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Status på miljørisikotilnærming i Barentshavet og i områder med is 

Memoet beskriver en forstudie for miljørisikoanalyse for Wistingfeltet i Barentshavet som planlegges 
gjennomført i 2021. Equinor ar etterspurt en status på miljørisikotilnærming og beste praksis på 
metodikk i Barentshavet med fokus på områder hvor det kan forekomme havis. Foreliggende memo 
beskriver en slik status pr oktober 2020 og anbefaler metodikk og data for bruk i miljørisikoanalysen 
som skal utføres i 2021. 

 

Introduksjon 

Tradisjonell tilnærming til miljørisiko har på norsk sokkel vært knyttet til MIRA metoden som ikke har 
hatt noen spesiell vekt på iskant. MIRA opererer med effekt og skadenøkler, hvor effektnøklene knytter 
oljemengde til dødelighet for en gitt art basert på individuell sårbarhet og skadenøkkelen sier noe om 
hvor lang restitusjonstid det er for arten som følge av et gitt bestandstap (basert på bestandssårbarhet). 
Både effekt og skadenøkkelen kan i utgangspunktet setter spesifikt for ulike arter for eksempel arter i 
spesielle områder eller for arter i nedgang.  

I 2014 ble det laget en metoderapport om fra Akvaplan-niva og DNV GL (Rusten m.fl. 2014) som tok for 
seg ressurser i iskantsonen og vurderte effekt og skadenøkler for disse. Konklusjonen ble å beholde 
effektnøklene slik de var, men å justere bestandssårbarheten for arter i iskantsonen. Rapporten har i 
liten grad blitt tatt i bruk, men en studie utført for BaSEC II miljøgruppe i 2019 – 2020 har ytterligere 
belyst det eksisterende datagrunnlaget for sentrale bestanders tilstedeværelse i iskantsonen i tid og rom 
og komment frem til en gradering av ulike deler av iskantsonen med hensyn til sårbarhet for oljesøl 
(DNV GL, 2020). 

I en annen studie for BaSEC i 2015 (DNV GL, 2015) ble det utført en miljørisikoanalyse med MIRA 
metoden for en leteboring i Barentshavet sørøst med fokus på iskantsonen. Det ble påpekt mangler ved 
en statistisk tilnærming til miljørisiko under svært dynamiske forhold og det ble utarbeidet et dynamisk 
datasett for ismåke som fulgte iskanten og det ble beregnet miljørisiko på denne. Studien ble fulgt opp 
med en ny studie for BaSEC i 2016 (DNV GL, 2016) som demonstrerte bruk av dynamiske sjøfugldata fra 
Mobile Animal Ranging Assessment Model for the Barents Sea (MARAMBS) JIP med Equinor og DHI. I 
studien ble oljedriftssimuleringer matchet i tid med daglige fordelingsmønstre av 2 sjøfuglarter og man 
beregnet dødelighet og miljørisiko som tidligere med MIRA tilnærming. Denne tilnærmingen er senere 
benyttet i en rekke analyser for leteboringer i Barentshavet, men fokuserer mer på dynamisk forflytning 
av sjøfugl enn på iskantområder.  

Det er over en årrekke utviklet ny og forbedret miljørisikometodikk gjennom ERA Acute metoden 
(NOROG, 2019). Denne metodikken er nå i 2020 under implementering i ordinære myndighetspålagte 
miljørisikoanalyser for felt på norsk sokkel. Det er også initiert en påfølgende JIP med fokus på 
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miljørisikoberegning i iskantsonen og for å muliggjøre bruk av dynamiske ressursdata på best mulig 
måte også i ERA Acute. ERA Acute MIZ and Dynamic Data JIP startet opp i 2019 og vil pågå ut 2021 

 

