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Forkortelser og begreper
ALARP
BAT
CH4
CFC
HCFC
CO2
DFU
EIF
GSm3
HAZ
HMS
HT
LT
HVAC
IMR
km
KU
LWI
m/s
MEG
nmVOC
NOFO
NOK
NOX
MSm3
NOROG
OiW
OLF
PL
PLEM
PLONOR
Ppm
PP&A
P&A
PSV
PUD
RKU
ROV
Sm3
SO2
SPAR
TEG
VØK
WHRU
wt%

As Low As Reasonably Practicable (så lavt som praktisk mulig - risikoreduksjonsprinsipp)
Best Available Tecniques (Beste tilgjengelige teknikker)
Metan
Klorfluorkarboner
Hydroklorfluorkarboner
Karbondioksid
Definerte fare- og ulykkeshendelser
Environmental Impact Factor
Giga (milliarder) standard kubikkmeter
Hazardous
Helse, miljø og Sikkerhet
Høytrykksystem
Lavtrykksystem
Heat Ventilation & Air Conditioning
Inspection, maintenance and repair (inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester)
Kilometer
Konsekvensutredning
Light well intervention (Lett brønnintervensjon)
Meter per sekund
Mono-etylen glykol (frostvæske og antikorrosjonsagent)
Non-methane volatile organic compounds (flyktige organiske forbindelser)
Norsk Oljevernforening for Operatørselskaper
Norske Kroner
Nitrogenoksider
Millioner standard kubikkmeter
Norsk Olje og Gass
Oil in water (olje i vann)
Oljeindustriens Landsforening
Produksjonslisens
Pipeline End Manifold
Pose Little or No Risk to the Environment (liste over forhåndsgodkjente kjemikalier fra KLIF/Mdir)
Part per million (deler per million)
Permanent plugging
Midlertidig plugging
Trykksikkerhetsventil / Trykkavlastningsventil
Plan for Utbygging og Drift
Regional konsekvensutredning
Remotely Operated Vehicle (fjernstyrt undervannsfarkost)
Standard kubikkmeter
Svoveldioksid
Flytende dypvannsplattform
Tri Ethylene Glycol
Verdsatt økosystemkomponent. En bestand og/eller et habitat som oppfyller et sett spesifkke
definisjoner og prioriteringskriterier.
Waste Heat Recovery Unit (varmegjenvinningsenhet)
Massefraksjon
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1

Sammendrag
I henhold til forurensningsloven, kapittel 3 § 11, og opplysningsforskriften §§ 5 og 6, søker Statoil om tillatelse
til virksomhet og utslipp i forbindelse med produksjon på Aasta Hansteenfeltet. Søknaden omfatter boring og
produksjon i lisensene PL218 og 218B.
Av tidligere søknader vises det til; søknad datert 28.01.2015 som omhandlet planlagt forbruk og utslipp av
kjemikalier til sjø i forbindelse med klargjøring av rørledningene før drift. Søknad datert 19.06.2017 omhandlet
forventede utslipp til luft og sjø, og planlagt kjemikalieforbruk i forbindelse med boring og kompletering. Søknad
datert 3.11.2017 omfatter aktiviteter knyttet til ferdigstillelse før oppstart. Søknad datert 8.12.2017 omfatter
utslipp av subsea-væske.
Aasta Hansteen gass- og kondensatfelt ligger i Norskehavet, 140 km nord for Norne og omtrent 300 km vest
for Bodø, og omfatter de tre strukturene Luva, Snefrid Sør og Haklang. En fjerde struktur, Snefrid Nord, er
besluttet og installasjonen starter sommeren 2018. Feltet planlegges utbygd med åtte brønner og en flytende
sparplattform. Gassen eksporteres via Polarled, en 480 km lang gassrørledning til Nyhamna, for videre
prosessing og tilknytning til Langeled gasseksport-system. Kondensatet vil lagres på plattformen og
transporteres ut med skytteltankere. Produksjonsperioden for Aasta Hansteen er estimert til ca. 10 år, fra tredje
kvartal 2018 til 2026.
For mer informasjon om Aasta Hansteen viser vi til konsekvensutredning for utbygging, anlegg og drift av
Aasta Hansteen (ref. /2/) og plan for utbygging, anlegg og drift av Aasta Hansteen (PUD del I), ref /1/, som ble
godkjent av Stortinget i desember 2012. Konsekvensutredningen kan lastes ned fra Statoils hjemmeside
www.statoil.com.
Denne søknaden gir en oversikt over planlagte operasjoner, kjemikalieforbruk og utslipp i forbindelse med drift,
samt oppdaterte årlige rammer for forbruk og utslipp fra bore og brønnaktivitet etter at den første
borekampanjen med 8 brønner på feltet er utført. Et høyaktivitetsår for boring og brønn vil etter at de første 8
brønnene er boret omfatte boring av inntil to brønner med sidesteg pr år, 3 lette brønnintervensjoner samt
inspeksjons-, vedlikeholds- og pluggeoperasjoner. For beskrivelser av bore og brønnaktivitet henvises det til
utslippssøknad a 19.06.2017.
Aktiviteter som omfattes av søknaden
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Produksjon og prosessering av brønnstrøm
Rengjøring og vedlikehold, inkludert vedlikeholdsstanser, modifikasjoner og operasjoner ved
midlertidige driftsproblemer
Testing av utstyr med utslipp til sjø
Lasting og lagring av kondensat
Utslipp av produsertvann
Utslipp til luft fra turbiner, motorer og fakkel på fast og flyttbar innretning
Boring og komplettering av 3 brønner med sidesteg pr år
Brønnintervensjoner på feltet (LWI og IMR)
PP&A og P&A operasjoner på feltet
Overhalingsoperasjoner
Normal drift, rengjøring og vedlikehold av installasjon, rørledninger og brønner. Inkluderer alle typer
vedlikeholdsoperasjoner på brønner.
Oppstart og brønnopprenskning
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Prognoser for kjemikaliebruk og utslipp er beregnet ut fra erfaringstall og innspill i ingeniørfasen. Prognosene
er ment å gjelde for all drifts-, bore- og brønnaktivitet i hele feltets levetid.
Det er gjennomført en Miljørisikoanalyse for Aasta Hansteenfeltet i 2017 i samsvar med Styringsforskriften §17,
og metode for miljørettet risikoanalyse (MIRA). Skarvoljen er benyttet som modellolje i beregningene. År med
høy aktivitet er høyeste miljørisiko, 12 % av akseptkriteriet for alvorlig skade for norskehavbestanden av
lunde i oktober. Miljørisikoen er generelt høyere i perioden fra august til oktober (10 – 12%) enn i resten av
året, hvor høyeste miljørisiko er 4% for norskehavsbestandene av alke og lomvi. Miljørisikoen ligger godt under
Statoils akseptkriterier for miljørisiko. Det er i beredskapsanalysen satt krav til 2 NOFO-systemer for
overvåking og kartlegging av olje, med responstid på 5 timer for første system. Påfølgende system vil
ankomme så raskt som mulig, etter best oppnåelig responstid og senest innen 29 timer.
Feltspesifikk plan for beredskap mot akutt forusensning er lagt ved søknaden.
Det er vurdert at de planlagte utslippene under boring, drift, produksjon og vedlikehold på Aasta Hansteenfeltet
ikke vil medføre nevneverdige negative miljøkonsekvenser. Det er ikke funnet noen sårbare ressurser som
krever spesielle hensyn, slik som koraller, svamp og/eller sjøfjær (Umbellula sp.).
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3

Generell informasjon

3.1

Ramme for aktiviteten
Prinsipper for risikoreduksjon beskrives i § 11 i rammeforskriften. Lovgivningen sier at skade eller fare for
skade på mennesker, miljø eller materielle verdier skal forhindres eller begrenses i tråd med helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen, herunder interne krav og akseptkriterier som er av betydning for å oppfylle krav i denne
lovgivningen. Videre sier forskriften at utover dette nivået skal risikoen reduseres ytterligere så langt det er
mulig. Statoil planlegger å gjennomføre aktivitetene i tråd med dette.

3.2

Beliggenhet og lisensforhold
Fremtidige brønner på Aasta Hansteenfeltet er lokalisert i blokk 6706/10, 6706/12 og vil ligge i lisens PL 218.
Spar plattformen vil ligge i PL 218B.
PL218 ble tildelt 02.02.1996 mens PL218B ble tildelt 13.11.2011.
Aasta Hansteen gass- og kondensatfelt ligger i Norskehavet, 140 km nord for Norne og omtrent 300 km vest for
Bodø og omfatter de fire strukturene Luva, Snefrid Sør, Snefrid Nord og Haklang. Feltet ligger på Vøringplatået
på om lag 1300 meters dyp, vest for Eggakanten. Sjøbunnen i området er relativt flat med noen få spredte
steinblokker og grusforekomster. Grunnundersøkelser utført i 2009 og 2012 viser at Aasta Hansteen- feltet
befinner seg i et område med svært homogene masser bestående av normalkonsolidert leire (ref. /2/).
Feltet planlegges utbygd med i første omgang 8 brønner og en flytende spar-plattform, men flere brønner kan
komme. Se tentativ plan for aktivitet på feltet i Tabell 3.2. Gassen eksporteres via Polarled, en 480 km lang
gassrørledning til Nyhamna, for videre prosessing og tilknytning til Langeled gasseksport-system. Kondensatet
vil lagres på plattformen og transporteres ut med skytteltankere. For mer informasjon om Aasta Hansteen sparplattform viser vi til Plan for utbygging, anlegg og drift av Aasta Hansteen (ref./1/), som ble godkjent av Stortinget
28.06.2013. Konsekvensutredningen kan lastes ned fra Statoils hjemmeside www.statoil.com.
Eierandelene for Aasta Hansteenfeltet er vist i Tabell 3-1. Statoil er operatør.

Tabell 3-1: Rettighetshavere Aasta Hansteen
Rettighetshavere

Andel (%)

Statoil Petroleum AS

51

Wintershall Norge AS

24

OMV (Norge) AS

15

ConocoPhilips Skandinavia AS

10

Kart over midtre del av Norskehavet og plassering av Aasta Hansteen er vist i Figur 3-1. Oversikt over planlagt
infrastruktur er vist i Figur 3-5.

Security Classification: Open - Status: Final

Page 9 of 59

Figur 3-1: Kart over midtre Norskehavet med Aasta Hansteen og Polarled pipeline.

3.3

Reservoarforhold
Aasta Hansteen gass- og kondensatreserver er foreløpig estimert til 47 GSm3 gass og 0,8 MSm3 kondensat.
Gassreservoarene for Aasta Hansteen utbyggingen befinner seg i Nise-formasjonen på strukturene Luva,
Haklang, Snefrid Sør og Snefrid Nord. Nise-formasjonen er av Kritt-alder og tolket til å være turbiditt-avsetninger.
Reservoaret er grunt med lite overdekning av sedimenter. Dette gir lite komprimering og gode reservoaregenskaper. Dypere sander i Kvitnos-formasjonen vil kunne bli vurdert for eventuelle fremtidige brønnmål.

3.4

Forventet bore- og brønnaktivitet i feltets levetid
Forventet bore- og brønnaktivitet i feltets levetid er vist i Tabell 3.2 og ligger til grunn for beregninger av forbruksog utslippsrammer i et høyaktivitetsår. Rammene beregnet for et høyaktivitetsår vil dekke alle behov i år med lav
aktivitet også kjemikalier som forbrukes i P&A, workover, LWI og IMR operasjoner. Kjemikalietabeller for P&A,
workover , LWI og IMR operasjoner er omsøkt, men listes ikke spesifikt i søknaden da mengder ikke vil overstige
total utslippsmengde for bore- og brønnkjemikalier for et høyaktivitetesår.
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Tabell 3-2: Forventet aktivitetsnivå boring- og brønn Aasta Hansteen feltet
Aktivitet Aasta Hansteen 2017 2018

2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Boring (øvre seksjoner)av
brønner inkludert nye

7

1

1*

1*

8

1*

1*

1*

1*

satelitter i lisensen
Boring(reservoarseksjoner
) og komplettering av
brønner inkludert nye
setelitter i lisensen
Opprenskning av brønner
mot plattform

7

WL operasjon med plugg
for vannavstengning

1

1

2

2*

2

P&A kampanje
Workover rigg/fartøy
Scale/syrebehandlinger

5*
1

1

1
2

1
1*

*: aktivitet inkluderer potensielle ekstra satelitter som ikke er planlangt pr 2017 i Aasta Hansteen lisensen

Security Classification: Open - Status: Final
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5*

Søknad om utslippstillatelse for planlagte utslipp fra

Dok. nr. C134-ST-S-GA-0001

Aasta Hansteen-feltet. Produksjon
Trer i kraft

3.5

Rev. nr.

Fysiske forhold
Ved Aasta Hansteen utgjør den norske atlanterhavsstrøm og den norske kyststrøm de øverste 900 meterne i
vannkolonna. Under dette ligger de kalde vannmassene fra Norskehavet med en årlig middeltemperatur på
rundt -0,7 °C. Overflatestrømmen ved Aasta Hansteen er sterkere og mer variabel enn bunnstrømmen som
stort sett strømmer mot enten vest eller nordøst. Dominerende havstrømmer i Norskehavet er vist i Figur 3-2.
Dominerende vind- og bølgeretning i området er fra sørvest, mens nordøstlige vinder er mer vanlig om
sommeren. Årlig middelvindhastighet er 8,7 m/s og midlere signifikante bølgehøyde er 2,7 m.

Figur 3-2: Havstrømmene i Norskehavet (HFNH 2009, forvaltningsplan for Norskehavet).

