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Forord
Petroleumsvirksomheten er en av Norges viktigste nærin-

Oljedirektoratets hovedoppgave er å passe på at

ger. Olje og gass har gitt enorme inntekter som har bidratt

SHWUROHXPVYLUNVRPKHWHQVNDSHUVW¡UVWPXOLJYHUGLIRU

til utviklingen av den norske velferdsstaten. Det er nok olje

samfunnet. I årets ressursrapport om felt og funn presen-

og gass på sokkelen til at dette kan fortsette i mange tiår.

terer vi fakta og analyser som viser at det jobbes godt
med å skape verdier på sokkelen. Samtidig ser vi at det er

I dag dekker Norge om lag to prosent av verdens oljefor-

HWEHW\GHOLJSRWHQVLDOIRUn¡NHYHUGLVNDSLQJHQ\WWHUOLJHUH

bruk og tre prosent av gassforbruket. Til tross for at vi står

9LHURSSWDWWDYDWDOOHO¡QQVRPPHIDWVNDOSURGXVHUHV

for en beskjeden del av den samlede produksjonen, er

ikke bare de enkleste.

norsk petroleumsnæring verdensledende innen teknologi.
Kompetanse, teknologiutvikling og innsats for å redusere

Det er funnet mye olje og gass som det i dag ikke er

fotavtrykket fra produksjonen er sentralt for virksomheten.

SODQHURPnSURGXVHUH1\RJPHUNRVWQDGVHරHNWLYWHN-

1RUJHKDUXWYLNOHWRරVKRUHWHNQRORJLVRPKDUUHVXOWHUWL

nologi, bedre bruk av data og nye måter å jobbe på kan

VLNNHUHරHNWLYRJK¡\SURGXNVMRQPHGODYHXWVOLSSRJYL

LPLGOHUWLGJM¡UHDWRJVnGLVVHUHVVXUVHQHEOLUO¡QQVRPPH

HUVWRUHNVSRUW¡UDYWHNQRORJLWLODQGUHSHWUROHXPVUHJLRQHU
i verden.

7HNQRORJLRJNRPSHWDQVHHUIXQGDPHQWHWIRUHQK¡\RJ
HQHUJLHරHNWLYSURGXNVMRQIUDPRYHU'DNUHYHVEnGHHYQH

1RUVNVRNNHONMHQQHWHJQHVDYVWRUYDULDVMRQLIXQQVW¡UUHOVH

og vilje til fortsatt innsats!

RJPRGHQKHW'HQQHK¡VWHQVWDUWHUSURGXNVMRQHQSn-RKDQ
6YHUGUXSIHOWHW'HWWHHUGHQVW¡UVWHIHOWXWE\JJLQJHQSn

Vi håper at ressursrapporten blir nyttig for alle som står

VRNNHOHQGHVLVWHnUHQHRJELGUDUWLOK¡\SURGXNVMRQL

på for å skape verdier for samfunnet gjennom sitt arbeid

lang tid framover. Samtidig starter også produksjonen på

LQ ULQJHQRJIRUDOOHDQGUHVRPV¡NHUNXQQVNDSRPGH

feltene Skogul og Utgard. Skogul er den minste feltutbygg-

norske petroleumsressursene.

ingen på norsk sokkel noen gang, og Utgard er et 40 år
gammelt funn som endelig bygges ut. Dette viser mangfoldet og mulighetene på sokkelen.

Stavanger 27. september 2019
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Sammendrag
Ved utgangen av 2018 ble det anslått at de totale
utvinnbare ressursene på sokkelen er 15,6 milliarder
standard kubikkmeter (Sm³) oljeekvivalenter (o.e.),
inkludert det som allerede er produsert. Forventningsverdien for gjenværende utvinnbare ressurser er
8,3 milliarder Sm³ o.e., der rundt halvparten allerede
er påvist i felt og funn. De store ressursene gir grunnODJIRUK¡\YHUGLVNDSLQJIUDROMHRJJDVVYLUNVRPKHWL
lang tid framover.
Ved årsskiftet var det 85 funn der rettighetshaverne
ennå ikke har levert en plan for utbygging og drift
til myndighetene. Funnene har til sammen utvinnEDUHUHVVXUVHUSnPLOOLRQHU6PRHRJXWJM¡U
prosent av de gjenværende oppdagede petroleumsressursene. Rundt halvparten av de samlede ressurseQHLIXQQSRUWHI¡OMHQOLJJHUL1RUGVM¡HQOLWWXQGHUHQ
tredjedel ligger i Norskehavet og rundt en femtedel i
Barentshavet. Totale investeringer ved utbygging av
KHOHSRUWHI¡OMHQHUDQVOnWWWLOnY UHLVW¡UUHOVHVRUGHQ
400 milliarder 2018-kroner.
'HVLVWHnUHQHKDUJMHQQRPVQLWWVVW¡UUHOVHQSn
IXQQHQHLIXQQSRUWHI¡OMHQJnWWQHG,QQIDVLQJWLOHNVLVterende infrastruktur er derfor den mest sannsynlige
XWE\JJLQJVO¡VQLQJHQIRUGHÁHVWH9HGOLNHKROGRJXWnyttelse av ledig kapasitet i eksisterende infrastruktur
er en viktig forutsetning for å kunne realisere verdiene
LIXQQSRUWHI¡OMHQ'HWHURJVnYLNWLJDWQ\HLQQUHWQLQJHUE\JJHVPHGWLOVWUHNNHOLJÁHNVLELOLWHWWLOnNXQQH
ta imot tilleggsressurser, og at utbygging og aktivitet
VDPRUGQHVQnUGHWHUVDPIXQQV¡NRQRPLVNO¡QQVRPW
Det var 85 produserende felt på sokkelen pr. 31.08.19.
Produksjonen av olje og gass har holdt seg på et
VWDELOWK¡\WQLYnIUDWLGOLJSnWDOOHWRJ¡NHQGH
oljeproduksjon bidrar til at totalproduksjonen kan
QnHQQ\WRSSL,SHULRGHQWLO¡NWH
reservene på felt med om lag 1400 millioner Sm³ o.e.,
WLOVYDUHQGHPHUHQQWUH-RKDQ6YHUGUXSIHOWcUVDNHQ
WLOGHWWHHUDWHQUHNNHXOLNHWLOWDNIRU¡NWXWYLQQLQJ
på feltene er besluttet. Bedre undergrunnsforståelse,
ERULQJDYÁHUHEU¡QQHUWLOWDNIRU¡NWXWYLQQLQJRJ
GULIWVHරHNWLYLVHULQJHUIDNWRUHUVRPELGUDUWLOn¡NH
UHVHUYHQHRJGHUPHGWLO¡NWYHUGLVNDSLQJ
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I 2018 var mer enn halvparten av investeringene på
IHOWNQ\WWHWWLOEU¡QQHU'HVLVWHnUHQHKDUNRVWQDGVNRQWUROORJHරHNWLYLVHULQJI¡UWWLODWJMHQQRPVQLWWOLJH
NRVWQDGHUSUXWYLQQLQJVEU¡QQHUUHGXVHUWPHGRYHU
SURVHQW3nGHÁHVWHIHOWHURJVnGULIWVNRVWQDGHQH
redusert betydelig. I gjennomsnitt var de 30 prosent
ODYHUHLHQQL1\HO¡VQLQJHUPHGEODQW
annet automatisering og fjernstyring, bedre bruk av
GDWDRJPHUHරHNWLYGULIWNDQUHGXVHUHNRVWQDGHQH
HQGDPHURJELGUDWLOn¡NHYHUGLVNDSLQJHQ\WWHUOLJHUH
Etter hvert som produksjonen synker på eksisterende
IHOWEOLUGHWOHGLJNDSDVLWHWLÁHUHGHOHUDYLQIUDVWUXNturen. For å utnytte kapasiteten må det letes rundt de
modne feltene, eierne av infrastruktur må promotere
ledig kapasitet, og selskapene må samarbeide for å
fase inn tilleggsressurser. Innfasing bidrar til reduserte
enhetskostnader, forlenget levetid for vertsfeltet
RJI¡UHUWLODWHQVW¡UUHGHODYUHVVXUVHQHNDQSURGXseres.
Oljedirektoratet (OD) har kartlagt de tilstedeværende
volumene i tette reservoar i 42 funn og felt. Arbeidet
indikerer at det er rundt 2000 millioner Sm³ tilstedeværende oljeekvivalenter i disse funnene og feltene.
)RUnRSSQnO¡QQVRPSURGXNVMRQIUDWHWWHUHVHUYRDU
PnGHWXWYLNOHVNRVWQDGVHරHNWLYHO¡VQLQJHUVRP¡NHU
UHVHUYRDUHNVSRQHULQJHQLEU¡QQHQHVOLNDWROMHQRJ
JDVVHQVWU¡PPHUEHGUH8WYLQQLQJHQNDQOLNHYHOLÁHUH
WLOIHOOHUEDUHEOLO¡QQVRPGHUVRPXWE\JJLQJHQNQ\Wtes til eksisterende infrastruktur. Produksjon fra tette
reservoar antas å ha en lang produksjonshorisont.
'HUIRUHUGHWYLNWLJnEHVOXWWHXWE\JJLQJI¡UOHYHWLGHQ
til eksisterende infrastruktur blir en begrensning.
,JMHQQRPI¡UWH2'HQVWXGLHDYSRWHQVLDOHWYHG
EUXNDYDYDQVHUWHPHWRGHUIRU¡NWXWYLQQLQJ (25 
6WXGLHQHUQnRSSGDWHUWRJXWYLGHWPHGÁHUHIHOWRJ
funn. Det er beregnet et utvinningspotensial på rundt
350 millioner Sm³ o.e. med et usikkerhetsspenn fra
180 til 500 millioner Sm³. EOR kan dermed bidra til
at betydelige volum utvinnes dersom metodene blir
NYDOLÀVHUWIRUEUXNSnQRUVNVRNNHO)RUnInWLOGHWWH
er det viktig at rettighetshaverne tester EOR-metoder
gjennom feltpiloter.

