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FORORD 
 
 
Rådgivende Biologer AS er bedt om å vurdere eventuelle miljøvirkninger av et uønsket 
utslipp som ble pumpet til sjø ved Swire Oilfield Services AS i Kristiansund 26. september 
2011. Det er ikke foretatt noen befaring eller innsamlinger i det aktuelle området, den 
foreliggende vurdering bygger på tilsendte opplysningar og faktablad, og vurderinga er utført 
fire måneder etter uhellet inntraff.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Swire Oilfield Services AS ved Trond Crilly for oppdraget. 

 
Bergen, 10. februar 2012 
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UTSLIPPET 26. SEPTEMBER 2011 
 
 

UTSLIPPET 
 
Swire Oilfield Services AS i Kristiansund hadde 26. september 2011 fra kl 08.00 og et par 
timer utover, et uønsket utslipp som ble pumpet til sjø via et rør som ligger på 10 meters dyp 
utenfor kaien. Utslippet besto av omtrent 5 000 liter  m³ vann, hvorav omtrent 1500 l  Gyptron 
SA3190 fortynnet med regnvann. De 1500 litrene Gyptron SA3190 består egentlig av 170 
liter EGMBE fortynnet blandet ut i av 1330 l Brine (6 %).  
 
 
STOFFENE 

”Brine” er engelsk og betyr saltlake / saltløsning, og stoffet er vanlig salt, natriumklorid 
(NaCl).  
 
EGMBE (Ethylene Glycol Monobutyl Ether) er en klar og fargeløs væske, som benyttes som 
løsemiddel. Stoffet er vannløselig og har en massetetthet på 0.899 - 0.903 kg/liter. Stoffet er 
også kjent som Butyl Glycol, med spesifikasjon 1-n-Butoxy-2-hydroxyetane, eller n-butyl (2-
hydroxyetyl) eter. 
 
Gyptron SA3190 er en 10-30 % uttynnet versjon av EGMBE, slik at det er dette omtalte 
løsemiddelet som utgjør eventuelle miljøproblemer i dette tilfellet.  
 
 
KONSENTRASJONENE 

1330 l 6 % saltløsning i 5 m³ ferskvann gir en saltholdighet på omtrent 1,6 % eller 16 ‰. 
170 l EGMBE med massetetthet 0,9 kg/dm³ i ca 5 m³ saltvann gir 153 kg i vel 5 000 liter 
vann, som utgjør omtrent 30g/l ( = 30 000 mg/l). Løsningen ble pumpet til sjø i løpet av et par 
timer. Dersom man antar at det tok to timer, skjedde pumpingen med en kapasitet av vel 40 
liter i minuttet eller 0,7 l/s. 
 
 
MULIG MILJØVIRKNING 

Saltvann med 16 ‰ er ikke giftig for marine organismer. 
 
For EGMBE er dødelighetsdoser oppgitt i faktablad: 

LC 50 for fisk eksponert over 96 timer : >100 mg/l 
EC 50 for vannloppen Daphnia eksponert over 48 timer: >1000 mg/l 

Tilsvarende ved søk på internett gav mer spesifiserte verdier:   
LC 50 for fisk (Lepomis macrochirus = Bluegill sunfish - ferskvannsart)  
eksponert over 96 timer : 1940 mg/l (= 2 g/l) 
EC 50 for vannloppen Daphnia magna eksponert over 48 timer: 1698 mg/l (= 1,7 g/l) 

 
LC betyr "letal konsentrasjon", som er den konsentrasjon som skal til for at det dreper 
halvparten (50 %) av en testgruppe med dyr i løpet av en gitt eksponeringstid. EC 50 er den 
konsentrasjon som gir halvparten (50 %) av maksimal effekt, og brukes ofte om medisiner. 
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UTSLIPPSSTEDET 
 
 
SWIRE OILFIELD SERVICES AS  

 
Swire Oilfield Services er ifølge sine egne nettsider verdens største innen offshore laste 
opplegg, helikopter drivstoff systemer og kjemikalie systemer generelt. De holder også til på 
Vestbase i Kristiansund (figur 1), hvorfra plattformene på både Heidrun and Draugen feltene 
blir forsynt fra. 
 

 
Figur 1. Flyfoto for området med utslippstedet ved Vestbase markert med rødt. 
 
 
BESKRIVELSE AV UTSLIPPSSTEDET 

Vestbase ligger på sørsiden av ”Nordlandet” i Kristiansund, ut mot sjøområdet Bolgsvaet 
mellom Kristiansund og tidligere Frei kommune. Dette er egentlig en sidearm til 
Bremsnesfjorden som går i retning øst, og som går over til et relativt trangt og smalt sund 
(Omsundet) mellom Nordlandet og Frei. 
 
