne havområdene vil ikke få vesentlig
betydning for sjøfuglbestandene på grunn av
avstanden til land.
Vi ser altså at selv om en havvindpark av
Tampen Hywinds størrelse og utstrekning kan
Fig. 5.5 Sjøfugl kolonier langs norske kysten
påvirke sjøfuglbestander, vil slik påvirkning ikke
kilde (NINA)
være betydelig, og den vil være enda mindre
ved bruk av flytende havmøller i liten skala, som på Brage. Studiene har vist at påvirkningene
av vindparken ville bli mer alvorlige jo nærmere den befinner seg koloniene langs kysten.
Avbøtende tiltak
Påvirkningen og risikoen for påvirkning er veldig lav. Det er derfor ikke sannsynlig at avbøtende
tiltak vil være nødvendig for Brage. Vi har imidlertid merket oss at Hywind Tampen-studien
anbefaler noen avbøtende tiltak, deriblant:
• svartmaling av rotorbladene på havmøller
• lys på havmøller
• dokumentering av fuglekollisjoner som inndata for videre studier
5.4 Fisk
Brage-området er innenfor gyteområdet for flere kommersielt viktige fiskeressurser. Igjen kan
vi bruke miljørisikoanalysen for oljeutslipp [Ref.7] til å fastslå om det vil være noen konsekvenser
av betydning under gytingen.
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Tabell 5.2 Spawning times

Art
Nordsjøsild
Tobis
Nordsjøtorsk
Sei
Hyse
Makrell
Øyepål
Dypvannsreke

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Miljørisikoanalysen for et mulig oljeutslipp viste ingen simuleringer med > 1 prosent larvetap i
et oljeutslippsscenario, verken for norsk vårgytende (NVG) sild eller nordøstarktisk torsk (NØA)
(beregnet med larvedata tilpasset ERA Akutt). Gyteområdene til disse artene ligger lenger nord
enn det sentrale influensområdet for Brage. Akvaplan-niva bruker derfor også gyteområdedata
for arter som gyter i området som er tilpasset gyteområdefraksjoner i hver rutenettcelle som
«bestandfraksjon». Arter som kan bli påvirket er blålange, hvitting, nordøstarktisk hyse,
nordøstarktisk sei, nordøstarktisk torsk (gyteområdedata), nordsjøtorsk, lodde og vanlig uer.
Larvetapet for alle disse artene og datasettene er <1 prosent. Nyere forskning har vist at eggene
til nordsjøhyse er mer sårbare for oljeforurensning enn eggene til andre arter. Det er derfor
foretatt ytterligere beregninger for nordsjøhyse, samt av gyteområdene til tobis på
Vikingbanken. Beregningene ble foretatt manuelt ved hjelp av en dose-responskurve
(variasjonskurve for artssårbarhet) som gjenspeiler den høye sårbarheten til disse artene. Den
faktiske sårbarheten til eggene og de pelagiske larvestadiene for tobis er ikke kjent. I denne
analysen har en derfor gått ut ifra at nyklekkede tobis-egg i det pelagiske stadiet, kan være
like sårbare som hyse-egg. Dette er i tråd med anbefalingene fra Havforskningsinstituttet og
Akvaplans foreslåtte metode. Eggene fra tobis ligger på havbunnen. De er dermed ikke
eksponert for den oljen som er tatt med i utdataene fra aktuelle OSCAR-simuleringer. I analysen
har vi brukt den totale hydrokarbonkonsentrasjonen i de øverste 50 meterne i vannsøylen.
Akvaplans foreslåtte metode, der en bruker en mer konservativ, ekstrapolert doseresponskurve,
er anvendt i en manuell overlappsanalyse mellom influensområdet i vannsøylen ved boring
med det høyeste skadepotensialet og de andelene av gyteområdene som er brukt av tobis på
Vikingbanken. Vikingbanken anses her som en egen «bestand», ettersom den ligger langt unna
andre gyteområder for tobis. Tobis-området på Vikingbanken (tobis-område SVO nord) kan
være utsatt for skade i perioden januar til april (egg og pelagisk larvestadium). Skadepotensialet
er høyest i april da larvene kan være spesielt utsatt for utviklingsskader. Ved bruk av en
konservativ doseresponskurve, basert på en sannsynlighetsvektet konsentrasjon av totale
hydrokarboner (THC) i rutenettcellene under boring, vil det forventede larvetapet i april være
på rundt 10 prosent.
