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Forslag til program for konsekvensutredning for utbygging og drift
av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen

Statens straleverns kommentarer

Statens straleverns generelle inntrykk er at programmet for konsekvensutredning for
uthygging og drift av Johan Sverdrup-feltet i hovedsak inneholder de elementene som vi
venter skal bli behandlet i konsekvensutredningen. Det er opplyst at det vil bli store mengder
produsert sann pa feltet og konsekvensutredningen bor derfor omtal hvilke alternative
geologiske strukturer som kan henyttes for injeksjon av produsert vann dersom det oppstar
problemer med injeksjon til reservoaret.

Statens strålevern (Strålevernet) viser til e-post fra Klima- og miljodepartementet. datert 4. mars
2014. vedlagt brev fra Statoil as 20. fehruar 2014 om boring av forslag til konseksensutredning Ibr
uthygging og drift av Johan Sverdrup —feltet.

Bakgrunn
Johan Sserdrup—teltet omfatter produksjonslisensene PI.501. PL502 og PI265 i Nordsjoen. Feltet
har en utstreknine pa ea. 200 knY. 1-11nd pet pa leltet er 110 —120 m. Avstanden fra Johan
Sserdrup til Grane i nord er om lag 40 km og til Sleipner i sorvest om lag 65 km. Korteste asstand
til land Karmo  I er om lag 150 km. Samlede utvinnhare ressurser Ibr feltet er anslatt til mellom
1.8 og 2.9 milliarder fat oljeeks ivalenter. heras ea. 97 00 olje \GI. og ea. 3 00 gass. Det forste funn

a olje hle gjon i PL 501 i 2010. Johan S erdrup planlegges uthyed i tlere faser. I forste fase
etableres et feltsenter bestaende as en prosessplauform. en boreplattform. en stigerorsplattform og
et holiekx arter. Det vil i forste fase ogsa bli installen tre undervanns bronnrammer tbr injeksjon av
\ ann. Det il ogsa installeres fasiliteter for eksport a olje ou gass fra feItet.

Produksjonsstart pa feltet er planlagt til 2019, og reltet ventes a produsere i 40 50 ar.

Generell tilbakemelding
Statoil oppl  ser at konsekvensutredningen som utarheides far Johan Sverdrup sil hasere seg pa
eksisterende informasjon om naturressurser og miljokonsekvenser. oe i stor grad stotte seg pa den
omfattende dokumentasjonen som er fremlagt i forbindelse med Helhetlig forvaltningsplan for
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Nordsjoen og Skagerak. Videre vil arbeidet baseres på de regionale konsekvensutredninger som er
ujennomfort for Nordsjoen. siste gang i 2006. Strålevernet  il peke på at i de regionale
konsekv ensutredningene som er utarbeidet for Nordsjoen ble ikke utslipp a radioaktive stoffer i
tbrbindelse med petroleumsvirksomheten behandlet. I Helhetlige forvaltningsplanen tbr Nordsjoen
og Skagerak er utslipp a radioaktive stoffer omtalt, og det papekes at det er behov tbr mer
kunnskap om denne Ibrm for Ibrurensning

Strålevernet minner om at all forurensning fra virksomheten er donsket. og at operatoren plikter å
redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimlige kostnader og fare for sikkerheten. Det er
vesentlig at det holdes hov fokus pa målsetningen om nullutslipp. samt at kravet til BAT (Best
Available Technie) blir overholdt i Ibrbindelse med valg av utbyggingslosninger og utstvr.

Utslipp til sjo
I programmet for konsekvensutredning opplyses det at produsert vann vil bli injisert til reservoaret
som produksjonsstotte. Torelopige beregninger indikerer i Iblge programmet pa at de totale
mengdene produsert vann fra Johan Sverdrup vil kunne bli i storrelsesorden 44 mill m3 per år. Det
opplyses også at produsert vann vil slippes til sjo når injeksjonsanlegget er ute av funksjon. Det er
fonentet en hoy regularitet pa injeksjonsanleguet. men det er likevel forventet utslipp av I - 2 miIl
m3 produsert vann per ar nar vannproduksjonen er pa topp.

I programmet for konsekvensutredning er det ogsa nevnt at injeksjon av store mengder produsert
vann i reservoaret over lang tid innebærer en risiko Ibr redusert injektivitet, og at det kan bli
nodvendig å matte vurdere alternative disponeringsmater. Det er ikke gitt noen opplysninger om
spesilikk aktivitet av radioaktive nuklider i vannet på Johan Sverdrup. men med de store
vannmengdene kan utslippene bli betydelige. Det er derfor viktig at det finnes alternative
geologiske strukturer som det produserte vannet kan injiseres i dersom det skuIle oppsta problemer
med a kunne infisere det produserte vannet til reservoaret. Selv med den Ibn entede regulariteten av-
injekonsanlegget vil utslippene av radioaktive stoffer fra Johan Sverdrup kunne bli betydelige
sammenlignet med utslippene fra mange andre felt på norsk sokkel.

Strålevernet finner også grunn til å minne om at også radioaktive utslipp inngår i nullutslippsmålet
og at det thrtsalt er stor usikkerhet knyttet til mulige langtidsvirkninger a utslippene av
radioaktive stoffer i produsert sann og samvirkende effekter med kjemikalier som benyttes i ofie-
og gassvirksomheten. Når det gjelder samvirkende effekter generelt er det ousa svært mangelfull
kunnskap om hvordan totalbelastningen av stressfaktorer virker pa arter og okosystemer. Dette
gjelder blant annet hvordan miljogifiene virker sammen. og hvordan de virker sammen med andre
påvirkninger. Andre slike pavirkninger kan være IV straling. forsuring. organiske miljogifter,
temperatur og klimaendringer.

Dette er ogsa problemstillinger som er omtalt i Meld. St. 37 I lelhedig fOrvahning mwtw

miljo i Nordsjoen og Skagerrok dOrvalmingsplwo.og i dokumentet Sektomfredning fin.

petrolcumxvirkworhel. som ble utarbeidet som et underlag tbr selve fon altningsplanen.

Soknader og tillatelser
I kapittel 1.7 Soknader og tillatelser i programmet står det at hvilke tillatelser som må innhentes i
de ulike fasene vil bli avklart i den videre prosessen og gjennom behandlingen av
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konsek  ensutredningen. Vi iii den lbrhindelse minne om at det ma innhentes tillatelse til utslipp
radioaktive stoffer i produsert  ann fra Statens strale  ern for feltet settes i drift.

Avfallshanthering

Det fremgar a programmet tbr konsek  ensutredning at det vil hli uitt en o  ersikt over a fallstyper
som genereres. samt hvordan avfall planlegges handtert. Strale‘ernet vil i den anledninu minne om

at hestemmelsene i a fallsforskriften kapinel 16 skal legges til grunn thr handteringen av
radioaktivt a‘ fall fra Johan Sverdrup-feltet.

Vennlig hilsen

:

/1/<6
Kristm Rise Frogg D svik

fagdirektor seksjonssjef