Sammendrag

+HQV\QHWWLO\WUHPLOM¡KDUDOOWLGY UWHQLQWHJUHUW
del av forvaltningen av olje- og gassressursene og
blir ivaretatt i alle faser av virksomheten – fra leting,
utbygging, drift til avslutning av et felt. Næringen er
underlagt strenge rammer for utslipp både til luft og
VM¡NRQRPLVNHYLUNHPLGOHUVRPSULVLQJDYXWVOLSS
JMHQQRP&2ࢧDYJLIWRJNYRWHNRVWQDGHUJLUQ ULQJHQ
HQHJHQLQWHUHVVHDYnLGHQWLÀVHUHRJJMHQQRPI¡UH
utslippsreduserende tiltak.

På tross av at petroleumsproduksjonen forventes å
¡NHIUDPPRWIRUYHQWHVGHVDPOHGHXWVOLSSHQH
DY&2ࢧRJSURGXVHUWYDQQnKROGHVHJVWDELOH'HW
betyr at utslippene pr. produsert enhet både til luft
RJVM¡JnUQHG)RUXWVOLSSWLOOXIWVN\OGHVGHWWHEODQW
annet stadig mer bruk av kraft fra land. Når områdeO¡VQLQJHQSn8WVLUDK¡JGDNRPPHULGULIWYLORYHU
prosent av produksjonen på norsk sokkel bli drevet
med kraft fra land.

Over halvparten igjen

som hittil er produsert. Ved utgangen av 2018 anslås
det at de totale utvinnbare petroleumsressursene er
15,6 milliarder Sm³ o.e. Av dette er 7,3 milliarder Sm³
o.e. produsert og solgt. Forventningsverdien for gjenværende utvinnbare ressurser er 8,3 milliarder Sm³
o.e. Det antas at rundt halvparten av disse ennå ikke
er påvist. I dag er anslaget over de totale utvinnbare
UHVVXUVHQHRPODJSURVHQWVW¡UUHHQQL

OD legger hvert år fram et ressursregnskap med
oversikt over de totale utvinnbare petroleumsressursene. Regnskapet bygger på innrapporterte data fra
RSHUDW¡UVHOVNDSHQHHJQHYXUGHULQJHUDYIHOWRJIXQQ
og våre estimat for uoppdagede ressurser.
Regnskapet for 2018 viser at etter snart 50 års produksjon er det fortsatt mer ressurser igjen enn det
12

Totale ressurser:
15,6 milliarder Smò o.e.
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5HVVXUVHQHNODVVLÀVHUHV

Reserver er petroleumsmengder som er besluttet

Ressurser er et samlebegrep for all olje og gass som

å utvinne. Betingede ressurser er både utvinnbare

NDQXWYLQQHV5HVVXUVHQHNODVVLÀVHUHVL2'VUHVVXU-

mengder som er funnet, men som det ennå ikke er

VNODVVLÀVHULQJVV\VWHPHWWHUKYRUPRGQHGHHUPHG

WDWWEHVOXWQLQJRPnXWYLQQHRJSURVMHNWHUIRUn¡NH

hensyn til hvor langt de er kommet i planprosessen

XWYLQQLQJHQIUDIHOWHQH,NODVVLÀNDVMRQHQEHQ\WWHV

IUDIXQQWLOSURGXNVMRQ.ODVVLÀVHULQJVV\VWHPHWEOHXW-

bokstavene F og A for å skille mellom utbygging av

arbeidet i 1996 og revidert i 2001 og 2016. Endringene

funn og forekomster (F står for «First») og tiltak for å

i 2016 var hovedsakelig forbedringer i språk, inkludert

¡NHXWYLQQLQJHQIUDHQIRUHNRPVW $VWnUIRUªDGGLWLR-

ny navngivning av enkelte ressursklasser.

nal»). Uoppdagede ressurser er de petroleumsmengdene som kan bli påvist ved leting og som kan utvin-

Det er de totale utvinnbare petroleumsmengdene

QHV'HWVRPHUSURGXVHUWVROJWRJOHYHUWXWJM¡UGHQ

VRPNODVVLÀVHUHV6\VWHPHWHULQQGHOWLWUHNODVVHUUH-

aggregerte produksjon.

server, betingede ressurser og uoppdagede ressurser.
Alle utvinnbare petroleumsmengder kalles ressurser,
og reserver er en særlig gruppe av ressurser.