Dersom vi bruker ERA Akutt-metoden i separate simuleringer der 58 ppb gir en dødelighet på
5 prosent, får vi følgende resultater for april: 10 prosent sannsynlighet for et larvetap på 1–5
prosent, 1,8 prosent sannsynlighet for et larvetap på 5–10 prosent, 0,7 prosent sannsynlighet
for et larvetap på 10–20 prosent og 0,08 prosent sannsynlighet for et larvetap på 20–30 prosent.
I 79 prosent av simuleringene er bestandstapet 0–1 prosent. Det gir en 9 prosent sannsynlighet
for at bestanden vil være gjenopprettet i løpet av en periode på 1–5 år.
Kort sagt er konsekvensene av et oljeutslipp betydelige for egg/larver på grunn av kjemisk
forurensning i vannsøylen. Studien påviste risiko med lav konsekvens, og følgelig lave
konsekvenser for larver ved et oljeutslipp. Vi kan dermed konkludere med at flytende havmøller
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på havoverflaten, der det ikke finnes større mengder kjemikalier eller olje, ikke vil påvirke gyting
eller utvikling av fisk. De vil derfor heller ikke påvirke fiskebestander eller kommersielle
fiskebestander.
Det er også beviser for at økt mengde CO2 i atmosfæren ikke bare forårsaker globale
temperaturøkninger, men også havforsuring, det vil si at pH-verdien i havet synker. Det har
flere negative virkninger for økologien i havet [Olsen et al. Ref.14]. Undersøkelser av fisk har
vist at fullvoksen fisk er motstandsdyktig mot slike endringer, og at de ikke vil bli påvirket i
særlig grad. Studiene viste imidlertid at fiskelarver og egg kan bli påvirket, noe som kan redusere
fiskens overlevelsesevne. Det kan føre til en nedgang og endringer i enkelte fiskebestander,
alt avhengig av hvordan ulike fiskearter og fiskenes økosystemer reagerer på virkningene av
økt konsentrasjon av CO2. Alle tiltak for å redusere CO2-utslippene anses derfor som positive.
Avbøtende tiltak
Wintershall Dea er av den oppfatning at påvirkningen ikke er betydelig, og at avbøtende tiltak
derfor ikke er nødvendig.
5.5 Bunnfauna
Ankerhåndtering og kabellegging vil påvirke bunnfaunaen fysisk. Det vil imidlertid være
begrenset til et veldig lite område, dvs. akkurat rundt ankerets/kabelens berøringspunkt på
havbunnen. Områdene som vil bli påvirket er små i utstrekning. Økosystemer og bestander vil
derfor ikke bli påvirket i større grad, selv om enkeltindivider kan bli påvirket. Det er ikke påvist
forekomster av kaldtvannskoraller på dypt vann, svamper eller sjøfjær. Risikoen for
bunnfaunaen er lav, og eventuelle forstyrrelser vil være av svært lokal art. Videre bidrar
miljøovervåkingsundersøkelsen, som gjennomføres hvert 3. år, [Ref.10 og 11] med langsiktige
datasett for området, inkludert regionale stasjoner og Brage-plattformen som overvåker
eventuell påvirkning fra eksisterende petroleumsaktiviteter (se Fig. 5.6).
Det meste av havbunnen i området består av fin sand. Generelt blir sanden gradvis mer siltholdig
jo lenger øst og nord man kommer. Det er ikke påvist dypvannskoraller eller svamper.
Bunnfaunaen ved målestasjonene på Brage består for det meste av flerbørstemarker; ca. 77
prosent, mollusker 14 prosent, krepsdyr 5 prosent og pigghuder <1 prosent. Lignende verdier
er også påvist ved de nærmeste, regionale stasjonene REG-18. Det er påvist tungmetaller ved
stasjonene på Brage og nærliggende stasjoner. Tungmetallnivået ligger under SCL (Significant
Contamination Level).
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De sammenfallende resultatene fra
målestasjonene på Brage og de nærliggende,
regionale målestasjonene viser at
petroleumsvirksomheten ikke har betydelig
påvirkning, og at faunaen er svært ensartet ved
samtlige stasjoner. Det betyr at området er
svært homogent, og at homogeniteten er
utbredt. Av dette kan vi trekke den konklusjonen
at installasjon av flytende havmøller på Brage
ikke vil påvirke bunnfaunaen i betydelig grad.
Antall taksoner og enkeltindivider har tvert imot
økt sammenlignet med tidligere målinger som
er utført på Brage. Det tyder på en sunn
bunnfauna, til tross for nærheten til Brageplattformen.