Selve Bolgsvaet er ca 80 - 90 m dypt og har en relativt flat bunn (figur 2), som domineres av 
finkornet sediment av silt og leire. Mot vest grunnes dette dypområdet oppover, med en ca 55 
m dyp og smal terskel mellom Frei og Innlandet, før det dybdes nedover mot vest til over 100 
m dyp i Bremnsnesfjorden. Hoveddybden i sundet mellom Frei og Innlandet rundt terskelen 
ligger mellom 30 - 50 m dyp, og midt i sundet ligger en liten øst - vestgående rygg med 
dybder opp mot 4 m dyp. Bolgsvaet kan som resipient således sees på som en lukket sidearm 
til en fjord og ikke noe gjennomgående strømsund siden det bare er en smal og grunn 
vannpassasje mot øst til Omsundet. 
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Dypområdene ligger bak en terskel mot vest, hvis dybde er slik at vannskiktet mellom 65 - 90 
m ligger innestengt bak en lokal terskel. Samtidig er sundet inn til Bolgsvaet så bredt og dypt 
at det trolig sjelden vil perioder med dårlige oksygenforhold til bunns i Bolgsvaet. Bolgsvaet 
har således trolig god kapasitet til å kunne motta organisk materiale uten at miljøet blir synlig 
påvirket (Johnsen og Tveranger 2005). 
 
Sjøområdet Bolgsvaet utgjør en egen vannforekomst av typen CNo2 = moderat eksponert 

kyst/fjord til Norskehavet. Bolgsvaet har "moderat økologisk status" i 2005, og tilfredsstiller 
dermed ikke kravet om minst "god økologisk status". Forholdene knyttet til de åpne 
vannmasser var lite preget av forurensing, og både vannkvalitet og oksygenmetning i 
vannsøylen var "meget god". Det var også lite miljøgifter i strandlevende organismer, 
tilsvarende "ubetydelig-lite forurenset". Verken fiskekjøtt eller fiskelever fra flatfisk eller 
torskefisk fra Bolgsvaet og Dalabukta var forurenset. Bolgsvaet er imidlertid påvirket av 
organiske miljøgifter i sedimentet, noe som bidrar til et betydelig avvik fra naturtilstanden, og 
det er både PAH-stoffer ("markert forurenset") og særlig mye TBT i sedimentet ("sterkt 
forurenset") som drar tilstanden ned. De belastende tilførslene skyldes i hovedsak 
industriaktivitet og er ikke knyttet opp mot tilførsler av kloakk (Johnsen og Tveranger 2005).   
 
Utslippstedet ligger helt nord i Bolgsvaet inn mot munningen av det trange Omsundet. Her 
dybdes det jevnt fra kaien ned til 70 meter omtrent 250 meter fra land. Strømningsforholdene 
her har en betydelig vannutskifting øst-vest gjennom Omsundet.  
 

 
Figur 2. Dybdekart over sjøområdet Bolgsvaet mellom Frei og Kristiansund. 

(Fra: Johnsen & Tveranger 2005). 
 
STRØMBILDE I OMSUNDET  

 
Det er målt strøm øst i Omsundet på 10 meters dyp i perioden 13. mai - 10. juni 2009. 
(Johnsen & Brekke 2009). Vanligvis er strømmen betydelig sterkere nær overflaten, og det er 
ikke urimelig å anta at den kan være 50 – 100 % kraftigere i overflaten enn det som er målt på 
10 meters dyp. Strømbildet var preget av tidevannet med strømtopper hver 12. time (figur 4), 
og en omtrent likelig fordeling av øst og vest vanntransport gjennom Omsundet (figur 5). 
Strømhastigheten i perioden før tidevannstoppen er typisk på mellom 6 og 12 cm/s på 10 
meters dyp (figur 4), og det er naturlig å anta at den er minst 10 – 20 cm/s i overflaten. 
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Vannutskiftingsstrømmen på 10 
meters dyp var i gjennomsnitt 2,6 
cm/s, som er klassifisert som 
III=”middels sterk”. Målingene av 
strømstyrke viste da også flest 
målinger av strøm i intervallet 
mellom 1-3 cm/s (ca 60 %), og det 
var ellers relativt få målinger av 
strøm i intervallene mellom 3 og 
10 cm/s. Omtrent 15 % av 
målingene viste helt strømstille 
forhold (strøm på 1 cm/s eller 
mindre, figur 3). Den maksimale 
strøm-hastigheten ble målt til 12,4 
cm/s (figur 3 og 4) (Johnsen & 
Brekke 2009). 
 

 
Figur 3. Fordeling av strømhastighet øst i Omsundet på 

10 og 20 m dyp i perioden 13. mai - 10. juni 2009. 

 

 
Figur 4. Strømhastighet øst i Omsundet på 10 m dyp i perioden 13. mai - 10. juni 2009. 

(Johnsen & Brekke 2009). 
 
 
 

 

 

Figur 5. Sammenfattende strømroser 

for måleresultatene fra Omsundet på 10 

m i perioden 13. mai - 10. juni 2009. 