Uoppdagede
ressurser

8
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og ikke-kartlagte
ressurser

Prospekt

Betingede
ressurser

7F
Nye funn som
ikke er evaluert

Historisk
produksjon

Reserver
6
Utvinning
lite sannsynlig

5F
Utvinning
sannsynlig
men
ikke avklart
5A

4F
I planleggingsfasen

3F
Vedtatt av
rettighetshaverene

4A

3A

7A
Mulige, framtidige
tiltak for økt
utvinning

2'VUHVVXUVNODVVLÀVHULQJVV\VWHP

8

Sammendrag

2F

1

Godkjent
utbygging

I produksjon

2A

0
Solgt og
levert
petroleum

kapittel 1

FUNN

RESSURSR APPORT 2019

9

Funn
Ved årsskiftet var det 85 funn der rettighetshaverne ennå ikke har levert en
plan for utbygging og drift til myndighetene. Funnene har til sammen utvinnbare ressurser på 660 millioner Sm³ o.e., og utgjør 15 prosent av de gjenværende oppdagede petroleumsressursene.

Ressurser i funn

0

I avklaringsfasen (RK 4)

Sannsynlig men uavklart (RK 5)

Ikke evaluert (RK 7)

33 % av ressursene
27 % av funnene

45 % av ressursene
35 % av funnene

22 % av ressursene
38 % av funnene
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1nUIXQQHQHLSRUWHI¡OMHQEOLUPLQGUHPnQ ULQJHQ
ÀQQHO¡VQLQJHUIRUnInO¡QQVRPKHWLXWE\JJLQJHU
med mindre ressursgrunnlag. Dette har så langt vært
YHOO\NNHW'HWE\JJHVXWÁHUHIXQQDNWLYLWHWHQSnVRNNHOHQHUK¡\RJGHWXWYLNOHVWHNQRORJLRJO¡QQVRPPH
XWE\JJLQJVRJGULIWVO¡VQLQJHUIRUVWDGLJPLQGUHIXQQ
)LJXUYLVHUJMHQQRPVQLWWVVW¡UUHOVHQSnJRGNMHQWH
nye utbygginger, og det totale antallet, fordelt på tiår.
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kapittel 1

0

Gass

Antall funn i porteføljen

Figur 1.2 Utvikling av ressurser og antall funn i funnporteI¡OMHQIUDWLOð
200

33

160
Millioner Sm³ o.e

'HWYDURPODJOLNHPDQJHIXQQLSRUWHI¡OMHQYHG
XWJDQJHQDYVRPL*MHQQRPVQLWWVVW¡UUHOsen på funnene er imidlertid redusert fra 20,8 til 7,8
millioner Sm³ utvinnbare o.e. i samme periode. Dette
VN\OGHVDWGHÁHVWHVWRUHIXQQHQHHUE\JGXWVDPWLGLJ
som nye funn stort sett er mindre enn tidligere. Figur
1.2 viser utviklingen av antall funn og volumestimateQHLIXQQSRUWHI¡OMHQVLGHQ
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FUNN

Antall godkjente planer

5HVVXUVHQHLIXQQSRUWHI¡OMHQIRUGHOHUVHJSn
millioner Sm³ væske (olje, NGL og kondensat) og 300
milliarder Sm³ gass. Totale investeringer ved utbygJLQJDYDOOHIXQQHQHHUDQVOnWWWLOnY UHLVW¡UUHOsesorden 400 milliarder 2018-kroner. Utbyggingene
er enten i avklaringsfasen (RK 4), sannsynlig men
uavklart (RK 5) eller ennå ikke evaluert (RK 7). Figur
YLVHUSRUWHI¡OMHQVRUWHUWHWWHUVWDWXVIRUXWE\JJLQJ
(ressursklasser (RK)).

Millioner Sm³ o.e.

Figur 1.1)XQQSRUWHI¡OMHQIRUGHOWSnYROXPRJVWDWXVIRUXWE\JJLQJ

)LJXUYLVHUDQWDOOIXQQRJUHVVXUVHULIXQQSRUWHI¡OMHQIRUGHOWSnDQWDOOnUVLGHQIXQQ'HÁHVWHIXQQHQHL
GHQQnY UHQGHSRUWHI¡OMHQHUJMRUWLO¡SHWDYGHVLVWH
20 årene.
1\HIXQQHUDYJM¡UHQGHIRUnRSSUHWWKROGHK¡\SURGXNVMRQSnODQJVLNW'HWHUERUHWPDQJHOHWHEU¡QQHU
L3UDXJXVWYDUGHWDYVOXWWHWXQGHUV¡NHOVHVEU¡QQHURJJMRUWIXQQ'HWIRUYHQWHVK¡\
leteaktivitet også neste år.

80

64 % av funnene
65 % av ressursene

Ressursene i funn fordelt på havområder
'HÁHVWHIXQQHQHRJUXQGWKDOYSDUWHQDYGHVDPOHGH
UHVVXUVHQHLIXQQSRUWHI¡OMHQOLJJHUL1RUGVM¡HQOLWW
under en tredjedel ligger i Norskehavet og rundt en
IHPWHGHOL%DUHQWVKDYHW*MHQQRPVQLWWOLJIXQQVW¡UUHOVHHUVW¡UVWL%DUHQWVKDYHWPHGPLOOLRQHU6P
utvinnbare o.e., fulgt av 7,6 millioner Sm³ o.e. i NorVNHKDYHWRJPLOOLRQHU6PRHL1RUGVM¡HQ)LJXU
1.5 viser funnene fordelt på havområde og forventede
utvinnbare ressurser.

76 % av funnene
78 % av ressursene
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Figur 1.4 Antall funn og ressurser i funnporteføljen fordelt på år siden funn
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0DQJHIXQQL1RUGVM¡HQKDUHVWLPHUWHXWYLQQEDUHUHVsurser under 10 millioner Sm³ o.e. Disse blir sannsynligvis bygd ut med havbunnsinnretninger og knyttet
til den omfattende infrastrukturen i området.
I Norskehavet ble det funnet 40 milliarder Sm³ gass
i 2018 i funnene 6604/5-1 (Balderbrå) og 6506/11-10
+DGHV,ULV VRPHUGHVW¡UVWHJDVVIXQQHQHSnVRNNHOHQVLGHQ)OHUHDQGUHVW¡UUHJDVVIXQQOLJJHU
også i dette havområdet, og det er sannsynlig at de
ÁHVWHDYGLVVHEOLUNQ\WWHWWLOHNVLVWHUHQGHLQIUDVWUXNtur.
Barentshavet er et mer umodent område. Det er pr. i
GDJOLWHXWE\JGLQIUDVWUXNWXURJIRUHO¡SLJIRUKROGVYLV
få funn som vurderes for utbygging. Samtidig er WisWLQJL%DUHQWVKDYHWGHWVW¡UVWHIXQQHWSnVRNNHOHQ+HU
MREEHUUHWWLJKHWVKDYHUQHPHGnPRGQHIUDPO¡VQLQJHU
for en selvstendig utbygging. Det vil i så fall gi den
nordligste oljeinfrastrukturen på sokkelen.