Fig. 5.6 Området som dekkes av den regionale
overvåkingsrapporten – Region III – Felt og regionale
stasjoner

5.6 Plankton
I sin konsekvensutredning Northern Lights [Ref.6] vurderte Equinor påvirkningen på plankton,
og konkluderte med at plankton sannsynligvis ikke vil bli påvirket av turbiditet og borekjemikalier
fra boreoperasjoner. Eventuelle andre konsekvenser vil være små og av lokal art. Plankton og
planktondriv sprer seg over store områder. De foreslåtte aktivitetene finner alle sted på omtrent
samme tid og sted, og det er derfor lite sannsynlig at de vil påvirke plankton i det hele tatt.
Det er også lite sannsynlig at flytende havmøller på Brage vil kunne påvirke plankton.
5.7 Utslipp
I konsekvensutredningen for Hywind Tampen [Ref.5] så Equinor nærmere på risikoen for
hydrokarbonutslipp fra indirekte kilder, dvs. dersom en havmølle skulle slite seg og drive mot
innretningen, eller muligens synke eller treffe en rørledning på havbunnen. Et annet scenario
som ble vurdert var kollisjon mellom en skytteltanker og havmølle, med påfølgende skader og
oljeutslipp fra tankeren.
Den statistiske sannsynligheten for at slike hendelser skal inntreffe, var svært lav. Det mest
alvorlige scenarioet som ble vurdert, hadde en restitusjonstid på tre år, men sannsynligheten
for at det skal inntreffe var under 1 prosent.
En kollisjon med Snorre eller Gullfaks ville ført til et mye større oljeutslippsscenario enn kollisjon
med Brage under haleproduksjon. Miljørisikoanalysen for Brage [Ref.7] tar også for seg lignende
scenarioer, men er veldig konservativ og bruker samme reservoarforhold, dvs. en simulering
av utblåsning og dreping utført i 2013. Som nevnt tidligere var risikoen stort sett lav eller
moderat, selv ved en større utblåsning. Det er svært usannsynlig at en kollisjon ville forårsake
en slik hendelse, men i så fall finnes det allerede en studie, og dataene og vurderingene fra
denne er allerede tatt med i beredskapsplanen for oljeutslipp ved Brage.
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Flytende havmøller inneholder også kjemikalier. Den totale mengden kjemikalier er på rundt
50 Sm3, og mengden og kjemikaliene er listet opp nedenfor:
•
•
•
•

transformatorolje (lukkede systemer) = 35 Sm3
brannslokkingsanlegg (åpent system) = 5 Sm3
batterikjølevæske (lukkede systemer) = 5 Sm3
hydraulikkolje (lukkede systemer) = 5 Sm3

Kjemikaliene oppbevares i separate, lukkede systemer. Det største, enkle systemvolumet er
på 9 Sm3. Et utslipp på under 10 Sm3 klassifiseres som ubetydelig (gul kjemikalie) til moderat
(svart kjemikalie), avhengig av kjemikalies klassifisering. Det er ikke avgjort hvilke kjemikalier
som skal brukes, men ifølge selskapets prosedyrer for kjemikaliestyring, er Wintershall Dea
forpliktet til å velge det mest miljøvennlige alternativet.
Avbøtende tiltak
Det er også indikasjoner på at mikroplast kan bli et problem, ettersom turbinbladene er dekket
med et materiale som inneholder mikroplast. Dette materialet slites av over tid, og må
vedlikeholdes ved jevne mellomrom. Siden bruk av flytende havmøller er et småskala prosjekt,
er det foreløpig vanskelig å vurdere omfanget av påvirkningen. Det bør derfor avklares med
produsenten, og avbøtende tiltak bør gjennomføres hvis dette viser seg å være et problem.
Utslipp til luft
Det er i dag relativt høye luftutslipp fra Brage, noe som skyldes gassbrenning i gassturbiner.