ERA Acute MIZ and Dynamic Data JIP 

Formålet med ERA Acute iskant og dynamiske data JIP er som navnet tilsier todelt. Først skal man 
utvikle/endre dagens algoritmer for skadeberegning dersom is er tilstede og dernest tilrettelegge ERA 
Acute for bruk av ressurs (VØK)-datasett med høy tidsoppløsning. Slike dynamiske data vil bedre 
reflekterer variasjon i VØKenes tilstedeværelse i dynamiske miljøer som frontsystemer og iskant. Videre 
skal nyutviklede risikofunksjoner for VØKer som er periodisk til stede i iskanten implementeres, samt for 
iskanten i seg selv som et viktig habitat, representert ved primær- og sekundær produsenter. I JIP 
arbeidet vil det derfor utarbeides et dataarkiv for daglig isutbredelse tilsvarende de som benyttes i 
oljedriftssimuleringene. Is-datasettet vil benyttes både til å justere skadeutslag og til å representere 
noen iskantressurser. 

JIP prosjektet begynner med forstudie og forberedelser for å kunne implementere de nye dataene og 
funksjonene i eksisterende programvare, utarbeidelse av egnede inngangsdata, faglige diskusjoner og 
utredning av foreslått metodikk i en grundig evalueringsprosess. Nye datasett skal utarbeides i riktig 
oppløsning og format. Deretter skal nye elementer implementeres i ERA Acute programvaren. 

Det ble klart relativt tidlig i forstudiet i ERA Acute MIZ and Dynamic Data JIP at det å koble fotavtrykket 
til en oljedriftssimulering (dvs. hvor oljen har vært i løpet av simuleringen) med daglige 
ressursfordelinger ikke er tilstrekkelig for å få et godt bilde av mulig overlapp og effekt. Dette gjelder 
spesielt i iskantområder hvor dag til dag variasjon er stor. Denne erkjennelsen, sammen med SINTEFs 
planer om å utvikle en ensemble-basert OSCAR versjon hvor man kjører et stort antall 
enkeltsimuleringer (som i stokastiske simuleringer), men med stor fleksibilitet til å ta ut resultater i 
ettertid (for eksempel daglige oljedriftsutbredelser) gjorde at prosjektet har valgt å satse på en 
ensemble-basert tilnærming både for iskant og dynamiske data. Dette innebærer at det i JIP’en utvikles 
løsninger basert på kjøring av enkeltsimuleringer med stor mulighet for etterprosessering. Ensemble 
kjøringer vil kjøres sky-basert i Microsoft Azure og dermed også kunne spare mye simuleringstid (kan 
avveies mot kostnad). 

En fordel med daglig oljedrift-output fra ensemble modelleringer er at man kan ivareta dag-til-dag 
variasjon i oljeutbredelse som sammen med modelldata på for eksempel larvedrift, sjøfuglforflytning 
eller iskantutbredelse kan gi mer korrekt innblikk i konsekvens og risiko i dynamiske økosystemer. Dette 
vil også løse noe av problemet med dagens OSCAR versjoner hvor man kan benytte daglig isutbredelse i 
selve modelleringen, men hvor man ikke får noen informasjon i ettertid om olje har vært i kontakt med 
is eller i hvilken grad. Eneste mulighet har vært i ettertid at man har sett på detaljer i enkeltsimuleringer 
for å se om det der er overlapp i noen tidsperiode. Dette har vært et møysommelig arbeid og valg av 
simuleringer med mulig is-kontakt har heller ikke vært rett frem. I BaSEC miljørisikoanalysen fra 2015 
så man for eksempel på is-konsentrasjon i et punkt 50 km nord for utslippslokasjon (benyttet DNV GLs 
Ice Mapper verktøy) og plottet dette for å finne frem til perioder med mulig kontakt mellom olje og is. 
Deretter ble enkeltsimuleringer i aktuelle perioden undersøkt. 

En variant av dette er testet i foreliggende forstudie, hvor man har tilrettelagt daglige isdata som en 
dynamisk VØK (ala MARAMBS) og regnet på overlapp mellom de daglige isutbredelsene og 
oljedriftssimuleringer (figur 1). Problemet er fortsatt at selv om det er overlapp med fotavtrykket til en 
oljedriftsimulering (for eksempel over 20 dager) og is så er det ikke sikkert at olje og is har vært i 
samme område på samme dag. Så langt er eneste løsning den som er foreslått implementert i ERA 
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Acute MIZ JIP og som er under utvikling og testing med ensemble-kjøringer av OSCAR. Problemet med 
denne tilnærmingen kommer særlig til uttrykk ved langvarige utblåsninger hvor overlapp med is kan 
synes svært stor, men hvor foravtrykket til oljen er over så lang tid som 65 dager (pluss følgetid) slik at 
det er høyst usikkert om olje og is er i kontakt innenfor samme tid innenfor dette området likevel. 