80

66 % av funnene
62 % av ressursene

86 % av funnene
78 % av ressursene
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Figur 1.6 Antall funn og ressurser i funnporteføljen fordelt på
PHVWVDQQV\QOLJHXWE\JJLQJVO¡VQLQJ

95 % av funnene
93 % av ressursene
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Figur 1.7 Ressurser og avstand fra mulige vertsinnretninger for funn i funnporteføljen
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Eksisterende infrastruktur må
vedlikeholdes og utnyttes

Selvstendige utbygginger

Innfasing til eksisterende eller framtidig infrastrukWXUJM¡UGHWPXOLJnE\JJHXWIXQQVRPHUIRUVPn
WLOnEOLO¡QQVRPPHVHOYVWHQGLJHXWE\JJLQJHU'HWWH
IRUYHQWHVnEOLGHQYDQOLJVWHXWE\JJLQJVO¡VQLQJHQIRU
IXQQHQHLSRUWHI¡OMHQ
I henhold til dagens planer kan rundt 80 funn med til
sammen om lag 500 millioner Sm³ utvinnbare o.e. bli
bygd ut på denne måten. En forutsetning for innfasing av funn er at infrastrukturen vedlikeholdes, slik
at innretningenes tekniske levetid kan forlenges om
Q¡GYHQGLJ)LJXUYLVHUIXQQHQHRJUHVVXUVHQHL
SRUWHI¡OMHQIRUGHOWSnPHVWVDQQV\QOLJXWE\JJLQJVO¡Vning.
+DYEXQQVXWE\JJLQJHURJVnDNWXHOWIRUVW¡UUHIXQQ
6MXDYGHWLVW¡UVWHIXQQHQHDQWDVnEOLKDYEXQQVXWbygginger faset inn til vertsfelt. Disse kan til sammen
PHGI¡UHLQYHVWHULQJHUSnRYHUPLOOLDUGHUNURner med dagens kostnadsnivå og er gode eksempler
SnO¡QQVRPXWQ\WWHOVH
av eksisterende infrastruktur. Dette gjelder
En forutsetning
blant annet Grandfor innfasing er
utbyggingen, en samRUGQLQJDYÁHUHIXQQ
at infrastrukturen
som planlegges faset inn
vedlikeholdes
til Grane innretningen i
1RUGVM¡HQ
Transport av ikkeprosessert olje og gass over lange
avstander er en teknisk utfordring fordi det er risiko
IRUDWDYOHLULQJHUNDQSOXJJHWUDQVSRUWU¡UHW'HWWHHU
særlig et problem for oljefunn som ligger langt fra en
mulig vertsinnretning. I slike tilfeller må det gjennomI¡UHVWLOWDNIRUnVLNUHWUDQVSRUWHQ(WHNVHPSHOHU
utbyggingen av Fenja der det ble vurdert en teknologi
IRUWUDQVSRUWDYROMHLHOHNWULVNRSSYDUPHGHU¡ULU¡U
over avstander på rundt 60 kilometer. Denne type
WHNQRORJLXWYLNOLQJHUDYJM¡UHQGHIRUnNXQQHXWQ\WWH
eksisterende infrastruktur enda bedre.
)LJXUYLVHUIXQQHQHLSRUWHI¡OMHQVRUWHUWHWWHUVW¡Urelse og avstand til mulige vertsinnretninger. Rundt 80
prosent av funnene og ressursene ligger innenfor en
UDGLXVSnNLORPHWHU'HQQHRYHUI¡ULQJVDYVWDQGHQ
byr normalt ikke på problemer for transport av olje og
gass som ikke er prosessert.

)OHUHIXQQLSRUWHI¡OMHQNDQXWYLNOHVVDPRUGQHWPHG
nye selvstendige produksjonsinnretninger. Dette gjelder funn med samlede ressurser på over 190 millioner
6PRHVRPNDQPHGI¡UHLQYHVWHULQJHUSnRSSPRW
130 milliarder 2018-kroner med dagens kostnadsnivå.
Inkludert i anslagene ligger ny utvikling og innfasing
DYIHOWVRPHUVWHQJWQHG IRUHNVHPSHO)U¡\ 
Det er viktig at nye innretninger bygges med
Myndighetene
WLOVWUHNNHOLJÁHNVLELOLWHWWLO
arbeider for samå kunne ta imot tilleggsarbeid på tvers
ressurser, og at utbygging
og aktivitet samordnes når
av utvinningsGHWHUVDPIXQQV¡NRQRPLVN
tillatelser
O¡QQVRPW0\QGLJKHWHQH
arbeider for samarbeid på
tvers av utvinningstillatelVHU'HWWHHUVHQWUDOWIRUnÀQQHGHO¡VQLQJHQHVRP
VNDSHUVW¡UVWVDPOHWYHUGLIRUHNVHPSHOVRPLRPUnGHWPHOORP$OYKHLPRJ2VHEHUJL1RUGVM¡HQRJL
Alta-Gohta området i Barentshavet.

Fra lite sannsynlig utbygging til
utbyggingsprosjekt
Selskapene oppfordres til å levere tilbake funn de ikke
har tro på, slik at andre selskap med nye ideer får mulighet til å vurdere funnet for utbygging. Pr. i dag er
IXQQNODVVLÀVHUWVRPOLWHVDQQV\QOLJHXWE\JJLQJHU
(RK 6). Funnene ligger både i aktive og tilbakeleverte
XWYLQQLQJVWLOODWHOVHURJDQVHVLGDJVRPXO¡QQVRPme, enten fordi de er for små, krever utvikling av ny
teknologi eller ligger for langt fra infrastruktur. Det
er viktig at disse ikke avskrives, men evalueres med
jevne mellomrom i lys av blant annet ny teknologi, tilgjengelig infrastruktur og endringer i markedsforhold.
Siden 2001 har 37 slike funn med et samlet ressursestimat på 150 -200 millioner Sm³ utvinnbare o.e.,
HQGUHWVWDWXVWLOnEOLPXOLJHXWE\JJLQJHU'HÁHVWHHUL
avklaringsfasen der utvinning er sannsynlig men uavklart, eller de skal evalueres på nytt. Sju av funnene
er bygd ut eller besluttet utbygd, og for ett av funneQHHUGHWEHVOXWWHWnJMHQQRPI¡UHHQSU¡YHXWYLQQLQJ
Alle de sju funnene er relativt små og er faset inn til
eksisterende felt. Dette viser at selv funn som på et
tidspunkt anses som lite sannsynlige utbygginger i
enkelte tilfeller kan bygges ut gjennom samordning
og utnyttelse av eksisterende infrastruktur.
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Nedstengte felt kan utvikles på nytt

Funn må bygges ut til rett tid

Det er 25 nedstengte felt på sokkelen. Generelt skal
DOOVDPIXQQV¡NRQRPLVNO¡QQVRPSHWUROHXPY UH
SURGXVHUWI¡UIHOWHQHVWHQJHVQHG/LNHYHONDQIRUKROG
som teknologiutvikling, markedsendringer og ny
LQIUDVWUXNWXUI¡UHWLODWUHVVXUVHUVRPLNNHEOHIXQQHW
GULYYHUGLJHI¡UQHGVWHQJQLQJEOLUO¡QQVRPPHVHQHUH

Tiden fra et funn blir påvist til det kommer i produksjon kalles ledetid. Den gjennomsnittlige ledetiden
for utbygging av nye felt er 12 år, men det er store
variasjoner fra prosjekt til prosjekt. Med unntak av en
SHULRGHWLGOLJSnWDOOHWKDUOHGHWLGHQ¡NWMHYQW
fra seks år i perioden 1972 – 1978 til 16 år i perioden
2014 – 2018.