3.6

Biologiske ressurser
Nedenfor er det gitt en kort oppsummering av biologiske forhold omkring Aasta Hansteenfeltet. Ytterligere
informasjon om biologiske forhold i influensområdet er beskrevet i Regional konsekvensutredning for
Norskehavet og konsekvensutredningen for Aasta Hansteen.
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Dok. nr. C134-ST-S-GA-0001

Aasta Hansteen-feltet. Produksjon
Trer i kraft

3.6.1

Rev. nr.

Bunndyrssamfunn
Norskehavet har høy faunadiversitet. Diversiteten er generelt lavere i nord hvor finstoffandelen er høyest og
sedimentet mest homogent. I sør er sedimentet mer heterogent med større andel grovt materiale. Her har
faunaen flere nisjer og diversiteten er høyere.
Pockmarks er spesielle bunnformasjoner som er utbredt i Norskehavet. Disse er blitt dannet ved utsiving av
hydrokarboner eller vann på havbunnen og kan være opptil 200 m brede og 10 m dype kratere.
Fordypningene kan utgjøre viktige habitater og er funnet å kunne innholde spesielle dyresamfunn.
Bunndyrfauanen på Aasta Hansteen- feltet består av mange ulike grupper. De mest vanlige er børstemark,
bløtdyr (muslinger og snegler), krepsdyr og pigghuder, hvorav den mest dominerende gruppen er børstemark.
(ref./2/)

3.6.2

Plankton
Størstedelen av dyrebiomassen i Norskehavet utgjøres av dyreplankton, hovedsakelig små krepsdyr som
raudåte, pelagiske amfipoder og krill. Dyreplanktonet, særlig voksen raudåte, er en sentral matkilde for fisk
som sild, kolmule, makrell og sei i Norskehavet. Dyreplanktonet beites også av en rekke sjøpattedyrarter som
forekommer i havområdet. (ref. /2/)

3.6.3

Kaldtvannskoraller og svamp
Det er ikke funnet noen sårbare ressurser som krever spesielle hensyn, slik som koraller, svamp og/eller
sjøfjær (Umbellula sp.).

3.6.4

Fisk
I Norskehavet foregår det industrifiske etter norsk vårgytende sild, kolmule, makrell, sei, blåkveite, uer, lange,
brosme og blålange. I tillegg finnes det en rekke arter som ikke utnyttes økonomisk. Gyteområdene for de
kommersielt viktigste fiskeslagene i Norskehavet befinner seg ikke nær Aasta Hansteen (Figur 3-3).
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Søknad om utslippstillatelse for planlagte utslipp fra

Dok. nr. C134-ST-S-GA-0001

Aasta Hansteen-feltet. Produksjon
Trer i kraft

Rev. nr.

Figur 3-3: Gyteområdene for kommersielt viktige fiskeslag (RKU Norskehavet 2003). Rød sirkel
indikerer lokalisering av Aasta Hansteen- feltet

Størsteparten av biomassen i Norskehavet utgjøres av noen få arter, og har høyest tetthet på
kontinentalsokkelen og kontinentalskråningen. Det er tydelig nedgang i biomasse og antall arter når man
beveger seg nedover skråningen og på store havdyp over 1200 meter. Blant bathypelagiske arter (fra 1000 til
4000 meters dyp) er skolest og isgalt de vanligste artene, mens de små lysprikkfisk- og perlemorfiskartene
genrelt er mer tallrike langs kontinentalsokkelen og i dype fjorder.
I tillegg til fisk, forekommer flere blekksprutarter i Norskehavet.
Det foregår fiske etter tre hovedgrupper fisk i området; vårgytende sild, kolmule og makrell.
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Søknad om utslippstillatelse for planlagte utslipp fra

Dok. nr. C134-ST-S-GA-0001
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Sjøfugl og sjøpattedyr
Norskehavet er viktig for flere av de store sjøfuglbestandene i nordøst- Atlanteren. I tillegg til å ha flere
økologiske funksjoner for nordatlantisk sjøfugl, er nordlige deler av havet beiteområder for bestander som
hekker lengre nord og øst. Norskehavet er overvintringsområde og trekkområde for mange arter, andre arter
oppholder seg i Norskehavet store deler av året.
Det er stor sesongvariasjon i utbredelsen av sjøfugl i Norskehavet. Arter som overvintrer langs
fastlandskysten er dominert av lommer, dykkere, skarver, marine dykkender og måker. For de pelagiske
artene er utbredelsen vinterstid trolig svært dynamisk og avhengig av byttedyrenes utbredelse. Vårbestanden
domineres av fugl på trekk tilbake til hekkeområdene, eller overvintrede bestander. Sommerbestandene
domineres av de hekkende bestandene, samt ikke- kjønnsmodne fugler og andre individer som ikke har gått
til hekking.
Sjøpattedyr i influensområdet er hval. De vanligste hvalartene i Norskehavet er nise, spekkhugger, vågehval
og spermhval. Noen av artene har fast tilhold her, men flertallet er mer sporadiske gjester i norske farvann.
Nise og spekkhogger er de mest kystnære artene.

3.7

Miljøovervåking - Grunnlagsundersøkelse
Det er gjennomført en grunnlagsundersøkelse for templatene Snefrid Sør, Haklang og Luva. Prøvetakingsstasjoner er vist i Figur 3-4.

Figur 3-4: Oversikt over prøvetakingsstasjoner i grunnlagsundersøkelse fra 2015 Aasta
Hansteenfeltet.

Sedimentene ved Aasta Hansteen er klassifisert som silt og leire og innholdet er tilsvarende som ved de tre
regionale stasjonene. Variasjonen i TOC mellom de ulike stasjonene er liten, og er på samme nivå som ved
de tre regionale stasjonene.
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THC-konsentrasjonen varierer fra 1 til 10 mg/kg. Konsentrasjonene ved templat D og B er lave og tilsvarer
konsentrasjonen ved de regionale stasjonene. Den høyeste konsentrasjonen (10 mg/kg) er påvist ved AHC5
som ligger 250 m vest for Templat C, og det er påvist olje på denne stasjonen. I 2008 ble det boret og plugget
ved Templat C. Ved AHC5 er også den høyeste konsentrasjonen av Ba (8860 mg/kg), og noe høyere nivåer
av enkelte metaller. Både THC og Ba innholdet er > LSCRegVII1998-2015 ved AHC5. På de øvrige
stasjonene ligger metallinnholdet, inklusive barium, på samme nivå som de regionale stasjonene.
Det er ikke påvist forhøyede konsentrasjoner av PAH eller NPD ved noen av templatene sammenliknet med
de regionale stasjonene eller med LSCRegVII1998-2015.
Bunnfaunasamfunnet rundt de tre bunnrammene på Aasta Hansteen betraktes som sunt og uforstyrret på
bakgrunn av høye diversitetsindekser og stor likhet med de tre regionale stasjonene i området. På en av
stasjonene, lokalisert 250m vest for bunnramme C, skiller faunaen seg noe ut, og det kan ikke utelukkes at
denne stasjonen (AHC5) er noe påvirket av aktivitetene på bunnramme C. Stasjonen bør følges i fremtidig
overvåking.
Det er ikke gjennomført grunnlagsundersøkelse for Snefrid Nord. Grunnlagsundersøkelser planlegges før
utsetting av bunnramme, og omfang vil avklares med Miljødirektoratet i forkant av undersøkelsen.

Security Classification: Open - Status: Final

Page 16 of 59

Søknad om utslippstillatelse for planlagte utslipp fra

Dok. nr. C134-ST-S-GA-0001

Aasta Hansteen-feltet. Produksjon
Trer i kraft

3.8

Rev. nr.

Utbyggingsløsning
Utbyggingen av Aasta Hansteen omfatter:
•
•
•
•

•

Flytende produksjonsplattform med boligkvarter og skrog av spar-type med kondensatlager
Fire 12ʺ rørledninger for transport av brønnstrøm fra Luva, Haklang og Snefrid Sør til Aasta Hansteen.
Polarled rørledning for eksport av rikgass til Nyhamna.
Per i dag foreligger det besluttede planer for utbygging med fire bunnrammer på Aasta Hansten-feltet:
1 brønnramme med 4 slisser på Luva (B)
1 brønnramme med 4 slisser på Haklang (D)
1 brønnramme med 1 slisse på Snefrid Sør (C)
Bunnrammemed 1 slisser på Snefrid Nord
Feltet planlegges i første omgang utbygd med 8 produksjonsbrønner, men flere kan komme:
4 produksjonsbrønner på Luva
2 produksjonsbrønner på Haklang
1 produksjonsbrønn på Snefrid
1 produksjonsbrønn på Snefrid Nord

Mer detaljer relatert med boring og brønndesin er gitt i Søknad om virksomhet etter forurensningsloven for
bore- og brønnoperasjoner på Aasta Hansteen feltet fra juni 2017.
Produksjonsplattformen vil ha anlegg for mottak, prosessering og eksport av rikgass og kondensat. Rikgassen
vil tørkes før den eksporteres til Nyhamna, via Polarlerd- rørledningen til Nyhamna Ormen Lange- anlegget.
Kondensatet lagres om bord i skroget og losses til skytteltankere for eksport. Produsert vann (og sand) renses
før utslipp til sjø.
Illustrasjon av Aasta Hansteen spar-plattform er vist i Figur 3-6. Oversikt over Aasta Hansteen infrastruktur er
vist i Figur 3-5.
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Figur 3-5: Aasta Hansteen planlagt infrastruktur
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Figur 3-6: llustrasjon av planlagt dypvannsflyter på Aasta Hansteenfeltet – forankret spar-plattform
med kondensatlager og stål stigerør.
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4

Tekniske beskrivelser for Aasta Hansteen Spar plattform

4.1

Kraftløsninger
Aasta Hansteen har kraftbehov relatert til plattformens prosessanlegg og boligkvarter.
Samlet effektbehov i prosessanlegget er 43- 54 MW i normal driftsituasjon og skal dekke behov for
kompresjon og elektrisk kraft i prosessen. I tillegg vil boligkvarteret og prosessanlegget ha et varmebehov i
størrelsesorden 8- 10 MW.
For eksport av gass vil det installeres en eksportkompressor, drevet av en gassturbin. For elektrisk
kraftproduksjon til prosessanlegg og boligkvarter vil det bli installert en generator, drevet av en gassturbin. For
å dekke varmebehov installeres det et anlegg for varmegjenvinning (WHRU) i tilknytning til turbinene.
I tillegg vil det installeres en nødgenerator for sikkerhetskritisk utstyr, og en essensiell generator. Sistnevnte
vil benyttes i perioder hvor hovedgeneratoren er avslått.

4.2

Systembeskrivelse
Prosessanlegget på Aasta Hansteen vil inneholde følgende hovedsystemer:
• Separasjon (3- trinns) og kondensat stabilisering
• Gass-rekompresjon
• Gasstørking
• Gasskompresjon, kjøling og måling for eksport
Øvrige støtte- og hjelpesystemer på plattformen inkluderer følgende:
• Slangelastingsystem og lagring for ferskvann, diesel og MEG
• Sjøvannsystem
• Kjølemedium
• Kjemikalieinjeksjon
• Fakling og ventilering
• Produsert vann behandling
• Brenngassystem
• Sandvaskesystem
• Sjøvann
• Drikkevannproduksjon
• Dreneringssystem
• Regenereringsanlegg for TEG
• Injeksjonssystem for MEG til brønner, produksjonslinjer og prosessanlegg
• Kraftproduksjon
• Dieselsystem
• Nitrogen
• Eksosgassgenereringsystem
• Hydraulisk kraft til prosessanlegg og undervannsanlegg
• Sikkerhetsystemer (brannvann, skum, vanntåke)
• Kondensat lagringssystem og tankvasking
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Kondensat lossesystem
VOC-anlegg

Kapittel 3.11.1- 3.11.28 redegjør for systemer som anses å være relevante med hensyn til påvirkning av ytre
miljø.

4.2.1

Plattformens brønnsystem
Plattformen er designet for 3 rørledninger som produserer fra 7 undervannsbrønner. Stigerør og brønnsystem
på plattformen vil motta væske fra produksjonsbrønner på Luva, Haklang og Snefrid Sør og transportere de
samlede brønnvæskene til nedstrøms hovedprosess for videre prosessering.
Monoetylenglykol (MEG) vil injiseres på brønnrammene ved oppstart for å hindre hydratdannelse. Det vil ikke
injiseres korrosjonshemmer eller pH-stabilisator. Det er ikke forventet utslipp til luft eller sjø fra dette systemet.

4.2.2

Separasjon
Separasjonssystemet separerer brønnstrømmen, leder gassen til gassbehandlingsystemet og stabiliserer
kondensatet før lagring. En 3- trinns separasjonsprosess med oppvarming er valgt for å oppnå nødvendig
kondensatkvalitet. Produsert vann skilles ut i 1- trinns og 3- trinns separator og sendes til behandling i
produsert vannrensesystem. Et jettesystem for utspyling av akkumulert sand er montert for 1- trinns og 3- trinns
separator. Sanden sendes til system for behandling av produsert sand .
Skumdemper og emulsjonsbryter kan injiseres oppstrøms til innløps- og testseparator. Flokkulant kan injiseres i
vannutløp fra innløps- og testseparator ved behov.
Det er ikke forventet direkte utslipp til luft eller sjø fra disse systemene. Avgassing samles opp og gjenvinnes i
rekompresjonssystemet for gass. Produsert vann samles og behandles før det slippes til sjø. Testseparatoren
skiller brønnstrømmen ved brønntesting. Gass går til gassbehandling, kondensat til stabilisering, og
produsertvann til rensing og utslipp.