Gassbrenning står for 90 prosent av luftutslippene. Andre viktige utslippskilder er
sikkerhetsfakling og brenning av diesel i kraftturbiner når gass ikke er tilgjengelig. Disse
utslippskildene utgjør de resterende 10 prosent. Det er tre gassturbiner i drift på Brage: én til
gasskompresjon og to som kan brukes til kraftproduksjon (strøm). Hver av kraftturbinene har
en effekt på omtrent 22 MW, mens energiforbruket på Brage er på mellom 17 og 26 MW. Det
er mindre effektivt å ha to turbiner i drift enn å kjøre én turbin på full kapasitet. Vindkraft vil
bidra til å drive de to kraftturbinene (dvs. ikke gasskompresjons turbin). Vindkraftgeneratorene
som har en samlet effekt på 22 MW vil forsyne mye av kraften. Det meste av tiden vil det derfor
ikke være nødvendig å kjøre gassturbinen på Brage, og det vil i alle fall aldri være behov for å
kjøre to turbiner samtidig. En er også i ferd med å innføre andre tiltak på Brage som vil redusere
kraftforbruket med omtrent 2 MW. Det vil holde kraftforbruket under kapasiteten på 22 MW for
én av turbinene. En går ut ifra at vindkraft vil dekke 60 prosent av kraftbehovet, i årlig
gjennomsnitt. Det tilsvarer en nedgang i CO2-utslippene på mellom 40 og 60 prosent, dvs.
rundt 50 000 tonn CO2 per år. Dette er en betydelig utslippsreduksjon (see Fig. 5.7). Utslippene
av NOx, SOx, nmVOC og N2O vil bli redusert tilsvarende.
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Fig. 5.7 Reduksjon i CO2 utslipp med vind energy løsning

5.8 Støy
Støy fra vindturbiner kan ha negativ miljøpåvirkning. Støyen kommer fra rotorbladene og fra
turbingirsystemet. Equinor har derfor vurdert støybelastningen. Resultatene fra vurderingen er
oppsummert i konsekvensutredningen for Hywind Tampen [Ref.5 og 12].
På grunn av deres gode hørsel har sjøpattedyr generelt lavere terskelverdier for påvirkning fra
lyd enn andre dyregrupper som fisk og virvelløse dyr. Derfor ble vurderinger gjort kun for
sjøpattedyr, dvs. hvis det ikke er påvirkning for pattedyr, vil det heller ikke være påvirkning for
andre dyregrupper som fisk, og, i motsatt tilfelle, hvis det er potensiell påvirkning på pattedyr,
ville det også muligens være påvirkning for andre dyregrupper.
Som grunnlag for vurderingen brukte Equinor resultater fra Hywind 1-prosjektet. Lyden fra
Hywind 1 ble målt over en periode på flere måneder under ulike vær- og driftsforhold, som ble
ansett som representative for Hywind Tampen-vindparken. Lyden ble målt (av JASCO) med
en avstand på 150 m fra Hywind 1, og med kontrollstasjonen omtrent 10 km unna. Studien tok
også med forslag som ble lagt frem i en støyrapport for Hywind Scotland, og som ble
gjennomført av konsulentfirmaet Xodus.
Det var vanskelig å påvise støy fra Hywind 1 og å skille den fra annen naturlig og menneskeskapt
omgivelsesstøy. Det tyder på at støynivået fra Hywind 1 er relativt lavt. Det ble påvist lavfrekvent
støy på 25 Hz, 50 Hz og 125 Hz. Støyen skyldtes omdreininger av rotorblader og girsystemet.
I studien ble det brukt en skaleringsfaktor for å ta hensyn til de kraftigere havmøllene i Hywind
Tampen. Det ble også påvist en kortvarig lyd som ble tilskrevet forankringssystemet. Lyden
ble beskrevet som «klikkende» bredbåndsstøy, og denne er forbigående. Den kortvarige lyden
hørtes godt på Hywind 1. En vet imidlertid ikke om samme lyd også vil oppstå på andre
vindanlegg med en modifisert eller annen utforming.
Den påviste, målte lyden ble sammen med andre inndata (f.eks. temperatur, salinitet) lagt inn
i en simulering av lydforplanting og sammenlignet opp mot internasjonalt aksepterte
terskelverdier for påvirkning på sjøpattedyr. To lydegenskaper ble brukt i vurderingen, dette er
lydtrykket uttrykt som lydtrykknivå (Sound Pressure Level/SPL) og akkumulert energi av lyden
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over en lengre tidsperiode (Sound Energy Level/SEL). I studien ble SEL benyttet over en 24timers periode. Retningslinjer utviklet av National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) i USA anbefaler at begge lydegenskapene brukes og kommer med anbefalte
terskelverdier for både SPL og SEL for sjøpattedyr. Dette er basert på teorien om at lyd, enten
i form av korte sterke lydpulser eller en serie med lavere langvarige lydimpulser, der energien
akkumulerer over tid, kan forårsake hørselsskader hos marine pattedyr. Skade i denne
sammenhengen er starten på et midlertidig terskelskifte (Temporary Threshold Shift, TTS) eller
et permanent terskelskifte (Permanent Threshold Shift, PPS) i hørselen til de respektive dyrene.