 

Figur 1 Eksempel på overlapp mellom 14-dagers oljedrift (simuleringsstart på x-aksen) og 
daglige iskantutbredelser. Verdier for gjennomsnitt, minimalt og maksimalt antall iskantruter 
(>15 % konsentrasjon) som overlapper oljedrift er vist (y-akse). 

  

 

Figur 2 Eksempel på overlapp mellom 65 dagers oljedrift (simuleringsstart på x-aksen) og 
daglige iskantutbredelser. Verdier for gjennomsnitt, minimalt og maksimalt antall iskantruter 
(>15 % konsentrasjon) som overlapper oljedrift er vist (y-akse). 
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Historisk isutbredelse i Barentshavet gjennom de siste årene er vist i Figur 3 og viser at det har vært 
svært lite is i Barentshavet etter 2004/2005. Dersom miljørisikoanalyser skal ha samme tidsperspektiv 
som forvaltningsplanene så bør man gå tilbake til perioden 2002/03 for å finne år med mye isutbredelse 
i Barentshavet, eventuelt helt tilbake til 1998/99. 

 

 

Figur 3 Oversikt over historisk isutbredelse (areal) i Barentshavet siste 30 år. Blå grafer 
markerer størrelsen på isutbredelsen som også er angitt med tall og rangering i forhold til 
antall år med mindre isutbredelse. Kilde National Snow and Ice Data Center (NSIDC). 
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Aktuelle datasett til bruk i miljørisikoanalysen for Wisting 

• Sjøfugl 

o SeaTrack – kombinert åpent hav og kyst for bestander av alkekonge, havhest, krykkje, 
lomvi, lunde og polarlomvi. Fordelt på 3 norske havområder (Barentshavet, Norskehavet 
og Nordsjøen), samt Russland og UK. Det har pågått en prosess med Mdir og NOROG på 
bruk av SeaTrack data i analyser og dataene er tilrettelagt for standard ERA Acute 
analyser og har vært testet på flere felt og leteboringer det siste halvåret. 

o SEAPOP kystdatasett – for øvrige kystbunde arter. Er tilrettelagt for standard ERA Acute 
analyser. 

o MARAMBS – dynamiske data for lunde, krykkje, polarlomvi, lomvi, polarmåke og 
alkekonge i perioden etter hekking (høstperioden) i årene 2006-2019. Skal testes ut i 
ERA Acute MIZ and Dynamic Data JIP høst 2020/vår 2021. 3 år med data er valgt ut: 
2010, 2014 og 2019. 

o Kolonispesifikke data fra SEATRACK kan også være aktuelt å benytte. Spesielt gjelder 
dette da koloniene på Bjørnøya. ERA Acute er tilrettelagt for kolonispesifikke parametere 
på restitusjon, men dette er ennå ikke testet. Mdir har flere ganger uttrykt ønske om å 
se på kolonispesifikk påvirkning. 
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Bestandsandel pr 100 km2 

 

Figur 4 Fordeling av lunde fra hekkekolonier i Norskehavet (SEATRACK data) i januar, april, 
juli og oktober. 