Rosene viser fordelingen for hver 15 

grad av vanntransport og antall 

målinger (Johnsen & Brekke 2009). 
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FLO OG FJÆRE AKKURAT DA 

 
Klokken 8 om morgenen 26. september 2011 var vannstanden 145 cm over sjøkartnull i 
Kristiansund, og steg de neste tre timene mot en maksimal flo på 249 cm over kl. 11.00. Det 
var altså stigende tidevann i det utslippet skjedde (figur 6), og vannfarten i området antas å ha 
vært relativt høy. En maksimal flo på dette nivået er ikke uvanlig i Kristiansund. Årlig flo-
nivå på 280 cm har gjentaksintervall årlig, mens 5-års flonivå er på 297 cm (vannstand.no).   
 

 
Figur 6. Tidevannstand for 26. september 2011 i Kristiansund, med utslippstidspunktet 

antydet. Fra:vannstand.no 
 
 
BIOLOGISK MANGFOLD 

 
Utslippet ble pumpet til sjø via et rør med utslipp på 10 meters dyp utenfor kaien, der det i 
vannmassene i hovedsak lever småfisk med en og annen større fisk, samt ellers er fastsittende 
organismer som tang og tare, strandsnegl, albueskjell og rør på selve kai-konstruksjonene. Det 
er ikke kjent at et er noen spesielle forekomster av sjeldne eller verdifulle arter i dette området 
(fra: DNs Naturbase og Fiskeridirektoratets oversikt over marint biologisk mangfold).  
 
Fugleøya naturreservat ligger omtrent 1 km sør sørvest for utslippet i Bolgsvaet, men 
strømbildet i området gjør at det er lite sannsynlig at noe av utslippet skal ha funnet veien dit.  
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ANTATT VIRKNING 
 

 

Utslippet var noe lettere enn sjøvannet, og dersom dette ble sluppet ut på noe dypere vann, vil 
det stige opp samtidig som det blandes med det omkringliggende vannet, og nå et 
innlagringsdyp der det fraktes bort med tidevannet (figur 7). Allerede nokså umiddelbart vil 
utslippet derfor bli fortynnet et par ganger, og utslippet kom derfor ikke i kontakt med 
fastsittende bunnlevende organismer. 
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Figur 7. Prinsippskisse for primærfortynningsfasen av innblanding av et utslipp av ”lettere” vann i 

en sjøresipient, som innlagres i overflatelaget og eventuelle stoffer sedimenteres lokalt i den 

umiddelbare nærhet til utslippspunktet. Utslippet får økt sin tetthet ettersom det lettere vannet stiger 

opp og blandes med sjøvannet (heltrukken linje og lyseblått). 
 
Organismene i de frie vannmassene ville ikke likt å oppholde seg i selve utslippspunktet. 
Konsentrasjonen av EGMBE i selve utslippsvannet var på omtrent 30 g/l, mens LC 50 for fisk 
er oppgitt til omtrent 2 g/l ved 96 timers eksponering. Tilsvarende tall (EC 50) for 
vannloppene Daphnia magna er tilsvarende men noe lavere, med 1,7 g/l ved 48 timers 
eksponering. 
 
Det er ikke særlig mange organismer som oppholder seg i selve utslipprøret, og 
eksponeringen akkurat her varte bare noen få timer. Allerede et par meter unna vil utslippet 
være fortynnet flere ganger, og virkningsgrensene for en to timers eksponering antas å være 
mange ganger høyere enn det som er omtalt i litteraturen for to og fire døgns eksponering. Det 
skal ikke mer til enn 10-20 gangers fortynning til før konsentrasjonen er under LC 50 
grensene for oppgitte to til fire døgns eksponeringene, og det trengs sannsynligvis ikke mer 
enn 3-5 gangers fortynning av utslippet med så kort eksponeringstid for at konsentrasjonene i 
miljøet er ”ufarlige”. 
 
Vannhastigheten i sjøen ved utslippspunktet var sannsynligvis i størrelsesorden 10 cm/s og før 
tidevannstoppen, hvilket betyr at utslippet blir spredd over et stort område og fortynnet med 
store mengder sjøvann. EGMBE er vannløselig og var allerede blandet ut i sjøvann, og på to 
timer med stabil strøm vil utslippet være spredd over og blandet ut på et over 700 meter langt 
sjøområde. De høyeste strømfartene i dette området er vestlige, ut mot de åpnere områdene i 
Bolgsvaet og mot Bremsnesfjorden, der både bølger og eksponering bidrar til å blande 
utslippet godt.  
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Organismer som oppholdt seg i sjøen der utslippet kom, vil sannsynligvis stikke av, og noen 
få meter borte vil utslippet allerede ha mistet sin skadelige effekt. Utslippet ble sannsynligvis 
ført vekk fra land og ut i de åpne vannmassene, slik at det ikke fikk noen særlig virkning for 
fastsittende organismer.  
 
 

KONKLUSJON 

 
Det er ikke sannsynlig at dette utslippet har hatt noen merkbar negativ virkning på det 
biologiske mangfoldet i dette sjøområdet, verken like ved utslippspunktet eller i områdene 
rundt. Dersom det hadde en umiddelbar virkning lokalt, er det ikke mulig å spore disse 
virkningene nå fire måneder etter. 
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