4.2.3

Lagring og lossing av kondensat
Systemet er designet for å lagre, måle og losse kondensat fra lagringstanker i skroget til skytteltanker. Det er
ikke planlagt kjemikalieinjeksjon i dette systemet. Maksimal lossekapasitet er 2000 m3/h. Kondensatlagring skal
være minst 25 000m3.
Eventuelle lekkasjer i slangen under lossing kan føre til utslipp til sjø. Slangen vil, etter oppkobling til
skytteltanker, lekkasjetestes med servicevann for å identifisere lekkasjer før lossing av kondensat. Etter
losseoperasjoner vil slangen tømmes for kondensat til skytteltanker med service vann før frakobling av
slangen. Ved en eventuell nødfrakobling av slangen, vil utslipp til sjø hindres på grunn av slangekoblingens
design.
Prinsipp for bøyelastoperasjon:
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Operasjonen er basert på samme prinsipper som tandemlasting, bortsett fra at avstanden mellom
innretningen og bøyelaster er større og skipet vil normalt ikke peke mot plattformen.
Operasjonene vil blir utført av standard bøyelaster.
Oljen blir overført direkte fra innretningen til bøyelasteren gjennom en 12 tommers fleksibel slange på ca.
286 m og det blir ca. 4 uker mellom hver lasting.
Slangen blir overført direkte mellom innretningen og bøyelaster ved hjelp av linekaster.
Slangen vil normalt overføres vannfylt for å sikre stabil slange.

Følgende barrierer er inkludert for å hindre utslipp av kondensat:
24 timers overvåkning under lossing av kondensat
Automatisk stopp av kondensat lossepumper ved lavt utløpstrykk
Overvåking fra kontrollrom ved hjelp av overvåkingskameraer
Mengdemåling ved skytteltanker og på plattformen
Under normal operasjon er det ikke ventet utslipp til luft eller sjø fra dette systemet. Utslipp til luft samles og
rekomprimeres i rekompresjonssystem for gass. Forurenset vann fra vasking av kondensattankene samles i
sloptanker og deponeres på land eller sendes til 3-trinns separator.
Direkte utslipp av metan og nmVOC fra lagertanker for stabilisert kondensat forekommer ikke under normal
drift. Lasting og lagringssystemer på plattformen er designet for minimumsutslipp til luft, med: lagertanker for
kondensat under trykk, kontrollert avlastningshastighet og trykk, bruk av tetningsgass, tilkobling til
dampgjenvinningsenheten.
Direkte utslipp av metan og nmVOC forekommer kun i forbindelse med inspeksjoner av lagertankene, og når
sikkerhetsmessige hensyn tilsier at utslipp er nødvendig. Inspeksjon og tømming av kondensatlagertank skjer
hvert femte år. Derfor er utslipp til luft som skyldes fjerning av hydrokarbongass etterfulgt av eksosgass-utslipp
redusert.
Skytteltankerne er inkludert i VOC-industriavtalen (VOC Industry Cooperation, VOCIC).
Kontrollsystem, alarmer og automatiske nedstengninger av kondensattilførsel hindrer utilsiktede utslipp til luft
og sjø fra kondensatlagringstankene ved normal drift. Dersom prosessforstyrrelse fører til lagringsovertrykk, vil
utslipp til luft skje gjennom PSV (pressure safety valve). Avlastningsrate er 3773 kg/h (brenngass).

4.2.4

Gass rekompresjon
Rekompresjonssystemet er designet for å gjenvinne gassdamp fra væskeseparasjonssystemet og gassdamp
fra dampgjenvinningssystemet under normal drift. Systemet rekomprimerer gassen og sender den til
hovedprosessystemet. Gassen rutes til gassdehydreringssystemet, mens eventuelt kondensat rutes tilbake til
væskestabiliseringssystemet.
MEG vil injiseres i systemet for å hindre dannelse av hydrat. Injeksjon vil skje ved innløp til kjølere og ved
væskeutløp til scrubbere. Ved hydratdannelser i oppstartsfasen, vil MEG også muligens tilsettes ved oppstart.
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Inertgass vil brukes som tetningsgass for kompressorene, og inertgass med spor av hydrokarbon vil slippes ut
gjennom lokale ventiler. Det forventes avfall fra smøreolje filter/ siler fra disse ventilene. Utenom dette
forventes det ikke utslipp til luft eller sjø under normal operasjon.

4.2.5

Gass dehydrering
Gassbehandlingsanlegget inkluderer tørking og duggpunktskontroll. Formålet med gassbehandlingen er å
fjerne vanninnhold og dermed redusere korrosjonsraten og MEG-forbruket i gasseksportrørledningen.
Våtgass som kommer fra førstetrinnsseparator og testseparator vil kjøles til 25 °C for å felle ut kondensat og
vann før gassen dehydreres i TEG-kontaktoren. Gass som kommer fra rekompressoren mikses med den tørre
gassen fra gassbehandlingsanlegget. MEG som injiseres oppstrøms TEG-kontaktoren hindrer korrosjon og
hydratdannelse. Antiskumningsmiddel vil også injiseres nedstrøms TEG-kontaktoren.
TEG regeneres og injiseres i prosessen igjen. Produsert vann fra TEG-generator sendes til produsert vannsystemet for behandling før det slippes til sjø. Det er ikke forventet utslipp til luft eller sjø fra dette systemet.

4.2.6

Gasskondisjonering
Dehydrert gass fra TEG-kontaktor kjøles i en gass pre-kjøler. Tofase-strømmen fra utløpet til pre-kjøleren
sendes til gasskompresjonssystemet og hydrokarbonvæske skilles fra eksportgass i eksportkompressorscrubberen. En Joule-Thomson (JT) ventil er til stede som ekstra duggpunktskontroll. Etter dette trinnet,
sendes gassen til eksportkompressoren.
Det er ikke forventet utslipp til luft eller sjø fra dette systemet.

4.2.7

Gasskompresjon
Gasskompresjonssystemet øker rikgassens trykk for transport til Nyhamna via Polarled-rørledningen. Det
kreves et eksporttrykk på minimum 160 bar (g). Dette trykket oppnås ved å benytte en eksportkompressor
drevet av en gassturbin. MEG injiseres i gasstrømmen for å hindre dannelse av hydrat i eksportrørledningen.
MEG gjenvinnes på land.
Nitrogen brukes som tetningsgass i kompressoren. Gasslekkasjer fra gasstetninger gjenvinnes i
dampgjenvinningssystemet. En liten mengde nitrogen vil slippes til luft via luftventiler. I tillegg forventes det
avfall i form av mindre lekkasjer fra ventilenes smøreoljesystem.
Eksosgassene fra gassturbinen vil slippes til luft. De mest betydelig luftforurensinger er CO2 og NOX. Det er
ikke forventet utslipp til sjø fra dette systemet.

4.2.8

Lasting/ lossing med slanger
To slangestasjoner vil brukes for lasting av ferskvann, diesel og MEG fra supplybåter. Slangene kan også
brukes til tømming av sloptanker dersom det er nødvendig. Operasjonell prosedyre er å trekke laste- og
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losseslangen fullstendig tilbake til plattformen, åpne ventilen til lukket avløp, tømme systemet helt, for deretter å
bruke inertgass fra enden av laste- og losseslangen til å dytte ut resterende væske. Det er ikke forventet utslipp
til sjø ved en eventuell nødfrakobling grunnet et spesielt design på slangekoblingen (nullutslippsdesign).
Laste- og losseområdet vil være et forurenset område, men evt. søl vil dreneres til lukket avløp.

4.2.9

Kjølemedium
Sjøvann brukes for kjøling i prosess- og hjelpesystemer. Sjøvann pumpes fra 78 meters dyp, og brukes til
kjøling i prosessen før det slippes ut igjen på 10 meters dyp. Klor brukes i kjølevannet, men tilsettes ikke
kontinuerlig. Et manuelt operert kloreringsfordelingssystem gir videre minimering / forhindring av marin vekst i
sjøvannstilførselspumper og tilhørende caissoner. Manuell hypoklorittinjeksjon vil kun bli brukt når den
biokjemiske oksygenbehovparameteren er høy. Hypokloritten kan injiseres på inntaksstedet eller i pumpen
selv.

4.2.10

Kjemikalieinjeksjon
Formålet med kjemikalieinjeksjonssystemet er å lagre, fordele og injisere kjemikalier i undervannsanlegget,
samt i produksjons- og hjelpesystemer. Produksjonskjemikalier som forventes brukt på Aasta Hansteen er gitt
i Vedlegg C.
Kjemikalier vil leveres på temporære transporttanker og overføres til lagringstanker på plattformen ved hjelp
av tyngdekraft. Alle kjemikalielagringstanker, injeksjonspunkter og transporttanker vil være utstyrt med
dryppekar for oppsamling av lekkasjer. Avløp fra drypp og utslipp vil samles i to spilltanker og transporteres til
det åpne farlige dreneringssystemet av dedikerte pumper for videre behandling. Ved pumpens utløp er en
annen tilkobling tenkt å fylle transporttanker og transportere kjemikalie-søl til land for videre behandling.

4.2.11

Fakkel og luftesystem
Fakkelsystemet består av separate høytrykks system (HT), lavtrykk system (LT), og et atmosfærisk
utluftingssystem. Fakkelsystemene er lukket og det er ikke forventet utslipp under normal drift.
Fakkelsystemet skal ivareta sikker håndtering og utslipp av gass og væske som følge av:
•
•
•
•
•
•

Overtrykking av prosessutstyr som følge av prosessforstyrrelser
Trykkavlastning av systemer i nødssituasjoner (brann/gasslekkasjer)
Normalsituasjoner og vedlikehold (blanket systemet)
Kontinuerlig ventilasjon av atmosfærisk utstyr
HT- og LT-faklene brenner ikke kontinuerlig, men spyles kontinuerlig med nitrogen for å hindre
dannelse av eksplosiver. Pilotflammer drevet av brenngass benyttes for tenning.
HT- og LT-faklene er lukkede systemer. Følgende gasser (ca. 200 kg) gjenvinnes ved å sende dem
tilbake til 1-trinn rekompressor for reinjeksjon i produksjonsstrømmen:
• Dekkgass fra kondensattankene i skroget
• Gassutslipp fra behandling av produsert vann
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Stripping fra TEG regenereringspakke
Øvrige kilder pga. vedlikehold eller driftsforstyrrelser vil gjenvinnes så sant det er kapasitet. Hvis
ikke, slippes overskuddet til fakkel for å ivareta sikkerheten

Eksosgassene fra pilotflammene og bruk av fakkel vil slippes ut til omgivelsene. Utslipp til luft fra dette
systemet vil bestå av CO2, NOX, SOx, metan og nmVOC.
Ventilering fra systemer som ikke er i stand til å motstå mottrykk over 0.07 bar (g) vil rutes direkte til
atmosfæren. Bruken av kaldventilering (utlufting av uforbrent gass) vil bli holdt på et så lavt nivå som mulig,
og bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT) tilfredsstilles. Ventilering av uforbrent gass minimeres, HCgasser gjenvinnes via dampgjenvinningspakke, og dirigeres tilbake til prosess systemene, med unntak av noe
utstyr som ikke kan håndtere tilbakeslag på over 0,07 barg, som ventileres i et trygt område (gjenvunnet olje
sump tank, skitten sloptank, TEG lagrings-/drenasjetank, MEG lagringstank, brukt MEG lagringstank). Denne
listen over hovedventiler gjennom atmosfærisk ventil-tilkopling er inkludert i Aasta Hansteen miljøbudsjett.
Glykol/TEG gjenvinnes og gjenbrukes i Aasta Hansteen prosess. Strippegass brukt i TEG regenereringspakken
gjenvinnes også for gjenbruk.

Ventileringshendelser
Ventileringshendelser for atmosfæriske ventilasjonshod kan forekomme på Aasta Hansteen dekk og skrog
(ikke kontinuerlig utslipp). Oversikt er vist i Tabell 3-3. Det vil være ikke kontinuerlig ventilering under normal
drift (for det meste nitrogen). Det vil ikke være ventilering fra kondensattankene under normal drif bare når det
er vedlikehold av kondensatlagertank.
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Tabell 3-3: Oversikt over atmosfærisk ventilbelastning
Utslippsenhet

21PSV1112

21PSV1116

Betjent Utstyr

Aktuelt tilfelle

Styrende sak

Felles PSV på dekkgasstilførsel til

Åpningssvikt av reguleringsventil for dekkgass

Reguleringsventil for dekkgass

kondensat lagertanker (overtrykk)

Blokkert utløp (ventil lukket til tank)

Åpningssvikt

Felles PSV på dekkgasstilførsel til

Svikt i dekkgassforsyning under avlastning

Svikt i dekkgassforsyning

kondensat lagertanker (vakum)
21PSV1151/215

Kondensat lagertanker (overtrykk)

1/3151/4151

Utslippstype

PSV

PSV (vakuum)

Trykk

Styrende tilfelle

barg

strømningshastighet

0,5

-0,25

under avlastning
Blokkert utløp (overfylling)

Åpningssvikt i kontrollventil

Åpningssvikt i kontrollventil

(dekkgass)

Destinasjon

0,172 MSm3/d

Primær atmosfærisk vent

(5,316 kg/h)

header

0,05 MSm3/d

-

(2,350 kg/h)
PSV

0,55

0,184 MSm3/d

Sekundær atmosfærisk vent

(5,683 kg/h)

header

0,05 MSm3/d

-

(dekkgass)
21PSV1152/215

Kondensat lagertanker (vakum)

2/3152/4152

57TX001

Gjenvunnet oljesump

Svikt i dekkgassforsyning under lasting av

Svikt i dekkgassforsyning

kondensat

under lastning

Tilbakestrømning fra 3-trinns separator gass

Gass blow-by fra fakkel

blow-by fra fakkel væskeutslagsdunk

væskeutslagsdunk
Gass blow-by fra fakkel

57TX002A

Slop Tank –Skitten Service

Tilbakestrømning fra 3-trinns separator
gassblåsning fra fakkel væskeutslagsdunk

væskeutslagsdunk

46TX001

Ren MEG –lagringstank

Reversert strømning

46TX002

Forurenset MEG lagringstank

68TB001

TEG lagringstank

PSV (vakuum)