NOAAs retningslinjer er å betrakte som de strengeste på dette området. Terskelverdier for
atferdsmessige reaksjoner publisert i litteraturen, ble også tatt i betraktning.
Studien [Ref.12] konkluderte med følgende: «Ingen av terskelverdiene for skade ble overskredet
(i modellene) i nærheten av Hywind Tampen. Den kontinuerlige lyden som genereres av Hywind
Tampen har et lavt lydtrykk som ligger langt under grenseverdiene. Den akkumulerte lydenergien
over 24 timer lå også under grenseverdiene, unntatt for gruppen av lavfrekvente hvaler der SELgrensen for midlertidig terskelskifte (TTS) ble overskredet på avstander nærmere enn 45 meter
til vindturbinene. Sannsynligheten for at et dyr skal oppholde seg i 24 timer innenfor en radius
på 45 meter til en vindturbin vil være nærmest lik null og risikoen for at dette skal inntreffe
vurderes derfor ikke å være til stede. Den kontinuerlige lyden som skapes av Hywind Tampen,
vil kun være mulig å høre for marine pattedyr innenfor en radius på et par hundre meter fra
vindturbinene. De forbigående (klikke-)lydene har sterkere lydtrykkverdier som kan komme nær
noen av terskelnivåene for forstyrrelse. Det er mye usikkerheter knyttet til nøyaktig styrke på
denne kildelyden, og vurderingen er kun en indikasjon. Lydtrykket (SPL) for denne forbigående
lyden ligger under akseptkriteriene for skade. Den akkumulerte energien over 24 timer (SEL)
overstiger heller ikke grenseverdier for skade.»
Med andre ord konkluderte studien med at det ikke foreligger noen risiko for negativ påvirkning
på sjøpattedyr, og dermed heller ikke på andre dyregrupper som fisk, som følge av støy fra
Hywind Tampen i installasjonsfasen.
5.9 Marin pattedyr
Konsekvensutredningen for Northern Lights-prosjektet [Ref.6] konkluderte også med at
prosjektet vil ha liten påvirkning på marine pattedyr. Det kan være vågehval og spekkhugger i
området som enten trekker gjennom området eller som er på næringssøk. Det er lite sannsynlig
at det er sel i området, men det kan ikke utelukkes. Pattedyr er nysgjerrige av natur og kan bli
tiltrukket av støy og aktivitet, men de vil trekke seg raskt unna dersom de føler seg truet, og
risikoen er ikke større enn i møte med andre marine pattedyr og fartøy. Forankringsaktiviteter
vil påvirke marine pattedyr som befinner seg på dypt vann, ettersom turbiditeten i vannsøylen
vil øke. Pattedyrene vil imidlertid raskt svømme bort hvis de blir skremt, og forstyrrelsen vil
raskt gå over.
Støystudien [Ref.12] som Equinor gjennomførte for Hywind Tampen konkluderte også med at
støy ikke vil påvirke pattedyr. Det er altså lite sannsynlig at det vil være noen konsekvenser
som følge av støy, i alle fall ikke noen som vil skade eller forstyrre pattedyr på bestandsnivå.
5.10 Kulturminner og kulturmiljø
Området rundt Brage ble kartlagt før plattformen ble bygget. Siden den gang er det gjennomført
regelmessige miljøovervåkingsundersøkelser. Det er også fra tid til annen gjennomført ulike
ROV-inspeksjoner i forbindelse med vedlikehold eller andre operasjoner. Det er ikke rapportert
funn av skipsvrak eller andre kulturminner som skal rapporteres til Riksantikvaren.
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5.11 Avfall
Det er begrenset avfall fra de flytende havmøllene, og avfall vil bli håndtert i henhold til
forskriftene og Norogs retningslinjer [Ref.13] for praksis i bransjen.
Levetiden på de flytende havmøllene er lengre enn Brage-feltets levetid. De vil derfor bli
videresolgt til andre prosjekter som har behov for dem.
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6 Konsekvenser for fiskeriene og andre næringer til havs
6.1 Konsevenser for fiskeri næringen
Det er stor fiskeriaktivitet i Brage-området hele året, særlig tråling (see Fig. 6.1). Fiskeriene vil
bli forstyrret i svært korte perioder i installasjonsfasen. Det vil kreve god kommunikasjon og
godt samarbeid med fiskeriene, men aktivitetene på Brage vil ikke være til større hinder enn
andre pågående petroleumsaktiviteter i området.