Pr. i dag er det rapportert inn ti prosjekt til OD med
mål om å hente ut mer av ressursene i seks nedstengte felt. Disse kan gi en utvinning på om lag 40
millioner Sm³ o.e, fordelt likt mellom olje og gass.
(WHNVHPSHOHU7RUIHOWHWLQ UKHWHQDY(NRÀVNGHU

0

Etter hvert som sokkelen modnes blir det gjort
færre store funn. Samtidig blir det ledig kapaVLWHWLLQIUDVWUXNWXUHQRJQ\WHNQRORJLJM¡UGHW
mulig med kostnadseffektive utbygginger av

I avklaringsfasen (RK 4)

Sannsynlig men uavklart (RK 5)

Ikke evaluert (RK 7)

56 % av resursene

33 % av resursene

11 % av
resursene

3 prosjekter

5 prosjekter

5

10

15

20

25

30

2 prosjekter

35

Millioner Sm³ o.e.

Figur 1.85HVVXUVHQHLSURVMHNWHUSnQHGVWHQJWHIHOWVRUWHUWHWWHUVWDWXVIRUXWE\JJLQJ 5.

rettighetshaverne har levert en plan for utbygging
og drift for gjenåpning av feltet som ble nedstengt
i 2015. Figur 1.8 viser ressursene i prosjekt på nedstengte felt sortert etter status for utbygging (RK).
16
Gjennomsnitlig ledetid i år
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Figur 1.9 Gjennomsnittlig ledetid fordelt på år for produksjonsstart
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IXQQVRPWLGOLJHUHEOHYXUGHUWVRPXO¡QQVRPPH'HWWHJM¡UDWVWDGLJIOHUHDYGHJDPOH
funnene bygges ut, og den gjennomsnittlige
OHGHWLGHQ¡NHU)LJXUYLVHUGHQJMHQQRPsnittlige ledetiden fordelt på år for oppstart.
'HWHULNNHQ¡GYHQGLJYLVQHJDWLYWDWHQNHOWH
IXQQKDUODQJOHGHWLG7LGYLVHUGHWQ¡GYHQGLJ
at funn venter på ledig kapasitet i tilgjengelig
infrastruktur, teknologiutvikling, tilleggsressurser eller endringer i markedsforhold for å
kunne bygges ut. Et godt eksempel er Gina
Krog som ble påvist i 1978, men som ikke
ble bygd ut fordi det var lite og komplekst,
og fordi det manglet infrastruktur i området.
Ledig kapasitet og funn av tilleggsressurser
I¡UWHWLODWGHWI¡UVWNRPLSURGXNVMRQL

FUNN

40
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Felt
Reservene på felt har økt betydelig de siste årene. I kombinasjon med kostnadsreduksjoner har dette ført til høy verdiskaping. For å opprettholde
verdiskapingen må rettighetshaverne fortsette å modne ressurser til reserver
og beslutte tiltak for økt utvinning.
300

OD har sett på produksjonsutviklingen for felt
HWWHUVW¡UUHOVH)HOWHQHHUGHOWLQQLVWRUH PHUHQQ
50 millioner Sm³ o.e.), mellomstore (mellom 15-50
millioner Sm³ o.e.) og mindre felt (mindre enn 15
millioner Sm³ o.e.) basert på historisk produksjon og
JMHQY UHQGHUHVHUYHUñPHGXWJDQJVSXQNWLUHVVXUVregnskapet i 2018.
Figur 2.2 viser at samlet væskeproduksjon fra de
store feltene har gått ned i perioden 2000 til 2018.
Dette motvirkes til en viss grad av produksjon og utE\JJLQJDYÁHUHPHOORPVWRUHRJPLQGUHIHOW$QGHlen av den totale oljeproduksjonen fra mellomstore
og mindre felt har steget fra fem prosent i år 2000 til
nesten 30 prosent i 2018.
,VDPPHSHULRGHKDUGHWY UW¡NQLQJLJDVVSURGXNsjonen. Dette veier opp for nedgangen i oljeproduksjon, slik at totalproduksjonen har holdt seg på
HWUHODWLYWVWDELOWRJK¡\WQLYn)HOWHQHPHGK¡\HVW
ROMHSURGXNVMRQLYDU7UROO(NRÀVNRJ*UDQH7UROO
KDGGHRJVnK¡\HVWJDVVSURGXNVMRQIXOJWDY2UPHQ
/DQJHRJcVJDUG

16

Millioner Sm³ o.e. pr. år
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Figur 2.1 Historisk produksjonsutvikling og prognoser fram
mot 2023

Millioner Smò olje, NGL og kondensat pr. år

Prognosene fram mot 2023 viser at produksjonen
¡NHUIUD2SSVWDUWDYQ\HIHOWEODQWDQQHW-RKDQ
Sverdrup, kommer til å mer enn veie opp for reduksjonen i oljeproduksjon fra felt som nå er i drift.
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Figur 2.2 Årlig oljeproduksjon fordelt mellom store, mellomstore og mindre felt
140
Milliarder Smò gass pr. år

Pr. 31. august 2019 var det 85 felt i produksjon: 64 i
1RUGVM¡HQL1RUVNHKDYHWRJWRL%DUHQWVKDYHW,
2018 ble ett nytt felt satt i produksjon, Aasta Hansteen.
7RQ\HIHOW2GDRJ7UHVWDNNL1RUGVM¡HQKDUNRPPHWL
SURGXNVMRQVnODQJWL+¡VWHQHUGHWSODQODJW
RSSVWDUWDY-RKDQ6YHUGUXS8WJDUG NRPLSURGXNVMRQ
midt i september, som felt nr. 86) og Skogul, og i 2020
planlegges det at feltene Bauge, Martin Linge, Yme,
Dvalin og Ærfugl skal komme i produksjon.

Gass (40 MJ)
NGL
Kondensat
Olje

Millioner fat o.e. pr. dag

Produksjonen øker
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Figur 2.3 Årlig gassproduksjon fordelt mellom store, mellomstore og mindre felt
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Reserve- og ressursutvikling for
olje og gass
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Figur 2.4 Fordeling mellom solgt og levert olje, gjenværende
ROMHUHVHUYHURJEHWLQJHGHòROMHUHVVXUVHU
8000

Betingede ressurser
Gjenværende reserver
Solgt og levert

7000
Milliarder Smò gass

I perioden 2000 til 2018
¡NWHVXPPHQDYUHVHUYHne og det som er solgt og
levert med om lag 3500
millioner Sm³ o.e., tilsvaUHQGHPHUHQQQL-RKDQ
Sverdrup-felt. OljereserYHQH ÀJXU ¡NWHPHU
HQQJDVVUHVHUYHQH ÀJXU
2.5). Dette kan blant annet
skyldes at det ikke er påvist
like mye gass som olje, og
at manglende infrastruktur
for prosessering og transport på deler av sokkelen
har gjort det vanskelig å
bygge ut mindre gassfunn.