-0,3

(2,350 kg/h)

Vent header

Atm

0,26 MSm3/d

Primær atmosfærisk vent

(8,000 kg/h)

header

Vent header

Atm

0,26 MSm3/d

Primær atmosfærisk vent

(8,000 kg/h)

header

Reversert strømning

Vent header

Atm

2500 kg/h

Primær atmosfærisk vent

Gasstrøm tilbake fra undervannsanlegg

Gasstrøm tilbake fra

Vent header

Atm

0,11 MSm3/d

Primær atmosfærisk vent

(2905 kg/h)

header

Brann

Brann

Vent header

Atm

0,083 MSm3/d

Primær Atmosfærisk vent

(21881 kg/h)

header

2400 kg/h

Primær atmosfærisk vent

header

undervannsanlegg

27XV1367

Eksportkompressor tetningsgassystem

Dobbel tetningsgassfeil

Dobbel tetningsgassfeil

Vent header

1,3

header
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Behandling av produsert vann og sand
Produksjonsstrategien for reservoarene på Aasta Hansteenfeltet er basert på å minimere vannproduksjonen ved å
stenge av produksjonsbrønnene ved gjennombrudd av formasjonsvann. Den totale vannproduksjonen vil derfor
være dominert av relativt små mengder med kondensert vann fra gassprosessering på plattformen.
Vannproduksjonen vil i snitt være på ca. 50 m3/døgn. Prosessanlegget er dimensjonert for å håndtere inntil 100 m3
produsert vann/døgn.
Anlegget vil rense produsert vann fra innløps-, test- og 3- trinns separatorene, vann fra rensing av sand, TEG
regenereringsenhet og system for lukket avløp. Vannrenseanlegget er basert på avgassing og 2x100% sentrifuger.
Utslippsvannet skal renses til <10 mg/l olje i vann. Olje gjenvunnet fra vannrenseanlegget vil rutes tilbake til
hovedprosessen. Årlig utslipp av hydrokarboner til sjø er estimert til ca. 200 kg.
Ved eventuelt fremtidig endring i produksjonsstrategi, og ved eventuell innfasing av nye brønner eller felt, vil en ny
vurdering av produsert vannhåndtering gjennomføres.
Produsert sand renses ved hjelp av sandsyklon og slippes til sjø.

4.2.13

Brenngass
Brenngassystemet har som formål å levere ren, filtrert og oppvarmet gass til ulike systemer. Brenngass hovedbruker er gass turbiner for hovedkraft til gasseksport. Andre typiske forbukere er dekkgass til kondensatlagring,
beskyttelse av væske ved bruk av inert gass, HT og LT fakler, atmosfærisk avluftning, i TEG regenereringsenhet, og
i vannrenseanlegget.

4.2.14

MEG injeksjon
MEG brukes som hydratinhibitor i undervannsanlegg, på plattformen, og injiseres forebyggende når betingelser for
hydratdannelse er forventet, hovedsakelig under oppstart og nedstenging av brønner. Det er ikke behov for
kontinuerlig MEG-injeksjon under normal drift, men forventes brukt kontinuerlig ved haleproduksjon. Ren MEG er
lagret i en lagringstank på 260 m3, og tilbakestrømning av MEG ved testing av undervannsventiler samles i en egen
60 m3 lagertank for forurenset MEG. Overløp av MEG-tanker rutes til sjø via sloptanker, mens tankventiler går
direkte til luft. Slop-tankene er utstyrt med alarm og nedstengning på høyt nivå for å unngå søl til sjø.
MEG-injeksjonspakker inkluderer dryppkar som er koblet til farlig åpen drenasje. Utslipp til luft fra dette systemet er
forventet i form av nitrogen med spor av MEG.

4.2.15

Ballastvannsystemet
Ballastvannsystemet består av to hoveddelsystemer: nedre og øvre ballast, hvor hvert system består av fire
seksjoner. Formålet med dette systemet er å kompensere for endring i last ved at kondensattanker lastes eller
losses. Utslipp av ballastvann (sjøvann) vil skje direkte til sjø. Ingen av ballasttankene er ved siden av
kondensattankene, noe som eliminerer muligheten for hydrokarbonforurensing av ballasttankene.
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Ferskvannssystem
Ferskvannssystemet vil produsere, lagre og levere ferskvann til alle systemer på plattformen. Ferskvann vil benyttes
som drikkevann og servicevann.
Sjøvann vil benyttes for å produsere ferskvann ved hjelp av vakuumdestillasjon. Varme til vakuumdestillasjon
leveres av varmemediet. Sjøvann kommer fra sjøvannssystemet. Det produserte ferskvannet vil lagres i
drikkevannstanker og i tanker for servicevann i skroget. Drikkevann pumpes kontinuerlig til forbrukere, hovedsakelig
i boligkvarteret, og overskudd sirkuleres tilbake til lagertanker. Servicevann pumpes til forbrukere ved behov, feks til
servicestasjoner. Saltvannsstrømmen fra fordampningskammeret rutes til senkekasse (caisson) for utslipp av
sjøvann.
Avleiringshemmer vil injiseres ved behov i sjøvannstrømmen for å hindre avleiring i fordampningskammer. Før
ferskvann strømmer til lagringstank kan man injisere hypokloritt for å hindre biologisk vekst ved behov, men normalt
er ikke dette nødvendig. Produsert ferskvann lagres enten i dedikerte servicevanntanker eller i dedikerte
drikkevannstanker. Når drikkevann pumpes fra lagringstanker til forbukere på plattformen, desinfiseres vannet ved
hjelp av UV sterilisator. Utslipp til sjø dette systemet kan inkludere saltvann og avleiringshemmer.

4.2.17

Åpent avløp
Åpent avløp har som formål å samle regnvann, brannvann og søl av hydrokarbonvæsker fra dekk og dryppekar for å
hindre at væsker sprer seg til andre områder, samt behandle vann for utslipp til sjø og gjenvinne hydrokarboner. Det
åpne dreneringssystemet topside tar også i mot skittent vann fra substruktur. Det er delt i haz åpent dren og non-haz
åpent dren for å hindre hydrokarboner å lekke fra HAZ (klassifisert) område til non-HAZ (ikke klassifisert) område via
drenerings-systemet. Det skal også forhindre oljeutslipp til sjø.
Non-HAZ vann pumpes til HAZ tanker og videre til sentrifuger. Tankene som rommer ikke-forurenset drenasjevann
er utstyrt med pumper som sender vannet til tanker for farlig avløp dersom vannet viser seg å være forurenset.
Drenasjevann fra potensielt forurensede områder, for eksempel prosessområdet, vil bli ledet til oppholdstanker og
renset for olje før utslipp til sjø. Kjemikaliesøl fra kjemikalieinjeksjonssystemet vil også rutes til tanker for forurenset
avløpsvann.
Drenasjevann vil på Aasta Hansteen renses ved hjelp av degasser og sentrifuge. Vannet som slippes til sjø
overvåkes med hensyn på oljeinnhold. Den oppsamlede oljen kan sendes til kondensatstabiliseringssystemet eller
rutes direkte til sloptanker for eventuelle videre benhandling på land.
Det er forventet utslipp og nitrogenspylegass fra tanker for forurenset avløpsvann og tanker for ikke- forurenset
avløpsvann. Dette fordi disse tankene er ventilert direkte til atmosfæren og ventilert nitrogen kan inneholde spor av
hydrokarbon og kjemikalier.
Avløpstankene er utstyrt med alarm på høyt nivå, men eventuelt overløp vil rutes til sjø ved anleggsforstyrrelser. Det
er ikke forventet andre utslipp til luft eller sjø fra dette systemet.
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Lukket avløp
Det lukkede avløpet er designet for å håndtere væske med hydrokarboner fra fakkeldunker i normal drift med
drenering fra prosessutstyr før vedlikehold, men etter trykkavlastning og fra prøvetaking. Systemet gjenvinner
hydrokarboner som går tilbake til prosess (3-trinn separator). Vann ledes til produsertvannanlegget for videre
behandling. Skitten sloptank brukes også for å samle overløp fra andre systemer, i tillegg til tilbakeført olje fra
rensepakke for drenasjevann.
Den gjenvunnede oljen har overløp til tank for forurenset service slop. Begge sloptanker har overløp til senkekasse
for sjøvannsretur. Tank for gjenvunnet olje, samt begge sloptanker er beskyttet med nitrogen som dekkgass.
Kun renset vann innenfor myndighetskrav vil slippes til sjø. Det forventes noe utslipp til luft med spor av
hydrokarboner i forbindelse med nitrogen utlufting. Siden dette er et lukket system vil det ikke medføre andre utslipp
til luft eller sjø.
Ikke-klassifisert slopvann brukes til å vaske kondensattanker i skroget.

4.2.19

Flydrivstoff
System for flydrivstoff vil levere drivstoff til helikoptere. Drivstoff leveres av forsyningsbåter og lagres i egne tanker
på værdekk. Det vil tas jevnlige prøveuttak for å sjekke kvaliteten av drivstoffet. Uttakene vil gjenvinnes i en
gjenvinningstank. Alle andre avløp fra systemet vil samles via system for ikke- forurenset åpent avløp.
Det er forventet diffuse utslipp fra ventiler, flenser og mekaniske tetninger, samt under påfylling av systemet. Det er
ikke forventet andre utslipp til luft eller sjø fra dette systemet.
Årlig forbruk av flydrivstoff er estimert til 130 tonn.

4.2.20

Diesel
Diesel lagres i to tanker med kapasitet på 150 m2 per tank. Dieselpumpene forsyner diesel til nødgeneratorer,
essensiellgenerator, brannvannsgenerator og eksosgassgenerator.
Diesel leveres til plattformen fra forsyningsbåter via dedikerte lasteslanger. Utslipp/søl som forekommer under
lasting av diesel samles i dryppekar og rutes til system for forurenset åpent avløp. For å minimere risiko for overløp
til sjø er en ekstra uavhengig nivåbryter installert i tankene for å stoppe lasting av diesel ved å stenge ventilen på
lasteslangen. Begge lagringstanker er forbundet til hverandre for å minimere risiko for overløp til sloptanken.
Det er forventet diffuse utslipp fra ventiler, flenser og mekaniske tetninger, samt under påfylling av systemet.

4.2.21

Inertgass og eksosgass
Inertgass
Nitrogen produseres i inertgassgeneratoren og komprimeres ved hjelp av inertgasskompressoren. Komprimert
nitrogen samles i en nitrogenmottaker. Derfra distribueres det til HT og LT nitrogen forbrukere på plattformen.
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Formålet med inertgassgenereringspakken er å forsyne forbrukerne med nitrogen som beskyttelsesgass
(blanketing) under normal drift.
Ubrukt gass fra separasjon (O2, CO2) rutes til et sikkert område hvor den ventileres til atmosfæren. Avfall fra dette
systemet er membraner brukt i forbindelse med produksjon av nitrogen. Det er ikke forventet andre utslipp til luft
eller sjø fra dette systemet.
Eksosgass
Generator for eksosgass brukes til å produsere spylegass for inertisering av kondensattanker før entring i tilfelle
inspeksjon eller vedlikehold. Eksosgassgeneratoren er normalt ikke i operasjon. Forventet operasjonstid er omtrent
24 timer/ år, som er tiden som kreves for å spyle en kondensatlagringstank.

4.2.22

Hydraulisk kraft
Hydraulikkaggregatet vil sikre hydraulisk kraft for sikker operasjon av hydraulisk operererte sikkerhetsventiler samt
undervannsventiler. Avfall fra dette systemet vil være brukt olje og oljekontaminerte filter. Disse vil behandles som
farlig avfall.
Det er ikke forventet utslipp til luft fra dette systemet. Det vil benyttes et åpent hydraulikksystem for styring av
ventiler på havbunnsinnretningene. Det vil bli benyttet hydrauliske væskeprodukter som inneholder gule Y2
komponenter i henhold til HOCNF-kategoriene.

4.2.23

Kloakk
Hensikten med kloakksystemet er å samle opp og lede bort avløp (svart/gråvann) fra boligkvarter og modul for
hjelpesystemer. Kloakksystemet er designet for kontinuerlig drift.
Sanitæravfall vil slippes direkte til sjø ved hjelp av skrogets kloakksenkekasse (caisson).
Matavfall fra bysse vil bli oppmalt og sluppet til sjø ved hjelp senkekasse for sjøvannsutslipp.

4.2.24

Lagring av TEG
Trietylenglykol (TEG) rutes fra en transporttank til lagringstanken for TEG. Derfra pumpes TEG til TEG
regenereringsenhet ved behov for påfyll. Lukket drenering fra dette systemet rutes tilbake til lagringstanken.
Utslipp til luft fra dette systemet omfatter avluftingsgass, for det meste nitrogen beskyttelsesgass (blanketing) med
små spor av TEG.
Det er ikke forventet utslipp til sjø fra dette systemet.

4.2.25

Eksportløsninger
Stabilt kondensat lagres i tanker i plattformskroget før det pumpes til skytteltankere for avhending i markedet. Fire
lagertanker har en samlet kapasitet på ca. 25 000 m3 og lossing av kondensat vil være nødvendig omtrent en gang i
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måneden. Ved hjelp av dykkpumper i lagertankene pumpes kondensat over til skytteltanker gjennom en slange fra
lossestasjonen i det nordøstre hjørnet av plattformen. Det er etablert et operasjonsvindu for posisjonen til
skytteltankeren ved lossing, hvilket gir akseptabel tilgjengelighet for lossing basert på været i området. Figur 4-1
viser en skisse av posisjonen til transportskipet ved lossing av kondensat.