 

 

Figur 5 Ukentlig fordeling av lomvi på svømmetrekk (MARAMBS data) i august- september 
2016. 
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• Sjøpattedyr 

o Kystdatasett fra MRDB på steinkobbe og havert fordelt på tre bestander i norske 
havområder (sør, midt og nord).  Er tilrettelagt for standard ERA Acute analyser. 

o Dynamiske data for isbjørn fra Norsk Polarinstitutt er modellert basert på korrelasjon 
med is forekomst via en Resource Selection Function (RSF) og er tilrettelagt på samme 
format som MARAMBS data og kan benyttes på tilsvarende måte. Data er fra 1992 til 
2015. Tilsvarende modelleringer er foretatt på ringsel, men her er data foreløpig ikke 
tilrettelagt for miljørisikoanalyser. 

o MARAMBS har inkludert 4 arter i sine modelleringer; kvitnos, grønlandssel, knølhval og 
vågehval. Prosjektet har foreløpig konkludert med generelt lite observasjonsdata og 
begrenset mulighet for modellvalidering, men at modellresultatene trolig er beste 
estimat på fordeling av disse artene for øyeblikket. Dataene er ikke tilrettelagt for ERA 
Acute analyser. 

 

• Fiskeegg/larver 

o Larvefordelingsdata for sild fra 2000-2011 og torsk fra 2000-2015. Er tilrettelagt for 
standard ERA Acute analyser. 

o Tilsvarende data (sild og torsk) skal tilrettelegges som daglige data for 2 år og testes ut i 
ERA Acute MIZ and Dynamic Data JIP høst 2020/vår 2021. 

o Loddedata for perioden 1998-2005 er tilrettelagt for standard MIRA analyser. Forslag til 
NOROG om å tilrettelegge disse på ERA Acute standard analyseformat.  

o I prosjektet for BaSEC II miljøgruppe vil de utarbeides gyteområde (egg/larve) 
fordelingskart for polartorsk på standard ERA Acute format for perioden 1990-2017. 
Krever interaksjon med Havforskningsinstituttet, men vil ferdigstilles ila høst 2020. 

o Polartorsk. Datasett på 0-gruppe fordeling av polartorsk er opparbeidet av Akvaplan-niva.  
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Figur 6 Fordeling av torskelarver (HI modelldata) i april og august 2010 tilrettelagt på ERA 
Acute format. 

 

  

Figur 7 Fordeling av polartorsk gyteområder (egg/larver) i 1997 (venstre) og gjennomsnitt 
for perioden 1990-2017 (til høyre). 
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• Iskant / Iskantressurser 

o ERA Acute MIZ JIP tilrettelegger iskonsentrasjons data for tre år tilsvarende MARAMBS 
data (2010, 2014 og 2019) 

o Dataene skal benyttes i testing av både dynamiske og ikke-dynamiske tapsberegninger 
for iskant og iskant ressurser i ERA Acute MIZ JIP 

 Dataene vil representere iskantressurser i noen av disse beregningene 

o I standard oljedriftsberegninger benyttes vind, strøm og isdata fra SVIM arkivet som går 
tilbake til 2002. 

o Daglige iskantdata er tilrettelagt i foreliggende forstudie fra NSIDC i perioden 2009 – 
2016 

o ERA Acute MIZ JIP tilrettelegger i tillegg for beregning av indirekte påvirkning på 
primær/sekundærproduksjon ved å benytte iskonsentrasjonsdata som uttrykk for 
forekomst av pelagisk fytoplankton og zooplankton, samt isalger og sympagisk 
zooplankton. 
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Testkjøring - Influensområder fra Wisting 

Wisting har utblåsningsrater fra 2 200 til 10 400 Sm3/d under boring og mellom 4400 og 8100 i 
produksjon. Det to oljetyper på feltet, hhv. Wisting Central olje (831 kg/m3) og Hanssen olje (845 
kg/m3).  

 

Det er foretatt stokastisk modellering av oljedrift i OSCAR for utvalgte utblåsningsrater med 14 dagers 
varighet og influensområder på sjøoverflate, vannsøyle og stranding er vist i det følgende. 

 

 

Sannsynlighet for filmtykkelse > 2um på overflaten ved utblåsning fra produksjon på Wisting med ulike 
utblåsningsrater og lokasjon (top/sub). 

 

 

Sannsynlighet for THC > 58ppb i vannsøylen ved utblåsning fra produksjon på Wisting med ulike 
utblåsningsrater og lokasjon (top/sub). 
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Sannsynlighet for oljemengder > 1 tonn på Bjørnøya ved utblåsning fra produksjon på Wisting med ulike 
utblåsningsrater og lokasjon (top/sub). 