Millioner Smò olje

7000

85 prosent av de gjenværende oppdagede petroleumsressursene ligger i felt. Modning av ressurser
gjennom vedtak om utbygging av funn og tiltak for
¡NWXWYLQQLQJSnIHOWI¡UHUWLODWUHVHUYHQH LQNOXGHUW
GHWVRPHUVROJWRJOHYHUW ¡NHU

I perioden 20002018 økte summen
av reservene og
det som er solgt
og levert med om
lag 3500 millioner
Sm³o.e. tilsvarende mer enn ni
Johan Sverdrupfelt
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Figur 2.5 Fordeling mellom solgt og levert gass, gjenværenGHJDVVUHVHUYHURJEHWLQJHGHJDVVUHVVXUVHUȸ

Utvinningsgrad og reservetilvekst
Utvinningsgrad er et mål på hvor stor andel av de tilstede-

1400

variasjon mellom felt (og deler av felt) når det kommer til

1200

som et mål på den totale utvinningen på sokkelen, men kan
måle utviklingen på enkeltfelt over tid.
Reservetilvekst er et konkret mål på hvor mye ressurser
VRPEHVOXWWHVIRUXWYLQQLQJRJJM¡UHVRPWLOUHVHUYHU
Reservetilveksten gir et bedre totalbilde av utviklingen enn
XWYLQQLQJVJUDG,HWVRNNHOSHUVSHNWLYE¡URSSPHUNVRPKHten derfor rettes mot reservetilvekst gjennom utvikling av
O¡QQVRPPHUHVVXUVHU
OD etablerer egne mål for reservetilveksten. For perioden

Millioner Sm³ olje

reservoaregenskaper. Utvinningsgrad er dermed ikke egnet
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Figur 2.6 Reservetilvekst for olje målt mot ODs prognoser i
2014, og målet for reservetilvekst

2014 – 2023 er ambisjonen en tilvekst av oljereserver på
1200 millioner Sm³ olje. Målet ble lansert i 2014 og er en
YLGHUHI¡ULQJDYHQWLOVYDUHQGHPnOVHWWLQJIUD,
RYHUVWHJWLOYHNVWHQIRUI¡UVWHJDQJNXUYHQPRWPnOHWIRU
reservetilvekst i perioden.
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Figur 2.75HVHUYHHQGULQJIRUY VNH ROMH1*/NRQGHQVDW RJJDVVPHOORPnUȹRJIRUIHOWVRPKDUKDWWPHUHQQWR
millioner o.e. i reserveendring i perioden

Reserveutvikling for olje- og gassfelt
På samme måte som for produksjon har OD kartlagt
KYLONHW\SHUIHOWVRPELGUDUPHVWWLOUHVHUYH¡NQLQJHQ
)HOWHQHI¡OJHUVDPPHLQQGHOLQJLVWRUHPHOORPVWRUH
og mindre felt, og reserYH¡NQLQJHQPnOHVPRW
reservene i år 2000 eller i
I perioden 2000PUD dersom feltet er bygd
2018 økte reut etter år 2000. Resultatet
servene på felt
av kartleggingen er vist i
med om lag 1400
ÀJXUVRPLQNOXGHUHU
alle felt med en absolutt
millioner Sm³ o.e.
UHVHUYHHQGULQJVW¡UUHHQQ
Dette tilsvarer
to millioner Sm³ o.e.

mer enn tre
Johan Sverdrupfelt

I perioden 2000 – 2018
¡NWHUHVHUYHQHSnIHOW
med om lag 1400 millioner
Sm³ o.e., fordelt på 1000
millioner Sm³ væske og
400 milliarder Sm³ gass. Dette tilsvarer mer enn tre
-RKDQ6YHUGUXSIHOWNQLQJHQNRPPHUVRPI¡OJHDY
at det EHVOXWWHVWLOWDNIRU¡NWXWYLQQLQJSnVWRUHRJ
mellomstore felt. Det har også vært reservenedgang i
HQNHOWHIHOWPHQGHWWHXWJM¡UOLWHVDPPHQOLJQHWPHG
GHQWRWDOH¡NQLQJHQ
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'HWRWDOHUHVHUYHQHKDU¡NWPHVWSn7UROO)RUROMH
VN\OGHVGHQQH¡NQLQJHQKRYHGVDNHOLJQ\ERUHRJ
EU¡QQWHNQRORJLVRPEnGHJLUPHUNRVWQDGVHරHNWLYH
EU¡QQHURJ¡NHUXWYLQQLQJHQSUEU¡QQ,WLOOHJJKDU
GHWY UWNRQWLQXHUOLJERULQJPHGÁHUHULJJHUSnIHOWHW
LPDQJHnUNQLQJHQLJDVVUHVHUYHQHVN\OGHVDW7UROO
IDVHSURVMHNWHWIRU¡NWJDVVXWWDNHUEHVOXWWHW3n
-RKDQ6YHUGUXSNRPPHUUHVHUYH¡NQLQJHQVRPI¡OJH
av at det andre byggetrinnet er besluttet.
Maria og Ormen Lange i Norskehavet er eksempler på
felt som har hatt en reservenedgang. Her har produksjonserfaring og datainnsamling vist at reservoaregenskapene er dårligere enn antatt, og at de
tilstedeværende volumene er mindre enn estimert.
Nye tiltak som planlegges på disse feltene kan imidlertid
I¡UHWLODWUHVHUYHQH¡NHULIRUKROGWLOHVWLPDWHQH
Figur 2.8 viser gjennomsnittlig endring i oljereserver
for store, mellomstore og mindre felt i perioden. På
GHVWRUHRJPHOORPVWRUHIHOWHQHKDUROMHUHVHUYHQH¡NW
jevnt. På de mindre feltene varierer endringene, og i
gjennomsnitt har oljereservene gått ned.
Ressursestimat er usikre, og alle funn har ressursmessige oppsider og nedsider ved utbygging. Det kan

FELT

Rettighetshaverne på store funn tar ofte en
utbyggingsbeslutning basert på de ressursene som
PnWLOIRUnInWLOHQO¡QQVRPXWE\JJLQJRJGHWEOLU
E\JGLQQÁHNVLELOLWHWVRPJM¡UDWWLOOHJJVUHVVXUVHUNDQ
UHDOLVHUHVRYHUWLG7LOOHJJVUHVVXUVHUJLUUHVHUYH¡NQLQJ
Mindre funn har lavere ressursgrunnlag. Det bores
GHUIRURIWHI UUHXQGHUV¡NHOVHVEU¡QQHUI¡U38'VOLN
at beslutningsgrunnlaget relativt sett kan bli mer usikkert. Det er derfor viktig at selskap som planlegger
å bygge ut mindre funn maksimerer datainnsamlinJHQIUDEU¡QQHURJDQGUHGDWDNLOGHUIRUnUHGXVHUH
usikkerheten.
Det er bygd ut mange funn med ressursestimat under
15 millioner Sm³ o.e. siden år 2000. Til sammen inneholder disse reserver på rundt 200 millioner Sm³ o.e.
Til tross for en gjennomsnittlig reservenedgang, gir

de mindre feltene likevel et viktig bidrag til de totale
reservene. Dette viser at det er viktig å fortsette å
ÀQQHJRGHO¡VQLQJHUIRUnInO¡QQVRPKHWLVPnIXQQ
V UOLJIRUGLEnGHIXQQHQHLIXQQSRUWHI¡OMHQRJQ\H
funn blir mindre.

1,3
Normalisert gjennomsnittsfaktor

LPLGOHUWLGY UHÁHUHIRUNODULQJHUSnDWUHVHUYHQHKDU
¡NWPHVWSnGHVWRUHIHOWHQH
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0,6
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Gjennomsnittsfaktor store felt (> 50 millioner Smò o.e.)
Gjennomsnittsfaktor mellomstore felt (15-50 millioner Smò o.e.)
Gjennomsnittsfaktor mindre felt (<15 millioner Smò o.e.)