Figur 4-1: Operasjonsvindu for skytteltanker ved lossing av kondensat
Fordamping av kondensat motvirkes av et lett overtrykk ved hjelp av brenngass i lagertankene. Gass som damper
av ved fylling og lossing resirkuleres og føres tilbake til prosessen. Under lossing tilføres brenngass for å hindre
inntregning av luft. Følgende tiltak vil bennyttes for å hindre akutte utslipp av kondensat:
•
•
•
•

Kameraer rettet mot shuttletankeren
Strømningsmåler på skipet
Trykkbryter for nedstrøms lossepumper
Manuell overvåkning av lossestasjonen

Tørket rikgass fra Aasta Hansteen vil bli eksportert gjennom Polarled gassrørledning til Nyhamna. Statoil er operatør
for utbyggingsfasen. Gassco vil være operatør i driftsfasen og er ansvarlig for utvikling av Polarled-rørledningen med
PLEM (pipeline end manifold), samt modifikasjoner på Nyhamna. En egen konsekvensutredning har blitt utarbeidet av
Polarled-prosjektet for utbygging av gassrørledningen. Endelig behandling av Polarled-gassen til salgsgasskvalitet vil
bli utført på Nyhamna.
Gassen fra Aasta Hansteen eksporteres ved hjelp av en kompressor direkte drevet av en gassturbin og gjennom et
14” gasseksport stigerør. Stigerøret vil kobles til manifolden til Polarled-rørledningen (Polarled PLEM). Gassen vil
transporteres i den 36” Polarled rørledningen til Nyhamna for videre prosessering. Det nødvendige transporttrykket vil
variere mellom 160- 230 barg, avhengig av de totale volumer produsert gjennom Polarled-rørledningen.
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Det er muligheter for å transportere gass fra rørledningen til Aasta Hansteen topside, både for trykksetting og som
drivstofftilførsel for hovedkraft turbin ved oppstart og backup ved nedstengning av egen gassproduksjon.
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I henhold til gjeldende regelverk søkes det om tillatelse for forbruk og utslipp av kjemikalier. Mengdene er beregnet ut fra andel
komponenter i de ulike miljøklassene i hvert av handelsproduktene. Det tas forbehold om endringer i kjemikaliebehovet, da
kjemikaliebehovet er basert på estimat og planer som kan endres over tid, og dermed medføre endringer i antall kjemikalier,
mengder og handelsnavn.
Det vises til vedlegg B for underlag av omsøkte mengder. I denne søknaden søkes det om kjemikalier i kategoriene bore- og
brønnkjemikalier og produksjonskjemikalier. Årligere omsøkt ramme for bore og brønnkjemikalier gjelder for perioden etter at
de 8 første brønnene er boret på feltet. For detaljer knyttet til bore og brønnkjemikalier vises det til søknad à 19.06.2017. De
samme kjemikaliene omsøkes i denne søknaden, men med reduserte mengder.
I tillegg til utslipp fra bore og brønnrelaterte operasjoner vil der være utslipp fra drift av feltet.
Følgende aktiviteter vil gi kjemikalieutslipp til sjø fra Aasta Hansteen:
•
•
•
•
•
•
•

5.2

Produsert vann (med innhold av olje, prosesskjemikalier, radioaktive isotoper)
Produsert sand
Kjølevann (sjøvann)
Drenasjevann
Bore og brønnvæsker (inkludert kjemikalier forbrukt ved boring og komplettering av nye brønner/sidesteg,
workover,annet vedlikehold og midlertidig/permanent plugging av eksisterende brønner)
Sanitæravløpsvann
Hydraulikkvæske på bunnrammene

Valg og evaluering av kjemikalier
Klassifiseringen av kjemikalier og stoff i kjemikalier er gjort i henhold til gjeldende forskrifter og dokumentert i
databasen NEMS. Alle utslippskjemikalier som planlegges brukt på Aasta Hansteen er dokumentert med HOCNFdatablad.
Basert på stoffenes iboende egenskaper er de gruppert som følger:
•
•
•
•

Svarte: Kjemikalier som det kun unntaksvis gis utslippstillatelse for (gruppe 1-4)
Røde: Kjemikalier som skal prioriteres spesielt for substitusjon (gruppe 5-8)
Gule: Kjemikalier som har akseptable miljøegenskaper ("Andre kjemikalier")
Grønne: PLONOR-kjemikalier og vann (Chemicals known to Pose Little Or No Risk to the environment).

De ulike bruksområdene for kjemikaliene er oppsummert med hensyn til mengder av stoff i miljøklassene grønne,
gule, røde og svarte miljøklasse (ref. aktivitetsforskriften).
Det vil bli etablert en substitusjonsplan for Aasta Hansteen, der kjemikalier i svart, rød, Y3 og/eller Y2 miljøkategori vil
inngå. Årlig avholdes substitusjonsmøter mellom Statoil og kjemikalieleverandører. En risikobasert tilnærming i de
helhetlige HMS-vurderingene ligger til grunn for endelig valg av kjemikalier sett i lys av det faktiske behovet som
kjemikaliene skal dekke.
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En nærmere beskrivelse av bruk og utslipp av produksjonskjemikalier og subsea hydraulikkvæske er gitt i kap. 4.3.

5.3

Omsøket ramme for forbruk og utslipp av kjemikalier
Estimerte årlige utslipp av grønt, gult, rødt og svart stoff er vist i Tabell 6-1 og Tabell 6-2. For en mer detaljert
oversikt vises det til Vedlegg C - Forbruk og utslipp av kjemikalier fra produksjon. Merk at produksjonskjemikalier er
inkludert hjelpekjemikalier på plattform. Forbruk av røde kjemikalier skyldes i hovedsak behov for flokkulant og
skumdemper, ref. Vedlleg C. Svarte hydraulikkoljer med første påfylling og årlig forbruk < 500 kg er ikke inkludert i
tabellen.

Tabell 5-1: Omsøkt årlig forbruk og utslipp av grønt og gult stoff (kg).

Bruksområde
Produksjonskjemikalier
Bore og
brønnkjemikalier

Grønt stoff
(kg)
Forbruk
Utslipp

Gult stoff (100, 104)
(kg)
Forbruk
Utslipp

Gult stoff Y1 (101)
(kg)
Forbruk
Utslipp

42 033 242

42 024 773

45 780

43 142

40 725

40 180

12 198 061

5 645 487

595 774

253 425

49 070

13 895

Tabell 5-2: Omsøkt årlig forbruk og utslipp av gult stoff i Y2-kategori, rødt og svart stoff (kg).
Gul 102 (kg)
Forbruk
Utslipp

Rød(kg)
Forbruk
Utslipp

Svart (kg)
Forbruk
Utslipp

Bruksområde
Produksjons300
30
3 240
9
kjemikalier
Bore og
7107
647
5 404
4
brønnkjemikalier
Kjemikalier i
1 968*
lukkede system
Spar plattform
Kjemikalier i
lukket system
130 000
0
på flyttbare
innretninger**
* Den indikerte mengden representerer første fylling av kjemikalier i lukkede systemer
**: Inkluderer etterfylling og totalt utskiftning av systemer. Det søkes om forbruk i svart kategori da flyttrigg
innretning er ukjent.

5.3.1

Omsøkt ramme oljebasert bore og brønnvæske
Det søkes om forbruk av de mengder oljebasert bore og brønnvæske som er nødvending for gjennomføring av
boring og evt komplettering ved bruk av oljebasert borevæske.
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I det følgende omtales de kategoriene av produksjonskjemikalier som det er mest sannsynlig at det vil kunne bli
behov for. Kjemikaliene er vurdert i henhold til kravene i aktivitetsforskriften § 62. Siden Aasta Hansteen er et
gassfunn lyktes det ikke riggen å ta en væskeprøve. Det har derfor ikke vært mulig å vurdere behovet for bruk av
ulike produksjonskjemikalier ved å analysere en slik prøve. Dermed er det større usikkerhet knyttet til dette enn det
ellers ville vært.
MEG
MEG brukes som hydratinhibitor og injiseres midlertidig når det er fare for hydratdannelse. MEG-injeksjon er
forventet under oppstart og nedstenging av brønner, samt oppstrøms gasskjølere på topside ved kortvarig behov.
Kontinuerlig MEG-injeksjon antas å være nødvendig i haleproduksjonsfasen på grunn av økt vannproduksjon og
lavere strømningshastighet. MEG også brukes til gasstørk.
Avleiringshemmer
Avleiringshemmer tilsettes prosessen for å unngå avleiring av flere typer karbonater. Det er vannoppløselig og vil
følge det produserte vannet. På Aasta Hansteen er det mulig å tilsette avleiringshemmer i oppstrøms våtgasskjøler
og i undervannsanlegget. Avleiringshemmer fra undervannsanlegg vil gå via kontrollkabel til brønnhodet.
Emulsjonsbryter
Emulsjonsbryter tilsettes separasjonssystemet for å forbedre separasjon av kondensat og vann ved behov.
Emulsjonsbryter vil hovedsaklig ende opp i kondensat, utslipp til sjø er estimert til 6 %. På Aasta Hansteen kan
emulsjonsbryter tilsettes oppstrøms innløps- og testseparator.
Skumdemper
Skumdemper tilsettes prosessen for å hindre skumdannelse. Utslipp til sjø er beregnet til 10 % for skumdemper. På
Aasta Hansteen kan skumdemper tilsettes oppstrøms innløps- og testseparator, samt TEG innløp til gasstørkeren.
Flokkulant
Flokkulant tilsettes for å lette utfelling av kondensat fra produsert vann. Flokkulant er vannløselig og vil følge det
produserte vannet. På Aasta Hansteen kan flokkulant tilsettes produsertvann-systemet.
Hjelpekjemikalier
Hjelpekjemikalier omfatter bl,a, vaske-og rensemidler, ph-regulatorer, frostvæsker i lukkede systemer,
korrosjonshemmere og biocider.
Beredskapskjemikalier
Det skal benyttes RF1 brannskum på plattformen. Regulære utslipp til sjø vil skje i forbindelse med testing av
anlegget.
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Kontrollvæske undervannsanlegg
Aasta Hansteen skal benytte et åpent hydraulikksystem for styring av ventiler på havbunnsinnretningene. Det skal
brukes en hydraulikkvæsk som er i gul miljøkategori. Mengde forbruk i driftsfasen er estimert til ca 3000 liter per år.
Tabell 4-7 viser oppsummering av BAT-evaluering for valg av system for undervannsventiler.
Tabell 5-3: BAT evaluering til undervannsventiler systemer
Subsea Valve
Operation System

Discharge

Remarks

BAT

Lukket hydraulikksystem
- vannbasert hydraulisk
væske

Veldig redusert. 10
% av utslipp fra et
tilsvarende åpent
hydraulikksystem.

Statoils erfaring viser at returvæsken i noen tilfeller kan
være kontaminert med brønnvæsker, lekkasjehemmere,
sjøvann og supplerende væske (supplementary fluid). Slik
forurensing kan forårsake blokkeringer i vannbaserte
systemer, som utgjør en risiko både for sikkerhet og
tilgjengelighet.

Ikke
BAT

Lukket hydraulikksystem
- syntetisk basert
hydraulisk væske

Veldig redusert. 10
% av utslipp fra et
tilsvarende åpent
hydraulikksystem.

Ganske lik miljøkonsekvens (environmental consequence)
som bruk av et åpent system, siden erfaring viser at det
også er lekkasje fra slike lukkede systemer.
Flere driftsulemer
Hvis lekkasjer skulle oppstå, vil det oppstå et rykteproblem
(i drift - in operation) , siden et lukket system ikke burde
lekke. Det vil ikke finnes en utslippstillatelse for utslipp fra
et slikt system.
Bruk av standard utstyr og åpen-retur (open-return)
vannbasert hydraulisk væske viser seg å være mer
kosteffektivt enn det lukkede hydraulikksystemet.

Åpent hydraulikksystem

Reduced.
10% utslipp av Y2
components)

HW443ND / HW443v2 kjemikalier har de samme
miljøkarakteristikkene, så begge kan brukes avhengig av
andre eksisterende krav. Som et varsomhetsprinsipp
(precautionary principle), vil Statoil følge regulatoriske
endringer eller oppdateringer i kjemiske
miljøklassifiseringer.

Ikke betydelig /
Ikke eksisterende

Teknologien er ikke tilstrekkelig moden for å bli
implementert på Aasta Hansteen.

Elektrisk System

5.4.3

Ikke
BAT

BAT

Ikke
BAT

Kjemikalier i lukkede system
Det foventes ikke forbruk av kjemikalier i lukkede system over 3000 kg/år. Mengder ved første fylling og forventet årlig
forbruk er vist i Vedlegg C. Første påfylling av systemet, utskifting og all annen bruk av kjemikaliet er inkludert i
forbruk. Kjemikalier i svart kategori som skal brukes i lukkede system er hydraulikkoljer i ulike systemer på dekk og i
skrog som listet under:
Dekk
• System 21 - Håndtering og lagringssystemer / Målesystemer
• System 24 - Gassbehandlingssystemer
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• System 27 - Gass eksport og målesystemer
• System 39 - Lastesystemer
• System 42 - Kjemiske injeksjonssystemer
• System 53 - Ferskvannssystemer
• System 73 - Materialhåndteringssystemer
• System 76 - Beredskapssystemer
• System 80 - Hovedstrømssystemer
• System 93 - Arkitektoniske systemer
Skrog
• System 56 - Åpne dreneringssystemer
• System 65 - Hydrauliske kraftverk

5.5

Oljeholdig vann og sand

5.5.1

Produsert vann
Produsert vann er formasjonsvann som følger med gassen fra reservoaret, samt kondensert vann fra rørtransport og
gassprosessering. Valgt produksjonsstrategi er minimering av produksjon av formasjonsvann. Siden gassen på feltet
er svært tørr, vil vanninnholdet være lavt. Kondensert vann fra prosessen vil renses ved hjelp av avgasser og
sentrifuger. Utslippsvannet skal renses til <10 mg/l olje i vann. Estimerte mengder produsert vann er 40-50 m3/dag,
og maksimum rate er 100 m3/dag. Mengde produsert vann er forventet å øke utover plattformens levetid. Mengde
produsert vann vil begrenses ved å plugge vannproduserende soner i brønnen.
Figur 5-1 viser estimert vann- og sandproduksjon fra Aasta Hansteen-plattformen.