 

 

Influensområder på sjøoverflate, i vannsøylen og på strand ved utblåsning fra produksjon fra Hansen 
med utblåsningsrate 4400 m3/d og 14 dagers varighet. 

 

Det er foretatt modellering av oljedrift i OSCAR for overflateutblåsning fra Wisting Central med 65 dagers 
varighet og influensområder på sjøoverflate, vannsøyle og stranding er vist i figurene under. 
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Influensområder på sjøoverflate, i vannsøylen og på strand ved overflateutblåsning fra produksjon fra 
Wisting med utblåsningsrate 8100 m3/d og 65 dagers varighet. 

 

   

Influensområder på sjøoverflate, i vannsøylen og på strand ved overflateutblåsning fra produksjon fra 
Wisting med utblåsningsrate 6100 m3/d og 65 dagers varighet. 

 

I tillegg til oljedriftsmodelleringene over, er det foretatt en ERA Acute analyse av påvirkning på det nye 
polartorsk gyteområde datasettet som vist i Figur 7. Resultater er vist for produksjonsrate på 6100 m3/d 
og varighet på 65 dager i Figur 8 og viser at maksimal tap av gyteprodukter (overlapp med gyteområder) 
de siste 5 år er på 0.1 % (juni/juli 2014), men gjennomsnittlig maksimalt tap i hele perioden fra 1990 til 
2017 er på inntil 0.05 % tapsandel gyteprodukter av polartorsk.   
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Figur 8 Beregnet tapsandel (gjennomsnitt og maksimal) av polartorsk gyteprodukter 
(egg/larver) fra 2013 til 2017 samt i gjennomsnitt fra perioden 1990-2017. 
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Scope for Wisting Miljøriskoanalyse 

 

 

 

Følgende forslag til scope for kommende miljørisikoanalyse for Wisting er utarbeidet på grunnlag av 
status for slike analyser gitt i dette dokumentet: 

1. Gjennomføre en standard miljørisikoanalyse med ERA Acute metodikk som omfatter 

a. Stokastisk modellering av utblåsningsscenarier i OSCAR som følger oppsett fra Beste 
Praksis hos NOROG. Bruk av vind, strøm og isdata fra SVIM arkiv for siste 10-års periode 
(2009-2019).   

b. Analyse av pårvirkning på sjøoverflate (sjøfugl SEATRACK data og kystnære data fra 
SEAPOP samt beste praksis data for sjøpattedyr) 

c. Analyse av påvirkning i vannsøyle (beste praksis larvefordelingsdata på sild og torsk, evt 
lodde og polartorsk om dette er ferdigstilt) 

d. Analyse av påvirkning på kyst/strand basert på ESI datasett (som burde utvides til å 
omfatte Bjørnøya) 

2. Tilleggsanalyse med vurdering av sjøfuglpåvirkning på dynamiske MARAMBS data for utvalgte 
arter og år (2010, 2014 og 2019). Fortrinnsvis etter ERA Acute dynamisk data metodikk (dersom 
ferdigstilt i ERA Acute MIZ JIP), evt. med dagens praksis for MARAMBS analyser og med ERA 
Acute algoritmer for påvirkning på sjøfugl (da kan evt. antall år utvides ettersom flere år finnes i 
MARAMBS portalen). 

3. Screening analyse av mulig overlapp med iskant som beskrevet over og vist i figur 1 og figur 2. 
Fortinnsvis med oljedrift helt tilbake til 2002. Driverdata på strøm, vind og iskonsentrasjoner fra 
SVIM arkivet som er i bruk i dag går tilbake til 2002.  

a. Overlappsanalyse – beregning av mulig overlapp med is. 

b. Deretter utvalgte enkeltsimuleringer som grunnlag for detaljert gjennomgang av dag for 
dag faktisk overlapp med is. 
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Alternativ dersom ferdigstilt, benytte algoritmer fra ERA Acute MIZ JIP til beregning av reel 
kontakt med iskant og iskantressurser. Bemerk at data i JIP er begrenset til 3 år (2010, 2014 og 
2019). 

 

 

  

 

  

 


