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Åpent brev til ExxonMobil 
 
Det er fortsatt mulig å stoppe, Exxon! 
 
Slik det ser ut nå, vil oljeriggen West Alpha forlate Norge og Ølen i Rogaland nå i 
helgen, for å reise nordover til det russiske Karahavet. Her vil Exxon etter 
planene gjennomføre den mest ekstreme og avsidesliggende arktiske 
oljeboringen noen sinne, i samarbeid med den russiske oljegiganten Rosneft. 
Boringen har skapt bekymringer for både miljø- og sikkerhets¬standarder, og har 
store finansielle og klimatiske konsekvenser. Vær så snill å revurdere om dere 
fortsatt vil ta disse sjansene:  
 
1. Er dere forberedt på tusen isfjell? 
Karahavet er dekket av is opp til 300 dager i året, og vintertemperaturen ligger 
på isnende -46˚C.  Hva er deres reaksjon på advarslene deres egne forskere kom 
med for bare noen uker siden? 
 
De 33 forskerne dere og Rosneft ansatte for å undersøke is- og værforhold på 
borepunktene fant nær tusen isfjell, og kom tilbake med sterke advarsler: 
«Forskningen vår burde sjokkere, eller i det minste advare, vår klient. Et av 
isfjellene vi undersøkte i området rundt Peschany hadde en størrelse på 15 meter 
over vann, men så mye som 95 meter under havoverflaten,» sa ekspedisjonsleder 
Andrey Tyuryakov.  
 
2. Er dere villige til å risikere den russiske arktiske nasjonalparken? 
Exxon og Rosnefts oljelisenser er rett ved siden av den russiske arktiske 
nasjonalparken, et område med yrende liv av isbjørner, hvalrosskolonier og en av 
de største fuglekoloniene på den nordlige halvkule. Deler av letelisensen 
overlapper med nasjonalparken. Er dere virkelig villige til å sette dette på spill? 
 
3. Hva er deres beredskapsplan for oljeutslipp? 
Hvis et oljeutslipp forekommer - og, la oss være ærlige, under disse forholdene 
er sjansen ganske stor– vet vi ikke hva dere og Rosneft vil gjøre med det, fordi 
dere ikke har offentliggjort beredskapsplaner for oljeutslipp. Vi etterspurte dette 
for over tre måneder siden. Har dere en beredskapsplan for oljesøl eller 
utblåsninger i det hele tatt? I Norge kreves det også at man skal kunne bore en 
avlastningsbrønn innen 12 dager etter en eventuell ulykke. Hva er Exxons plan, 
ettersom dere ikke har rigger tilgjengelig i området til å bore slik brønn? 
 
4. Hvordan planlegger dere å rydde opp olje fra is? 
Unnskyld, dette var et lurespørsmål. Det finnes ingen effektiv måte å rydde opp 
olje fra is, og det betyr at oljesølet vil spre seg i havet, bli konsumert av arktisk 
fisk, eller ende opp i fjærene på sjøfugl eller pelsen på sel og isbjørn. 
 
5. Hva vil dere bli husket for 25 år fra nå?  
For 25 år siden var dere ansvarligere for en av historiens verste miljøkatastrofer: 
Exxon Valdez-ulykken. Mer enn 11 millioner fat råolje lekket fra skipet og ut i de 
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isende farvannene, og effektene kan merkes fortsatt den dag i dag. Hva vil dere 
bli husket for 25 år fra nå av? 
 
6. Stoler dere på Rosneft med deres rykte og rulleblad? 
Olje tilsvarende mer enn seks Deepwater Horizon-ulykker lekker ut i russisk 
grunn hvert år. I 2011 ble 75% av alle oljeutslipp i Russlands største region 
forårsaket av Rosneft. Med minimal erfaring fra offshorevirksomhet, allierer nå 
Rosneft seg med vestlige giganter som Statoil og dere, for å starte offshore 
boring i russisk Arktis. Stoler dere virkelig på dette selskapets sikkerhets- og 
miljøstandarder? 
 
7. Kan denne typen avsidesliggende og ekstrem boring gjennomføres på en 
sikker måte? 
Denne boringen vil ikke bare være verdens mest ekstreme, men også den mest 
avsidesliggende. Den nærmeste helikopterbasen ligger 1600 km unna 
borepunktet. Dette betyr at det er for langt unna til å bruke helikopter til land. 
 
Ansatte skal transporteres med skip, noe som vil ta 4-5 dager. Hvis de trenger 
assistanse ved et oljeutslipp eller en ulykke, vil hjelpen være svært langt unna. Er 
dere sikre på at dere vil kunne gjennomføre operasjonen trygt med denne typen 
avstander og risker om noe skulle inntreffe? 
 
8. Tror dere virkelig dere har teknologien til å gjennomføre denne boringen?  
Den norske riggen dere har hyret, West Alpha, er 28 år gammel og har aldri før 
blitt brukt i isfylte farvann. Den siste måneden har riggen ligget i havn i Ølen og 
blitt forberedt på arktiske forhold, men er den virkelig klar for denne typen 
forhold?  
 
9. Dere gambler med mye penger her, dere vet det, eller? 
Denne operasjonen er dyrere enn «vanlig» boring, og dere har allerede 
rapportert at dere har brukt tre ganger mer enn planlagt på dette prosjektet. 
Ekspertene sier at Arktisk olje er av den dyreste fossile energien på planeten. Er 
aksjonærene og investorene deres villige til å ta en så stor risiko, eller har dere 
ikke fortalt dem hvor stor risiko dette er? 
 
10. Om dere insisterer på å ta opp denne olja, hvilken annen olje skal man la 
ligge? 
Klimaeksperter, for eksempel i det Internasjonale Energibyrået IEA, sier at 
mesteparten av den allerede oppdagede fossile energien må bli i bakken. Hvor 
foreslår dere at vi lar olja bli i bakken om ikke i de mest avsidesliggende og 
utfordrende områdene, hvor risikoene er enorme? 
 
Det er enda tid til å stoppe galskapen. Gjør det. 
 
Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge 
 