Fig. 6.1 Sporing av tråleraktivitet i 2018
(Brage er merket med gul stjerne)

Konkurranse i området
Equinor har studert konsekvensene [Ref.14] for fiskeriene i Hywind Tampen-området der et
område på 10 km2 som skal brukes til vindkraft, står i direkte konkurranse med fiskeriområdet.
Studien viste at selv om fiskeriintensiteten i området ikke er høy, sammenlignet med andre
nærliggende områder, vil fiskeriene bli påvirket i installasjonsfasen. Fiskeriene vil blant annet
bli påvirket av fartøy som brukes til transport og bygging av havmøllene, forankring av turbiner
samt installasjon og legging av kabler knyttet til prosjektet (i selve vindparken og til Snorre- og
Gullfaksplattformene). Fiskeriene har bedt om at den planlagte installasjonsperioden kortes
ned og legges til sommerhalvåret når det er mindre aktivitet i norske fiskerier.
Forankring av Hywind Tampen-møllene vil medføre et arealbeslag på omtrent 22 km2. I praksis
vil dette området bli større ettersom trålere vil måtte manøvrere seg rundt vindparken. Storparten
av tråleraktiviteten er knyttet til utenlandske fartøyer som hovedsakelig fisker sei. De planlagte
sjøkablene til Snorre og Gullfaks ligger dypt og vil trolig ikke være noe problem for fiskeriene.
Den generelle konklusjonen var at det vil være noen konsekvenser for fiskeriene, men at disse
ikke vil være til stor ulempe for fiskeriene.
Konsekvensutredningen for Northern Lights [Ref.6] konkluderte også med at aktivitetene vil
påvirke fiskeriene i noe grad, innledningsvis under installasjons- og boreaktivitetene.
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For Brage, som ligger i utkanten av et område med intens fiskeriaktivitet, vil en kunne trekke
en lignende konklusjon. Installasjonsfasen vil være forstyrrende for fiskeriene i en kort periode.
Det vil kreve god kommunikasjon og godt samarbeid med fiskeriene. Etter at havmøllene er
forankret nær Brage, vil de ha et fotavtrykk på omlag 2,5 km2, lignende det et flotell nær Brage
ville hatt. En konsekvens for fiskeriene vil være at de må legge om kursen fra Brage tidligere
ved seiling i retning av havmøllene, men det vil ikke ha noen betydning, da det allerede er
aktivitet i området som gjør dette nødvendig, f.eks. forsyningsskip, oppmålingsfartøy, osv.
Annet
Fra ankerpunktene vil ankerlinene som strekker seg langs havbunnen, bestå av overtrålbare
metallkjettinger. Oppdriftselementene til kablene (fiberkablene) vil strekke seg omtrent 600 m
ut fra havmøllen. Dette er under normale værforhold. Det kan endre seg under stormforhold
når ankerlinene vil strekke og stramme seg i ulike retninger. Equinor kom frem til at det er
minimal.
6.2 Konsekvenser for andre næringer
Skipsfart
Konsekvenser for skipsfarten ble også vurdert [Ref.5] og omfattet en vurdering av
ulykkespotensialet forbundet med en eventuell kollisjon. Fig. 6.2 viser intensiteten av
skipstrafikk i området. Trafikktettheten er størst langs kysten og fra Sør-Norge til Europa.
Hovedvekten av skipstrafikken i Hywind Tampen-området er skip som betjener
petroleumsinnretningene i området. En antar at flere fremtidige innretninger vil bety flere skip
som betjener petroleumsinnretninger, men økningen anses ikke som betydelig, ettersom noen
innretninger også vil bli avviklet, for eksempel Veslefrikk.
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Brage Area

Fig. 6.2 Intensitet av skipstrafikk
Kilde: Equinor (2019), Konsekvensutredning Hywind Tampen

Studien konkluderte med at byggingen av vindparken ikke vil endre risikoen for skipskollisjoner
i vesentlig grad. Det skyldes hovedsakelig at det er god avstand mellom vindparken og
petroleumsinnretningene.
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Konsekvensutredningen vurderte også konsekvensene ved kollisjon mellom fartøy og
havmøllene, og viste til analyser fra Aasta Hansteen-prosjektet der en så på hvordan en kollisjon
mellom to flytende enheter ville arte seg. Her ville skadene og konsekvensene bli langt mindre
sammenliknet med hva en ville erfart ved kollisjon mellom en flytende enhet og en bunnfast
innretning, da omtrent halvparten av kollisjonsenergien ville blitt omgjort til bevegelsesenergi.