Figur 5-1: Vannproduksjon (blå linje) og sandproduksjon (rød linje) fra Aasta Hansteen plattformen.
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Produsert vann vil inneholde dispergert olje (oljedråper), vannløste hydrokarboner og kjemikalier. Tabell 5-4 viser
forventede mengder olje som slippes ut i produsertvannet (tonn).

Tabell 5-4: Forventede mengder dispergert olje som slippes ut i produsertvannet.
År
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Sum

5.5.2

Olje fra produsert vann (tonn)
0,09
0,19
0,19
0,21
0,18
0,14
0,11
0,07
0,03
1,21

BAT-vurderinger for behandling av produsert vann
Rensing og utslipp til sjø er vurdert å være beste tilgjengelige teknologi for håndtering av produsert vann på Aasta
Hansteen. Vannproduksjonen forventes å være ca. 50 m3/døgn, og maksimal vannbehandlingskapasitet er 100
m3/døgn. EIF for maksimal vannbehandlingskapasitet er beregnet til 0.
Basert på lave vannvolum, at EIF for alle alternativer for vannbehandling er beregnet til 0, og at forskjell på
investeringskost for reinjeksjonsalternativer (trykkstøtte eller deponering) opp mot rensing er beregnet til 1000
MNOK, vurderes rensing og utslipp til sjø å være beste tilgjengelige teknologi (BAT).

5.5.3

Drenasjevann
Drenasjevann fra ikke-forurensede områder vil bli rutet via drenerings-systemet til HAZ tanker.
Drenasjevann fra potensielt forurensede områder vil ledes til oppholdstanker hvor det renses for olje og deretter
slippes til sjø. Vannet renses med sentrifuger og degasser.
Drenasjevann fra lukkede områder vil samles i egne tanker og oppsamlet olje vil rutes til kondensat
stabiliseringsystemet. Dette er et lukket system.
Tabell 5-5 gir en oversikt over estimerte mengder oljeutslipp til sjø fra drenasjevann.

Tabell 5-5: Estimerte mengder oljeutslipp i drenasjevann
År
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2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Sum

5.5.4
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0,053
0,105
0,105
0,105
0,105
0,105
0,105
0,105
0,105
0,089

Produsert sand
Det forventes lite sand på Aasta Hansteen. Produsert sand vil renses for hydrokarboner og slippes til sjø. Rensing
av sand vil skje ved hjelp av en syklon og vasking med ferskvann. Mengde produsert sand er forventet å øke utover
levetiden til plattformen (etter ca. 2021). Estimert mengde produsert sand i første fase er 35 g / MSm3 gass eller 34
g/h. Mot slutten er forventet mengde produsert sand 150 g/MSm3 gass eller 144 gr/h.
Et reservesystem for fylling av oljeholdig sand i transportbeholdere og skiping til land for videre behandling vil være
tilgjengelig dersom renset sand inneholder mer olje enn rensekravet.
En foreløpig oversikt over mengder olje fra sand som vil slippes til sjø er gitt i Tabell 5-6.

Tabell 5-6: Forventede mengder olje som slippes ut med produsert sand
År
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Sum

5.6

Olje fra produsert sand (tonn)
0,001
0,003
0,003
0,003
0,002
0,007
0,005
0,003
0,001
0,028

EIF
Environmental Impact Factor (EIF) for Aasta Hansteen er beregnet til 0 for det forventede utslippsvolumet på 100
m3/d. Det forventes ikke endring i EIF om oljekonsentrasjonen er under 10 eller 29 mg/l. Det vises til Vedlegg A, og
dokumentet «Zero Harmful Discharge criteria, Luva» for ytterligere informasjon om EIF-beregninger.
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Oppstart av brønner
Brønnene skal tømmes for rester av kompletteringsvæske ved en brønnopprenskingsprosess. For de første 8
brønnene planlegges det bruk av vannbasert kompletteringsvæske i gul og grønn miljøkategori, som ved
brønnopprenskning vil slippes til sjø etter rensing (kontroll av oljekonsentrasjon).
Erfaringsmessig vil utslipp til luft ligge på et noe høyere nivå under oppstart enn under normal drift. For Aasta
Hansteen vil høyere utslipp til luft i denne fasen stamme fra innkjøring av eksportkompressor og rekompressorer
som vil medføre økt fakling i korte perioder. Bruk av testseparator medfører at utslipp til luft ved brønntesting- og
opprenskning minimaliseres.

5.8

Andre utslipp til sjø

5.8.1

Kjølevann
Sjøvann vil bli benyttet som kjølemedium på Aasta Hansteen-plattformen, og vil ha en konstant strømning ved hjelp
av neddykkede sjøvannspumper. Sjøvannspumpene er oppgitt av leverandør å ikke lekke til sjø. De er fyllt med
glykol for å hindre sjøvannsinntrengning. Sjøvannsinntaket vil ligge på ca. 78 meters dyp og sjøvannsretur på 15
meters dyp. Kjølevannsbehovet er estimert til 3500 m3 per time.
Kjølevannet vil bli sluppet ut til sjø på 15 meters dyp. Utslippspunktet er plassert i henhold til hovedstrømretningen
slik at strømmene føres bort fra inntakspunktet. Temperaturen på sjøvannsretur vil være maksimalt 30 °C.
Strømforhold i området vil medføre rask innblanding i vannmassene, slik at en økning i vanntemperatur kun vil skje i
umiddelbar nærhet til plattformen. Dette vil ikke medføre miljørisiko.
Natriumhypokloritt vil tilsettes som biocid mot begroing ved behov. Aasta Hansteen har ikke elektroklorineringsanlegg. Det dype kjølevannsinntaket vil redusere potensialet for begroing og dermed behovet for og forbruket av
biocid. Årlig forbruk og utslipp er gitt i Vedlegg C.

5.8.2

Sanitæravløpsvann
Sanitæravløpsvann vil bli sluppet ut til sjø. Estimert mengde er vist i Tabell 5-8.

Tabell 5-8: Forventet utslipp av sanitæravløpsvann
Bemanning

Vannforbruk

Utslipp

Maks: 108

200 l/person/dag

8000 m3/år

Normal drifts: 30

200 l/person/dag

2200 m3/år
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Boring
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I forbindelse med bore og brønnoperasjoner på Aasta Hansteen vil det bli utslipp til luft fra kraftgenerering på
boreriggen. En halvt nedsenkbar borerigg vil benyttes. Boreoperasjonene vil medføre utslipp av CO2 og NOX, samt
mindre mengder SOx og nmVOC fra dieselmotorer på riggen. Det er antatt et dieselforbruk på 52 tonn per døgn..
Estimerte totalutslipp til luft fra bore- og brønnoperasjoner i et høy aktivitets åretter at de første 8 brønnene er boret
er gitt i Tabell 6-1. Diffuse utslipp fra boreaktiviteten i et høyaktivitetsår er beskrevet i Tabell 6-2.

Security Classification: Open - Status: Final

Page 41 of 59

Søknad om utslippstillatelse for planlagte utslipp fra

Dok. nr. C134-ST-S-GA-0001

Aasta Hansteen-feltet. Produksjon
Trer i kraft

Rev. nr.

Tabell 6-1: Estimerte utslipp for bore- og brønnoperasjoner på Aasta Hansteen.
Diesel

CO2

NOx

nmVOC

SOx

Mengde

NOROG
Faktor

Utslipp

NOROG Faktor

Utslipp

NOROG
Faktor

Utslipp

Utslippsfaktor

Utslipp

[tonn]

[tonn/ tonn]

[tonn]

[tonn/ tonn]

[tonn]

[tonn/ tonn]

[tonn]

[tonn/tonn]

[tonn]

58

3,17

184

riggspesifikk

NA

0,005

0,3

0,000999

0,058

17400

3,17

55158

riggspesifikk

NA

0,005

87

0,000999

17,383

LWI pr døgn

20

3,17

63

riggspesifikk

NA

0,005

0,10

0,000999

0,020

Pr år LWI

900

3,17

2853

riggspesifikk

NA

0,005

5

0,000999

0,899

IMR pr døgn

10

3,17

32

riggspesifikk

NA

0,005

0,05

0,000999

0,010

Pr år IMR

450

3,17

1427

riggspesifikk

NA

0,005

2

0,000999

0,450

3,17

59438

-

NA

-

94

-

18,731

Dieseldrevne
motorer og kjeler

Mobil rigg pr døgn
Pr år mobil rigg

Anslått utslipp pr år fra B&B
aktivitet

Tabell 6-2: Estimerte diffuse utslipp for bore- og brønnoperasjoner på Aasta Hansteen.
Utslippsfaktor

Estimert utslipp i høyaktivitetsår

Kilde
Utslipp fra boreoperasjoner
(tonn/brønn)
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CH4 [tonn/brønn]

nmVOC [tonn]

CH4
[tonn]

0,25

0,25

0,5

0,5
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Produksjon og drift
På Aasta Hansteen vil utslippene til luft i driftsfasen i hovedsak stamme fra:
•
•
•

Kraftgenerering, eksosgass fra gassturbiner
Fakling
Diffuse utslipp

Tabell 6-3: Oversikt over utlslipp til luft kilder
Kilde
Kraftgenereringsturbin
Eksport kompresorturbin
Diesel motorer

Notater
Gassturbin effektivitet er 36% (teoretisk)
Gassturbin effektivitet er 42% (teoretisk)
Standardfaktor NOROG 044
Fakkelsystemet består av et HP system, LP
fakkelsystem, gassgjenvinningspakke (vapour recovery), fakkel
tenningspakke og et atmosfærisk ventsystem.

Fakkel

HP og LP fakkelsystemene er lukkede.
Dampgjenvinningspakken er installert for å minimere fakling av
hydrokarbongasser.
Det vil være diffuse utslipp relatert til gass/kondensat-prosessering på
Aasta Hansteen. Basert på et sett standard utslippsfaktorer (NOROG
044) har de følgende kildene og utslippsfaktorene blitt brukt. Den totale
utslippsfaktoren brukes for å kalkulere totale diffuse utslipp, multiplisert med
total produsert gass.
Gass i kompressor tetningsgassystem (seal oil system)

Kaldventilering

•
•
•
•
•
•
•

Lekkasje gjennom kompressortetninger
Trykkavlastning av utstyr
Ventilering, Purging og dekkgass operasjon
Skylling av instrumenter og prøver
Utslipp gjennom utent fakkel
Prosesslekkasjer / små lekkasjer (diffuse lekkasjer?)
Lekkasje gjennom annulus i produksjonsstreng

Følgende utslippskilder er ikke ekskludert på grunn av dampgjenvinning:

•
•
•

Glykolgjenvinning
Oppløst gass i produsert vann-system
Oppløst gass i væske fra væskeutskillere (gas scrubbers)

Ventilering, Purging og dekkgass operation
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Kraftgenerering
Tabell 6-4 viser forbruk av drivstoff for Aasta Hansteen produksjonsplattform. Tabell 6-5 viser korresponderende
utslipp til luft i forbindelse med kraftgenerering.
Tabell 6-4: Estimat for forbruk av brenngass, dieselforbruk og fakling på Aasta Hansteen.

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL

Brenngass behov for
eksportkompressor
turbin (MSm3/år)
21,55
69,70
69,70
69,70
69,70
58,99
58,99
58,99
58,99
536,31

Brengass behov for
kraftgenerator turbin
(MSm3/år)
12,17
24,34
24,34
24,34
24,34
24,34
23,65
23,65
23,65
204,82

Diesel
(tonn)
60,83
60,83
60,83
60,83
60,83
60,83
60,83
59,80
60,83
546,44

Fakling
(MSm3/år)
20,09
14,71
7,36
7,38
6,63
4,63
3,59
2,14
0,89
67,42

Tabell 6-5: Estimerte utslipp til luft fra kraftgenerering på Aasta Hansteen for perioden 2018-2025 i tonn per
år.
CO2 utslipp
(tonn/år)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL

6.2.2

142 406
241 915
214 485
214 556
211 792
183 072
177 819
172 429
167 755
1 726 230

NOX
utslipp
(tonn/år)
55
88
79
79
78
70
68
66
65
648

SO2
utslipp
(tonn/år)
0,33
0,55
0,52
0,52
0,52
0,47
0,46
0,46
0,45
4,29

CO
utslipp
(tonn/år)
88
182
171
171
170
149
146
144
142
1 365

CH4
utslipp
(tonn/år)
254
568
567
568
521
381
313
220
139
3 531

nmVOC
utslipp
(tonn/år)
154,63
342,06
341,62
342,43
311,60
223,09
178,33
116,70
63,19
2 074

Fakling
Tabell 6-6 viser utslipp til luft i forbindelse med fakling på Aasta Hansteen produksjonsplattform.
Fakling skal bare forekomme under unormale driftsforhold og i nødsituasjoner.
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Tabell 6-6: Estimerte utslipp til luft i forbindelse med fakling på Aasta Hansteen for perioden 2018-2025 i
tonn per år.