Figur 2.8*MHQQRPVQLWWOLJࢎHQGULQJLROMHUHVHUYHULIRUKROGWLO
år 2000 for store, mellomstore og mindre felt

9LJGLVࢼHQKDYEXQQVXWE\JJLQJPHG
betydelig reserveøkning
Utbyggingsplan for Vigdis ble godkjent i 1994 og produksjon
startet i 1997. Opprinnelig reserveanslag var 29 millioner Sm³
ROMH)HOWHWEHVWnUDYÁHUHIRUHNRPVWHURJHUE\JGXWLÁHUH
RPJDQJHUPHGVMXKDYEXQQVUDPPHURJWRVDWHOLWWEU¡QQHU
som er koblet til Snorre A. Vann som blir levert fra Snorre A og
Statfjord C blir injisert for trykkvedlikehold.
3n9LJGLVKDUUHVHUYHQH¡NWPHGPHUHQQPLOOLRQHU6P
LSHULRGHQ'HWWHHUHQ¡NQLQJSnQHVWHQ
prosent. Plan for videreutvikling av Vigdis, inkludert nye
funn som er påvist ved feltet, ble godkjent av myndighetene
LRJLEOHSODQIRUXWE\JJLQJDY9LJGLV1RUG¡VW

Figur 2.9 Installasjon av en bunnramme på Vigdis. Foto: Equinor

JRGNMHQW'HWHUERUHWOHWHRJDYJUHQVQLQJVEU¡QQHUSn
9LJGLVÀUHDYGLVVHHUERUHWHWWHUDWGHQI¡UVWHXWE\JJLQJV-

utbygging i samme utvinningstillatelse, en viktig faktor for å

SODQHQEOHJRGNMHQW,WLOOHJJHUGHWERUHWXWYLQQLQJVEU¡Q-

holde kostnader nede. Felles bore- og intervensjonskampan-

QHUKYRUDYnWWHHUREVHUYDVMRQVEU¡QQHUHUSURGXNVMRQV-

MHUKDUJLWWPXOLJKHWHUIRUnERUHÁHUHEU¡QQHURJGULYHPHG

EU¡QQHURJHULQMHNVMRQVEU¡QQHU(QYLNWLJIRUXWVHWQLQJ

PHUEU¡QQYHGOLNHKROGVRPLJMHQKDU¡NWUHVHUYHQH

IRUGHQEHW\GHOLJHUHVHUYH¡NQLQJHQSn9LJGLVHUDWGHWHU
tilgjengelig kapasitet på vertsinnretningen, Snorre.

Vigdis er et godt eksempel på en havbunnsutbygging
GHUUHVVXUVJUXQQODJHWHUXWYLGHWJUDGYLVYHGnWLOI¡UHQ\H

Fokus på undergrunnsforståelse og stadig jakt etter nye vo-

IRUHNRPVWHUWLOIHOWHW,WLOOHJJHUHරHNWLYUHVHUYRDUVW\ULQJDY

OXPKDUELGUDWWWLODWUHVHUYHQHSn9LJGLVKDU¡NWMHYQWVLGHQnU

produksjon og vanninjeksjon viktig for utviklingen av feltet.

2000. Seismikk og gode reservoarmodeller har gjort det mulig

For å bedre utvinningen i en lang framtidig halefase, skal

nÀQQHQ\HERUHPnOIRUEnGHSURGXNVMRQVRJLQMHNVMRQVEU¡Q-

GHWLQVWDOOHUHVHQSXPSHSnKDYEXQQHQVRPYLO¡NHWU\NNHW

ner. I tillegg er samdriftsfordeler med Tordis, en havbunns-

IUDEU¡QQHQHRJGHUPHGDNVHOHUHUHRJ¡NHSURGXNVMRQHQ
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Figur 2.10 Gjenværende andel av opprinnelige oljereserver og størrelsen på gjenværende oljereserver
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Figur 2.11 Gjenværende andel av opprinnelige gassreserver og størrelsen på gjenværende gassreserver
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kapittel 2

FELT

Sokkelen modnes
Flere av de store feltene er nå i en moden fase og har
produsert en stor andel av de opprinnelige reservene.
6DPWLGLJHUÁHUHIHOWVRPIRUHNVHPSHO-RKDQ6YHUGUXSL1RUGVM¡HQRJ-RKDQ&DVWEHUJL%DUHQWVKDYHW
XQGHUXWE\JJLQJRJNRPPHUWLOnELGUDWLOIRUWVDWWK¡\
ROMHSURGXNVMRQXWRYHUWDOOHW)LJXURJÀJXU
2.11 viser gjenværende andel av opprinnelige olje- og
JDVVUHVHUYHUIRUHQGHOIHOW6W¡UUHOVHQSnVLUNOHQH
markerer de gjenværende reservene.
Felt som for eksempel Snorre, Valhall, Grane, Heidrun
RJ(NRÀVNKDUIRUWVDWWEHW\GHOLJHJMHQY UHQGHROMH
UHVHUYHU'LVVHXWJM¡UOLNHYHOEDUHPHOORPRJ
prosent av de opprinnelige reservene.
Troll er og kommer i lang tid fortsatt til å være svært
viktig for norsk gassproduksjon, til tross for at nærmere halvparten av reservene er produsert. Store felt
VRP6Q¡KYLW2VHEHUJ2UPHQ/DQJHRJcVJDUGKDU
RJVnEHW\GHOLJJMHQY UHQGHJDVVUHVHUYHU'HÁHVWH
gassfeltene som er under utbygging er mellomstore,
som Martin Linge og Dvalin. Aasta Hansteen er et
nytt gassfelt i Norskehavet der produksjonen startet
i desember 2018. Utbyggingen har etablert ny gassinfrastruktur i den nordlige delen av Norskehavet.

Derfor er det viktig at det arbeides for å implementeUHWLOWDNIRU¡NWXWYLQQLQJVOLNDWDOOHVDPIXQQV¡NRQRPLVNO¡QQVRPPHUHVVXUVHUEOLUSURGXVHUWFigur 2.12
viser produsert olje, gjenværende oljereserver og
gjenværende olje etter planlagt feltavslutning for de
VW¡UVWHROMHIHOWHQH
I 2018 meldte selskapene inn om lag 150 konkrete
SURVMHNW 5.RJ5. IRU¡NWROMHRJJDVVSURduksjon. Volumet i disse prosjektene er rundt 400
millioner Sm³ o.e. I tillegg til konkrete prosjekt, rapporteres også mulige, men ikke konkretiserte tiltak
IRU¡NWXWYLQQLQJ 5. 2'DQVOnUDWGLVVHWLOWDNHQH
NDQI¡UHWLOXWYLQQLQJDYWLOVDPPHQPLOOLRQHU
Sm³ o.e. Ved utgangen av 2018 var dermed i alt 600
PLOOLRQHU6PRHNODVVLÀVHUWVRPEHWLQJHGHUHVVXUser i felt.
En oversikt over ulike typer konkrete ikke-besluttede
SURVMHNWIRUn¡NHXWYLQQLQJHQSnIHOWHUYLVWLÀJXU
PHGW\SHSURVMHNWRJWLOK¡UHQGHUHVVXUVHUYLVWL
oljeekvivalenter.
,QQPHOGWHSURVMHNWIRUn¡NHXWYLQQLQJHQGRPLQ
HUHVDYQ\HEU¡QQHUEnGHLDQWDOOSURVMHNW  RJ
YROXP PLOOLRQHU6PRH YULJHSURVMHNWVRP
bidrar mye er videreutviklingsprosjekt, særlig havbunnsutbygginger med nye bunnrammer tilknyttet
eksisterende innretninger, med til sammen mer enn
70 millioner Sm³ o.e., og lavtrykkproduksjon med 80
millioner Sm³ o.e., hovedsakelig gass.