Konsekvensutredningen så også på kollisjon med ubåt. Den konkluderte med at
ankerkjettingene i seg selv gir tilstrekkelig støy til at det blir fanget opp av det svært sensitive
utstyret om bord, og at det ville være nok til å varsle ubåter og unngå kollisjon.
Det ble også foreslått noen effektive risikoreduserende tiltak, som bør vurderes i andre
utbyggingsprosjekter.
Situasjonen er liknende for Brage. Bortsett fra fiskefartøy er det lite kommersielt fiske, og mye
av fartøytrafikken er knyttet til levering av tjenester til olje- og gassinstallasjoner.
Luftfart
I konsekvensutredningen [Ref.5] for Hywind Tampen så Equinor på mulige konsekvenser for
lufttrafikken. Vindparken får kun potensiell påvirkning på lavtflygende lufttrafikk, for eksempel
helikopterflyvninger mellom petroleumsinnretningene. Havmøllene må selvsagt drives i henhold
til krav fra Luftfartstilsynet og Luftforsvaret med tanke på lokasjonsrapportering, registrering,
merking, lyssetting, osv. Equinors egen helikopteroperatør Bristow konkluderte også med at
Hywind Tampen-vindparken ikke vil øke driftsrisikoen for dem.
Når det gjelder Brage, så ligger havmøllene nærmere olje- og gassplattformen. Det kan utgjøre
en mulig fare, særlig i situasjoner med dårlig sikt. Dette må verifiseres og undersøkes.
Andre brukere i havområdet
Det er ingen kjente militære interesser eller konflikter i området, og det er ikke oppdaget noen
kulturminner i nærheten av Brage-området.
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7 Samfunnsmessige konsekvenser
Brage havvind er et lite flytende vindkraftprosjekt, og vil ha begrenset sysselsetningseffekt i
Norge. Prosjektet vil samtidg bidra til å legge grunnlag for at involverte leverandører bedrer sin
konkurransesituasjon i forhold til framtidige flytende prosjekter i Norge og andre deler av verden.
Norge besitter en betydelig maritim- og petroleumsrettet kompetanse som kan spille en viktig
rolle i utviklingen av flytende vindkraft globalt. Brage havvind vil kunne gi norsk industri og
norske kompetansemiljøer videre erfaring og muligheter til å være tidlig med i denne utviklingen.
Temaet vil bli nærmere belyst i konsekvensutredningen.
Flytende vindkraft står trolig foran sterk vekst i årene som kommer. Analytikere forventer opp
mot 6-12 GW installert kapasitet innen 2030. Hywind Tampen-prosjektet er det mest modne
flytende konseptet hittil. En del andre mindre prosjekter også kommer på banen som tilknyttes
til petroleumsinstallasjoner. Større kommersielle havindprosjekter nærmere kysten vil
sannsynligvs komme. Disse vil ikke være tilknyttet til petroleums virksomhet, men produsere
kraft for fastlands-Norge. Prosjekter som havvind på Brage er et lite prosjekt, hvor de viktigste
bidragene er videre teknologiutvikling og optimalisering av havind. Dette er viktige erfaringer
som kan brukes videre i større prosjekter og blir blir dermed et bidrag i omleggingen til grønn
energi.
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8 Planlagt utredninger
Konsekvensutredningen vil bli utarbeidet basert på utredningsprogrammet som fastsettes av
departementet. Konsekvensutredningen vil gi en kortfattet teknisk og økonomisk beskrivelse
av prosjektet. Når det gjelder naturressurser og miljøvirkninger, er planen å nyttiggjøre seg den
omfattende informasjon som foreligger for faget og Brage-området i form av tidligere
konsekvensutredninger, Regional miljøovervåkings-rapporter og andre studier. Videre vil en i
stor grad basere seg på Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak, 2013 [Ref.2] og
også de regionale konsekvensutredninger som er utarbeidet for Nordsjøen, sist i 2006 [Ref.3].
Selv om Tampen-området ikke var et av områdene som ble utredet i NVEs strategiske
konsekvensutredning for Havvind fra 2012 [Ref.4], vil en også kunne dra nytte av denne
konsekvensutredningen. Det nærmeste området utredet i den strategiske
konsekvensutredningen, er Stadthavet, om lag 150 km fra Brage. Det planlegges ikke å
gjennomføre nye studier for tema som allerede er utredet.