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL

6.2.3

CO2
utslipp
(tonn/år)

NOX utslipp
(tonn/år)

SO2
utslipp
(tonn/år)

CO
utslipp
(tonn/år)

CH4
utslipp
(tonn/år)

nmVOC
utslipp
(tonn/år)

82 443
60 358
30 185
30 263
27 223
19 003
14 719
8 794
3 649
276 637

26,5
19,42
9,71
9,74
8,76
6,11
4,74
2,83
1,17
89

0,09
0,07
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,00
0,3

33,15
24,27
12,14
12,17
10,95
7,64
5,92
3,54
1,47
111

5,30
3,88
1,94
1,95
1,75
1,22
0,95
0,57
0,23
18

1,33
0,97
0,49
0,49
0,44
0,31
0,24
0,14
0,06
4,5

CO2ekvivalent
utslipp
(tonn/år)
82 558
60 443
30 227
30 306
27 261
19 030
14 739
8 806
3 654
277 024

Diffuse utslipp
Tabell 6-7 viser en oversikt over estimerte diffuse utslipp av metan, nmVOC og kjølegasser fra gass- og
kondensatbehandling på Aasta Hansteen. Disse tallene er beregnet ved bruk av utslippsfaktorer fra NOROG 44 Veiledning til den Årlige Utslippsrapporteringen.

Tabell 6-7: Estimerte diffuse utslipp på Aasta Hansteen for perioden 2018-2025 i tonn per år.

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL

6.3

CH4
(tonn/år)

nmVOC
(tonn/år)

Kjølegasser HFC/CFCs (tonn/år)

253,56
568,42
566,65
567,88
520,81
381,17
313,15
220,01
139,14
3 531

154,63
342,06
341,62
342,43
311,60
223,09
178,33
116,70
63,19
2 074

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,5076

Samlede utslipp til luft
En oppsummering av estimerte utslipp til luft over feltets levetid er vist i Tabell 6-8.
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Tabell 6-8: Årlige gjennomsnittlige utslipp til luft fra Aasta Hansteen i tonn per år.
Utslippskilde
Kraftturbiner og eksportkompressor turbin
Dieselmotorer
Fakling
Diffuse utslipp og kaldventilering
Mobile enheter
Diffuse utslipp bore og brønn operasjoner
Totalt:

6.4

CO2

NOx

SO2

CH4

nmVOC

163 263

57

0,33

76,1

21,0

192

5

0,06

0,0

0,3

27 943

9

0,03

1,8

0,5

-

-

-

314,4

208,5

59 438

1013

-

-

-

0,5

0,5

250 836

1 084

19,2

392,8

324,8

18,73

-

94

BAT-vurderinger utslipp til luft
Kraft fra land, enten direkte eller via andre innretninger, har blitt evaluert, men forkastet hovedsakelig på grunn av
høy tiltakskost (2240 NOK/tonn CO2 (9 år), 1506 NOK/ton CO2 (25 år)).
Eksportgasskompressoren vil drives direkte av en lav-NOx gassturbin (1x 100 % LM6000 DLE). Nominell effekt er
36,3 MW. En varmegjenvinningsenhet (WHRU) sørger for å heve den termiske effektiviteten fra 35 % til 48 %, og
henter ut om lag 17,5 MW varme. Dette vil dekke en stor del av varmebehovet i prosessanlegget og boligkvarteret.
Hovedgeneratoren er en lav-NOx gassturbin (1x 100 % LM2500 DLE) med nominell effekt på 20 MW. Det er ikke
valgt å benytte kombikraft med bruk av dampturbin siden tiltakskostnaden er høy og potensialet for
utslippsreduksjoner er relativt lavt (tiltakskostnaden er estimert til 4424 NOK/tonn CO2, og potensiell reduksjon i
utslipp er på 10-15 %).
Fakkelsystemet vil være lukket og det skal ikke brukes pilotflamme, ref. kapittel 3.7.12.
Bruken av kaldventillering (utlufting av uforbrent gass) vil vli redusert som mulig og bruk av beste tilgjengelige
teknikker (BAT) tilfredsstilles. Ventilering av uforbrent gass minimeres, HC-gasser gjenvinnes via Vapor Recovery
Package og dirigeres tilbake til prosess systemene, med unntak av noe utstyr som ikke kan håndtere tilbakeslag på
over 0,07 barg, som ventileres i et trygt område, ref. Kappitel 3.8.12.
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Måling og rapportering av utslipp
Før Aasta Hansteen settes i drift vil det bli utarbeidet et feltspesifikt måleprogram for utslipp til sjø og luft. Måling av
kvotepliktige utslipp vil bli behandlet i en egen søknad etter klimakvoteforskriften.

7.1

Kontroll, måling og rapportering av utslipp
Statoil har satt krav og retningslinjer til driftskontroll, utslippsmåling og rapportering i forbindelse med virksomheten
på norsk sokkel slik at både myndighetskrav og interne krav blir ivaretatt. Disse kravene vil også gjelde for de
leverandører som leverer tjenester i forbindelse med bore- og brønnoperasjoner. Borekontraktør og Statoils egne
leverandører leverer miljøregnskap til Statoil. Måling og rapportering utføres i henhold til gjedende måleprogram for
den enkelte leverandør.

7.2

Utslipp til sjø
Oljeinnholdet i vann som slippes til sjø fra Aasta Hansteen skal måles og rapporteres til Miljødirektoratet etter
gjeldende forskrifter. For produsert vann vil det bli installert to automatiske olje-i-vann-analysatorer i parallell med
alarm for høyt olje-i-vann innhold. Hensikten med dette er at den som er i drift med jevne mellomrom kan valideres
mot den andre. Ved feil på en av analysatorene overtar automatisk den andre. Målinger av oljeinnhold og mengde
produsert vann går inn til plattformens kontrollsystem hvor beregninger av totale utslipp blir utført.
Det vil bli installert manuelle målepunkter og InfraCal-målere som alternativer dersom online målingene svikter.
En automatisk olje-i-vann-analysator og manuelle målepunkter vil også installeres mellom renseanlegget og
utslippsrøret i systemet for drenasjevann.

7.3

Utslipp til luft
For kvotepliktige utslipp vises det til kvotesøknad datert 28.02.2018 som er sendt til Miljødirektoratet 28.02.2018.
Utslipp av NOx fra turbiner vil måles og summeres opp til totale utslipp.
For utslipp av øvrige rapporteringspliktige gasser vil det benyttes utslippsfaktorer og beregningsmetodikk i tråd med
relevante standarder og gjeldende myndighetskrav.

7.4

Akutte utslipp
Eventuelle uhellsutslipp vil estimeres og rapporteres i henhold til myndighetskrav og Statoils interne prosedyrer.
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Avfallshåndtering
I bore- og anleggsfasen vil det bli behov for håndtering av næringsavfall og farlig avfall fra flyterigg og Aasta
Hansteen. Dominerende avfallsmengde vil være oljeholdig borekaks og slop (olje- og kjemikalieforurenset
dreneringsvæske fra boreområdet). Slikt avfall vil fraktes til land for behandling og gjenvinning ved godkjent
behandlingsanlegg.

8.1

Boreavfall
Boreavfall er beskrevet i søknad levert 19.06 2017.

8.2

Driftsavfall
I driftsfasen vil det bli behov for håndtering av avfall fra boligkvarter (LQ), og fra drfifts- og vedlikeholdsaktiviteter på
plattformen. SAR er per i dag Statoils kontraktør på avfall og vil også for Aasta Hansteen ta i mot de ulike
avfallsfraksjonene. Håndtering av avfall vil bli gjort i henhold til retningslinjer fra Norsk olje og gass.
Avfall fra Aasta Hansteen kategoriseres i to grupper:
•
•

farlig avfall
næringsavfall

Tabell 8-1 viser estimert mengde næringsavfall og farlig avfall fra Aasta Hansteen-plattformen (tonn/ år).
Tabell 8-1. Viser forventet mengde næringsavfall fra Aasta Hansteen plattformen (tonn/år).
Avfallstype
Næringsavfall topside
Næringsavfall LQ
Farlig avfall topside
Farlig avfall LQ

Totalt estimerte mengder (tonn/år)
196
235.5
133.6
62

Alt avfall (farlig og ikke- farlig) vil separeres og lagres på en sikker måte. Avfallssortering vil finne sted så nærme
kilden som mulig. Farlig avfall vil etter sortering i sandnessjøen bli sendt til godkjente nedstrøms anlegg for
destruksjon. Det vil kunne være Returkraft AS i Kristiansand eller Renor sitt forbrenningsanlegg i Brevik.
Sorterte fraksjoner som papir, papp, metall, glass og EE-avfall vil resirkuleres opp til 100%. Plastfraksjoner vil enten
materialgjenvinnes eller energigjenvinnes avhengig av plastkvalitet. Restavfall vil ettersorteres på land. Alle
brennbare fraksjoner vil gå til energigjenvinning. Andre gjenvinnbare fraksjoner som vil bli sortert ut fra restavfallet,
som for eksempel metall, vil bli sendt til gjenvinning.
Majoriteten av avfallproduksjonen på Aasta Hansteen i normal drift forventes generert av boligkvarteret. Inne i
boligkvarteret vil det finnes avfallsstasjoner for ulike kategorier. Matavfall vil kvernes opp før det slippes til sjø.
Medisinsk avfall vil lagres i dedikerte oppbevaringsbokser, og vil være plassert i medisinsk område. Dette avfallet
sendes til land.
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Avfall vil samles i merkede avfallsbeholdere ved kilden og transporteres til gjenvinningsstasjonen. Denne er
overbygd, og er lokalisert i «lay- down» området til byssen. Inne i avfallshåndteringsområdet skal avfall sorteres og
lagres i separate beholdere. To avfallspresser er lokalisert på utsiden i samsvar med tekniske krav (TR2324).
Tabell 8-2 viser avfallskategorier fra boligkvarter og metode for håndtering offshore. Farlig avfall vil i hovedsak
generes i forbindelse med boring og vedlikeholdsarbeid. Farlig avfall vil leveres til gjenvinningsstasjon sammen med
deklarasjonsskjema.

Tabell 8-2. Viser avfallshåndtering for ulike typer avfall fra boligkvarter.
Type avfall
Matavfall
Matbefengt/ brennbart avfall
Papir
Papp
Glass
Aluminiumsbokser
Myk plast
Hard plast
Metall
Tre
Europaller
EE- avfall
Lysrør (farlig avfall)
Oljekonteaminerte filler (farlig
avfall)
Oljefilter (farlig avfall)
Annet farlig avfall
(malingsrester, spraybokser,
batterier)
Restavfall

Håndtering
Kvernes opp og slippes til sjø
Samles fra boligkvarter og transporteres til komprimator for
komprimering
Samles fra boligkvarter og transporteres til komprimator for
komprimering
Samles fra boligkvarter og transporteres til komprimator for
komprimering
Leveres til gjenvinningsstasjon
Leveres til gjenvinningsstasjon og komprimeres
Samles fra boligkvarter og transporteres til komprimator på topside
Samles fra boligkvarter og transporteres til komprimator på topside
Samles fra boligkvarter og transporteres til gjenvinningsstasjon. Lagres
i dedikerte beholdere
Leveres til dedikert skipscontainer på topside
Shippes tilbake i tomme containere
Leveres til gjenvinningsstasjon
Leveres til gjenvinningsstasjon sammen med deklarasjonsskjema
Leveres til gjenvinningsstasjon
Leveres til gjenvinningsstasjon
Leveres til gjenvinningsstasjon sammen med deklarasjonsskjema

Restavfall samles i beholder på gjenvinningsstasjon

En stor andel av produksjonsavfallet fra produksjonsanlegget forventes å være klassifisert som farlig avfall. Farlig
avfall vil lagres og forsegles i egne, merkede containere/ beholdere før de skipes til land. Det farlige avfallet skal så
langt det er mulig lagres i orginalpakning.
Oljeavfall som ikke kan reintroduseres til prosessen skal lagres og transporteres i tønner for destruksjon. Større
volumer lagres i og transporteres i tanker. Lagringsområde for farlig avfall er designet for å minimere risiko for
utilsiktede utslipp, og tilrettelagt for oppsamling av eventuelle utslipp. Håndtering av farlig avfall vil bare bli utført av
personell som har kompetanse til dette. Spesielle deklarasjonsskjema skal følge det farlige avfallet når det fraktes til
land.
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Tabell 8-3 viser type avfall som forventes generert på Aasta Hansteen topside (produksjon og utilities). Tabellen
viser også håndteringsmetode.
Tabell 8-3. Viser type avfall, samt håndtering av dette, på Aasta Hansteen topside
Avfallstype
Oljesøl fra vedlikeholdsaktiviteter
Kjemikalier

Produsert sand

Korrosjonspartikler fra pigging

Olje fra slop og åpent avløp
Olje fra rensing av produsert vann
Lavradioaktivt avfall (LRA)

Avfall fra verksted
Avfall fra produksjonslaboratorium

Security Classification: Open - Status: Final

Håndtering
Tilbakeføres til prosess så langt det er praktisk mulig for å redusere
mengde farlig avfall. Hvis ikke samles det håndteres som farlig avfall.
Ubrukte kjemikalier returneres til lagringstanker dersom de ikke er
kontaminerte. Kjemikaliesøl og avfall skal samles og håndteres som
farlig avfall. Dedikerte spilltanker for kjemikalier.
I henhold til TR1011, kan sand med <1% olje på tørr sand slippes til
sjø. Hvis ikke skal sanden oppbevares før den sendes til land for
behandling. Topside design følger dette kravet. Ved tilstedeværelse av
radioaktive komponenter i sanden, skal det samles og transporteres til
land med korrekt merking og identifikasjon (Norsk Olje og Gass 093).
Det planlegges hverken inspeksjons-eller produksjonspigging, men det
er tilrettelagt for å kunne pigge undervannsanlegget. Trolig farlig avfall.
Avhenger av innhold av hydrokarboner, kjemikalier og tunge metaller.
Olje fra slop og åpent avløp gjenvinnes i prosessen. Oppsamling av
slop kan ved behov sendes til slamdeponering via transporttanker.
Olje fra behandling av produsert vann rutes til slop tank og videre til
lavtrykksseparator for gjenvinning.
Dersom LRA skalering oppstår på rør og utstyr skal det håndteres på
en sikker måte og transporteres til godkjent lagringsbeholder i henhold
til myndighetskrav (Norsk Olje og Gass 093).
Kjemikalier, løsemidler, oljer og andre farlige substanser skal lagres i
egen, godkjent container for farlig avfall.
Avfall fra laboratoriet samles i separate beholdere i laboratoriet.
Spesialavfallet behandles som farlig avfall og deponeres på land, mens
hydrokarboner vil samles opp og gjenvinnes inn i prosessen.
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Miljøvurdering av planlagte utslipp
En grundig utredning av forventede miljøkonsekvenser for utbygging og drift er beskrevet i Konsekvensutredningen
for utbygging, anlegg og drift av Aasta Hansteen. Konsekvensutredningen kan lastes ned fra Statoils hjemmeside,
www.statoil.com.

9.1

Konsekvenser av utslipp til sjø
Kjemikaliene som planlegges sluppet til sjø fra Aasta Hansteen er hovedsaklig klassifisert som enten gule eller
grønne og har lav iboende miljørisiko. Kjemikalier i rød og svart kategori vil bli benyttet i lukkede systemer. I tillegg
vil det være små mengder røde kjemikalier som vil gå til sjø i henhold til vedlagte tabeller. Miljøvurderinger av de
omsøkte kjemikaliene er gitt i Vedlegg B.
Det ventes svært lave volumer av produsert vann. Beregnet EIF (Environmental Impact Factor) for utslipp av
produsert vann ligger på null. EIF-metodikken er ikke et direkte mål på skade, men gir et bilde av den potensielle
miljørisikoen utslippene representerer. Merk at beregningene av EIF er foreløpige. Nye beregninger vil bli gjort når
feltet settes i drift.

9.2

Konsekvenser av utslipp til luft
Miljøkonsekvenser av CO2 er av global karakter og vil bidra til økning i drivhuseffekten. Utslipp av NOX og nmVOC
kan også ha regionale effekter og bidra til blant annet forsuring, overgjødsling og dannelse av bakkenært ozon. De
forventede utslippene av NOX og nmVOC fra Aasta Hansteen bidrar lite til utslippsnivået i petroleumsvirksomheten i
Norskehavet totalt. Utslipp av CO2 representerer imidlertid et større bidrag.
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Fjernmåling
Aktivitetsforskriften §57 stiller krav til at operatøren skal etablere fjernmålingssystem som gir tilstrekkelig informasjon
til å sikre at akutt forurensning av olje fra innretningen raskt blir oppdaget og kartlagt. I veiledningen presiseres det at
«fjernmåling» skal forstås som et system som uavhengig av sikt, lys og værforhold kan oppdage lekkasjer fra
innretninger og forurensning på havoverflaten, og at hensikten er at den skal fremskaffe tilstrekkelig informasjon til at
de riktige tiltakene blir iverksatt for å stanse, avgrense og kartlegge forurensningen. Området rundt innretningen må
fjernmåles regelmessig, og plan for denne bør være basert på miljørettet risikoanalyse, jfr. styringsforskriften §16 om
miljørettet risiko- og beredskapsanalyser.
Det er kjent for Aasta Hansteen at det kommer nye forskriftskrav om lekkasjedeteksjon og fjernmåling fra 2019.
Aasta Hansteen vil likevel utarbeide en fjernmålingsplan etter samme mal som øvrige felt for Statoil før oppstart av
feltet, og evt. endre den dersom nye krav gir behov for det. Planen vil være som for andre gassfelt og basert på
hvilken miljørisiko Aasta Hansteenfeltet innebærer.

10.1

Deteksjonsmetoder
Tidlig deteksjon av kondensatlekkasjer fra undervannsanleggene vil gjøres gjennom følgende:
•
•
•

Havbunnsinnretningene vil utstyres med akustiske lekkasjedetektorer (NAXYS)
Lekkasjedetektorer for hver brønn, som vil måle ledeevnen til omkringliggende væske og på den måten
bestemme forskjellen mellom vann/gass/olje.
Overvåkning av brønnstrømmen (differensialtrykk), som inngår i plattformens kontrollsystem

Overvåkning fra plattformen og Statoil Marin:
•
•

•

Satellittovervåkning er primærdeteksjonsmetode
Radarovervåkning: Deteksjon av olje på overflaten er inkludert i et overvåkningssystem hvor en
programvare tolker informasjon fra radarer og andre kilder. Systemet er fra leverandøren VISSIM.
Informasjonen vil sendes til Statoil Marin på Sandsli.
Overvåkning fra fartøy og helikopter: Observasjon fra tilbringerhelikoptere og båter (visuell, lukt (på båt)
eller vha IR-kamera, radar og UV skanner ut fra hva som er tilgjengelig)

Som beskrevert i kapittel 3.11.3 følgende tiltak vil bennyttes for å hindre akutte utslipp av kondensat:
•
•
•
•

Kameraer rettet mot shuttletankeren
Strømningsmåler på skipet
Trykkbryter for nedstrøms lossepumper
Manuell overvåkning av lossestasjonen

Security Classification: Open - Status: Final

Page 52 of 59

Søknad om utslippstillatelse for planlagte utslipp fra

Dok. nr. C134-ST-S-GA-0001

Aasta Hansteen-feltet. Produksjon
Trer i kraft

11

Rev. nr.

Miljørisiko og beredskap i forbindelse med akutte oljeutslipp
Statoil har gjennomført en miljørisikoanalyse for feltet Aasta Hansteen på Vøringplatået i Norskehavet. Analysen er
utført i samsvar med Styringsforskriften (paragraf 17) og Metode for miljørettet risikoanalyse (MIRA). Den baserer seg
på stokastiske oljedriftssimuleringer utført i henhold til Beste Praksis for oppsett og utførelse av oljedriftssimuleringer
til bruk i standard miljørisikoanalyser.
Oljedriftssimuleringer og miljørisikoanalyse for produksjonskaktivitet er vist i Vedlegg E.
Beredskapsanalyse akutt forurensning er vist i Vedlegg F og Oljevernberedskapsplan er vist i Vedlegg G.
Oljeutslipp fra aktiviteten på feltet kan skyldes forskjellige årsaker. Det er utført miljørisikoanalyser for følgende
definerte fare- og ulykkeshendelser (DFU-er):
- utblåsning av kondensat for år med høy aktivitet
- uhellsutslipp fra skytteltanker
- uhellsutslipp fra Spar-plattformen
- uhellsutslipp under lossing
I tillegg er miljørisiko for en utblåsning av kondensat for år med normal aktivitet beregnet ut i fra miljørisikoen for år
med høy aktivitet og forskjellen i sannsynlighet for en hendelse ved de to aktivitetsnivåene.
Aasta Hansteen vil produsere gass og kondensat. Det er valgt å utføre analysene med Skarv kondensat som
referanseolje. Skarv kondensat er tyngre enn de fleste kondensatene som vil utvinnes ved feltet, Statoil anser derfor
valget av referanseolje som konservativt. Kondensatet er parafinsk med middels tetthet, middels voksinnhold og lavt
innhold av asfaltener. På grunn av stort umiddelbart fordampingstap og stor grad av naturlig dispergering har
kondensatet kort levetid på sjøen. Kondensatet danner emulsjoner med lav stabilitet, så viskositeten til oljefilmen
forventes å være så lav at mekanisk oppsamling vil være ineffektivt. Sannsynligheten for en utblåsning er beregnet til
3,60E-03 pr. år (0,00360 %) for år med høy aktivitet mens den er beregnet til 5,94E-04 pr. år (0,000594 %) for år med
normal aktivitet.

Oljedrift
For modellert overflate- og sjøbunnsutblåsning eller punktutslipp er det generert oljedriftsstatistikk på rute-nivå per
sesong. Det er liten variasjon mellom sesongene. Influensområdene for både overflate- og
sjøbunnsutblåsningsscenariene og punktutslipp på Aasta Hansteenfeltet viser at kondensat vil spre seg ut i
Norskehavet med dominerende drift-retning mot nord-øst, parallelt med Norskekysten. Influensområdet er større fra et
sjøbunnsutslipp enn fra et overflateutslipp, og skyldes at sjøbunnsutslippene har gjennomgående lengre varighet og
totalt utslippsvolum er større.
Det er ingen 10 × 10 km landruter som har over 5 % treffsannsynlighet med mer enn 1 tonn olje gitt et utslipp fra
Aasta Hansteen i et høyaktivitetsår eller et normalt produksjonsår. Det er således heller ingen stranding på 95persentilen for strandingsmengde gitt en utblåsning eller punktutslipp. Det er dermed ingen prioriterte områder som vil
bli berørt gitt et utslipp.
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Miljøkonsekvenser fra eventuelle utslipp fra feltet
Kondensat har kort levetid på sjø og dette resulterer i gjennomgående lite potensiale for miljøskade gitt et utslipp.
Miljøkonsekvensene fra et utslipp på feltet er kun knyttet til pelagisk sjøfugl. Det er ingen miljørisiko for øvrige
ressurser. Pelagisk sjøfugl har relativt lav miljørisiko gjennom hele året gitt en utblåsning på feltet. Risikoen er svært
lav for øvrige utslipp. Miljørisikoen er innenfor Statoils feltspesifikke akseptkriterier for alle undersøkte verdifulle
økosystemkomponenter.
I år med høy aktivitet er høyeste miljørisiko 12 % av akseptkriteriet for alvorlig skade for norskehavbestanden av lunde
i oktober. Miljørisikoen er generelt høyere i perioden fra august til oktober (10 – 12%) enn i resten av året, hvor
høyeste miljørisiko er 4% for norskehavsbestandene av alke og lomvi.
For år med normal aktivitet er høyeste miljørisiko 2% for norskehavsbestanden av lunde i oktober. Miljørisikoen er
enda lavere for øvrige DFU-er, hvor høyeste miljørisiko er 1,1% i skadekategorien moderat for lunde i august.
Miljørisiko som andel av Statoils akseptkriterier for alle undersøkte VØK-er er presentert i Figur 11-1 og 11-2.
Bestanden med høyest miljørisiko er angitt pr måned.
Miljørisikoen er også presentert i Statoil s risikomatrise i Figur 11-2. Denne viser den høyeste risikoen for alle DFU-er,
der risikobidrag fra de ulike DFU-ene er vist.

Figur 11-1: Høyeste miljørisiko gjennom året for alle VØK-er. Bestanden med høyest miljørisiko er vist for
hver sesong. NH = Norskehavsbestand.
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f
Figur 11-2: Høyeste miljørisiko i de fire miljøskadekategoriene per måned for alle DFU-er. NH=
Norskehavbestand.
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Figur 11-3: Høyeste risiko i hver restitusjonskategori for alle DFU-er, med risikobidrag fra de ulike DFU-ene.
Miljørisiko Sammendrag
Analysene viser at det kun er miljørisiko for pelagisk sjøfugl, dvs. det er ingen miljørisiko for øvrige analyserte VØK-er.
År med høy aktivitet:
kategori Alvorlig: 12% for Lunde (oktober)
kategori Betydelig: 8% for Lunde (september og oktober)
kategori Moderat: 11% for lunde (august)
kategori Mindre: 2% for Lunde (august, september og oktober)
År med normal aktivitet:
Høyeste miljørisiko i år med normal aktivitet er 2% i skadekategorien Alvorlig for Lunde i oktober.
Utslipp fra skytteltanker etter kollisjon
Miljørisikoen er svært lav og mindre enn 0.01% av Statoils feltspesifikke akseptkriterier i alle skadekategoriene
Utslipp fra Spar platform etter kollisjon
kategori Alvorlig: Ingen risiko
kategori Betydelig: < 0,05% for Lunde (august) (dette er angitt som 0,0 i Figur 11.1)
kategori Moderat: 0,4% for Lunde (august, september og oktober)
kategori Mindre: 0,1% for Lunde (august, september og oktober)
Utslipp under lossing av Spar Plattform
kategori Alvorlig: Ingen risiko
kategori Betydelig: Ingen risiko
kategori Moderat: 1,1% for Lunde (august)
kategori Mindre: 0,3% for Lunde (august)

Beredskapsanalyse
Statoils krav til beredskap mot akutt forurensing for utbyggingen av Aasta Hansteenfeltet er oppsummert i Tabell 11-1.
Det er satt krav til 2 NOFO-systemer i barriere 1 og 2, med responstid på 5 timer for første system og 29 timer for fullt
utbygget barriere.
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Overvåking og kartlegging av utslippet vil være primærtiltak, med kontinuerlig vurdering av behov for ressurser til
mekanisk oppsamling, mekanisk dispergering eller kjemisk dispergering.
Ytterligere ressurser og utstyr kan mobiliseres etter behov og i henhold til eksisterende avtaler mellom NOFO,
Kystverket og IUA.

Tabell 11-1: Oppsummering av krav til beredskap mot akutt forurensning for Aasta Hansteen feltet.
Barriere 1 og 2 – bekjempelse nær kilden og på åpent hav
Systemer og responstid

2 NOFO-systemer for overvåkning
Første system innen 5 timer, fullt utbygd barriere innen 29 timer

Barriere 3 og 4 – bekjempelse i kyst- og strandsone
Systemer og responstid
Ingen spesifikke krav da det ikke forventes stranding av kondensatet
Barriere 5 – strandrensing
Systemer og responstid
Fjernmåling og
miljøundersøkelser
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