Det vil i konsekvensutredningen bli redegjort for hvilke tillatelser, godkjennelser og/eller
samtykker det skal søkes om i henhold til regelverket. Planer for avvikling og beredskap vil
kort bli beskrevet. Det vil bli inkludert en sammenfatning av innkomne høringsuttalelser til
forslaget for utredningsprogram. For temaene som behandles i konsekvensutredningen vil det
bli beskrevet hvilke tiltak som er tenkt gjennomført for å unngå, redusere eller eventuelt avbøte
skadevirkninger.
Disposisjon og innhold i konsekvensutredningen vil være i samsvar med Veileder for PUD og
PAD utarbeidet av Olje- og Energidepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet [Ref.1],
og vil gjenspeile innholdet i dette forslaget til utredningsprogram.
Følgende område utredes og belyses nærmere gjennom studier, konsultasjoner eller andre
informasjonskanaler med hensikt om å redusere risiko:
Luftfart og helikopterkollisjon
Mobile vindturbiner lokaliseres nært Brage plattform, innen 2,5km fra Brage. Hvilken
konsekvenser og faremomenter er till stede for helikoptertrafikken, spesielt i situasjoner med
dårlig sikt. Hvilken avbøtende tiltak må gjennomføres for å redusere risikoene til det minimum?
Ankerutforming og ankerfortøyningssystem forhold til fiskerivirksomhet
Ankerene kan være en utfordring for trålfiskerier. Hva kan gjøres gjennom design eller tiltak for
å redusere risikoen? Ankerliner kan være i veien for trål og annet type fiskeri utstyr med
konsekvens av f.eks. tvinning av anker- og trålliner. Hvilket avbøtende tiltak kan gjennomføres
for å redusere risiko.
Vindstudie
Vindstudier er viktige med hensyn på å avklare potensial med strømforhold, potensiell CO2utslippsreduksjoner, men mest viktige, lokalisering av de mobile enhetene. Det vil si at
vindturbinene må lokalisere på den mest optimale lokasjonen tatt i betrakting sikkerhet, CO2reduksjoner, minimal operasjonell forstyrrelse og minimal forstyrrelse for fiskerivirksomheten.
8.1 Foreløpig forslag til innholdsfortegnelse for KU
Her følger et foreløpig forslag til innholdstruktur i konsekvensutredningen. Denne kan justeres
som følge av høringen av forslag til utredningsprogram, og det videre arbeidet med
konsekvensutredningen.
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0. Sammendrag
1. Innledning
2. Planer for utbygging, anlegg og drift
• Beskrivelse av prosjektet og bakgrunn for tiltaket
• Tidsplan
• Forholdet til andre planer og en beskrivelse av de nødvendige tillatelsene som må
innhentes
• Oversikt over eventuelle offentlige eller private tiltak som vil være nødvendige for
gjennomføring av utbyggingen
3. Sammenfatning av innkomne høringsuttalelser til utredningsprogrammet
4. Beskrivelse av natur- og miljøressurser i området
• Særlig verdifulle og sårbare områder, marint biologisk mangfold
• Fiskeressurser
• Sjøfugl
• Sjøpattedyr
• Andre sensitive arter og habitater, spesielt miljøfølsomme forekomster
5. Miljøkonsekvenser og avbøtende tiltak
• Beskrivelse av eksisterende og forventede utslipp til luft fra Brage
• Beskrivelse og beregninger av forventede utslippsreduksjoner som følge av mobilt
havvind
• Beskrivelse av installasjonsarbeidene og de planlagte fysiske inngrep, herunder
ankerhåndteringoperasjoner mm.
• Det vil bli gjort en vurdering av hvilke effekter installasjonsarbeidene, tilknytning og de
fysiske inngrepene kan ha på ytre miljø
• Vurdering av miljørisiko som følge av uhell og påfølgende utslipp
6. Konsekvenser for næringer og andre brukere
• Beskrivelse av eventuelle konsekvenser fiskeriaktiviteten i området
• Beskrivelse av eventuelle konsekvenser skipstrafikk og andre marint brukere i området
• Vurdering av om anlegget vil kunne utgjøre risiko for helikoptertrafikk
7. Samfunnsmessige konsekvenser
• Beskrivelse av innvirkninger og konsekvenser for samfunnet
8. Beredskap
• Beskrivelse av beredskapssituasjonen og beredskaps planer på Brage
9. Oppsummering av konsekvenser og avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser
og overvåkning
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