Tiltak for økt utvinning på felt
Mange felt inneholder store oljevolum utover det som
er planlagt å produsere, og de kommer til å bli stengt
ned med betydelige mengder olje igjen i reservoarene.
800

Gjenværende olje etter planlagt feltavslutning ifølge dagens godkjente planer
Gjenværende oljereserver
Produsert olje pr. 31.12.2018
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Figur 2.12 Gjenværende oljereserver, gjenværende olje etter planlagt feltavslutning i henhold til dagens planer og produsert
olje pr. 31.12.2018
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Det er meldt inn få tiltak der avanserte utvinningsmetoder tas i bruk, og disse har totale utvinnbare
volum på beskjedne to millioner Sm³. Ett av disse prosjektene forutsetter injeksjon av polymer/surfaktant,
PHQVGH¡YULJHJMHOGHURSSVSUHNNLQJDYUHVHUYRDUIRU
n¡NHSURGXNWLYLWHWHQLEU¡QQHU

Det er viktig at
det arbeides for å
implementere
tiltak for økt
utvinning, slik at
alle samfunnsøkonomisk lønnsomme ressurs
r er
blir produsert

Bruk av avanserte metoder
kan bidra til at betydelige
volum kan utvinnes dersom
PHWRGHQHEOLUNYDOLÀVHUW
For å få dette til, er det
DYJM¡UHQGHDWPHWRGHQHSU¡YHVXWSnIHOWHQH
I kapittel tre presenteres
resultatene fra et arbeid
om ressurspotensialet ved
bruk av avanserte metoder
IRU¡NWXWYLQQLQJ (25 Sn
norsk sokkel.

Lavtrykksproduksjon på Ormen Lange
Ormen Lange er et modent gassfelt som produserer fra et
havbunnssystem til et prosessanlegg på land (Nyhamna,

0

10

20

Antall prosjekter
30
40
50

60

Brønner

70

80

71

Lavtrykksproduksjon

13

Videreutvikling

16

Senfaseproduksjon

18

Annet

18

Gass- og WAGinjeksjon

5

Vanninjeksjon 2
Avanserte
metoder

Antall prosjekt 2018
Volum Gass (milliarder Smò)
Volum Olje (millioner Smò)

4
0

20

40

60
80
100
Millioner Smò o.e.

120

140

160

Figur 2.13 Prosjekt og estimerte utvinnbare volumer for olje
fordelt på prosjektkategori

Kompresjonsfasiliteter på land ble installert i forbindelse
med utvidelsen av gassprosessanlegget på Nyhamna for å
tilpasse det til utbyggingen av Aasta Hansteen og Polarled.

0¡UHRJ5RPVGDO .RPSUHVMRQDYJDVVHQIUDIHOWHWEOH

Det ble satt i drift i fjerde kvartal 2017. Hensikten med

EHVOXWWHWJMHQQRPI¡UWLWRIDVHUSnODQGRJXWHSnIHOWHW

NRPSUHVMRQSnODQGHUEnGHn¡NHXWYLQQLQJVJUDGHQIUD2Umen Lange, og å kunne opprettholde Nyhamna-anleggets
kapasitet ved introduksjon av gass fra Polarled, uavhengig
av reservoartrykket i Ormen Lange. Kompresjon på land
¡NHUXWYLQQLQJVJUDGHQIUDSURVHQWWLOSURVHQW
Som fase to har rettighetshaverne valgt havbunnskomSUHVMRQSnIHOWHWIRUn¡NHXWYLQQLQJHQ.RPSUHVMRQDY
JDVVHQYLOVHQNHEU¡QQKRGHWU\NNHWPHUHQQODQGEDVHUW
NRPSUHVMRQRJPHGGHWWH¡NHUXWYLQQLQJHQ(QGHOLJYDOJ
av undervannskonsept ventes senere i 2019, etterfulgt av
investeringsbeslutning. Havbunnskompresjon har potensial

Figur 2.142UPHQ/DQJH,OOXVWUDVMRQ$61RUVNH6KHOO
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WLOn¡NHXWYLQQLQJVJUDGHQWLORYHUSURVHQW

FELT

Gullfaks – suksesshistorien i gullblokken

EHW\GHOLJÁHUHEU¡QQHUSUnUHQQWLGOLJHUH%UXNDYWU\NN-

Gullfaks ligger i det som ble kalt gullblokken da den ble

EDODQVHUWERULQJKDUJMRUWGHWPXOLJnERUHEU¡QQHUVRP

tildelt i 1978. Da oljefunnet ble bekreftet samme år, startet

HOOHUVLNNHYLOOHEOLWWERUHW7HNQRORJLHQJM¡UGHWPXOLJn

HWODQJWRJULNWHYHQW\U)¡UVWHGHODYXWE\JJLQJHQEOH

KnQGWHUHVW¡UUHWU\NNIRUVNMHOOHULHQEU¡QQ

38'JRGNMHQWLPHGWREHWRQJSODWWIRUPHU*XOOIDNV
A og Gullfaks B som ble plassert på den vestlige delen

Fram til 2013 var forståelsen at ressursene i det tette kalk-

av feltet. Ny PUD i 1985 omfattet en tredje betongplatt-

steinsreservoaret i Shetland/Lista over Gullfaks ikke kunne

IRUP*XOOIDNV&SnGHQ¡VWOLJHGHOHQ,GDJHU*XOOIDNVHW

XWYLQQHV0HQQ\LQIRUPDVMRQIUDHQSU¡YHXWYLQQLQJL

RPUnGHVHQWHUVRPEOLUEHQ\WWHWDYÁHUHIHOWLRPUnGHW

viste at oljen likevel kan produseres gjennom naturlige
sprekker i reservoaret. Plan for utvinning av disse ressurse-

Hovedreservoarene på Gullfaks består av sandstein med

QHPHGXWYLQQLQJIUDHNVLVWHUHQGHEU¡QQHUEOHJRGNMHQWL

gode egenskaper. Det er likevel ikke et enkelt felt å produ-

(WSLORWIRUV¡NPHGnLQMLVHUHYDQQIRUn¡NHXWYLQQLQ-

sere, fordi det er oppdelt av mange forkastninger på kryss

JHQEOHRJVnJMHQQRPI¡UW3RVLWLYHUHVXOWDWHUIUDSLORWHQRJ

og tvers. Forventede utvinnbare reserver ved produksjons-

omfattende reservoarstudier la grunnlag for en ny endret

start i 1986 var om lag 210 millioner Sm³ olje basert på en

plan med vanninjeksjon som utvinningsstrategi i 2019. Nå

levetid til 2007. Siden har reserveanslagene blitt oppjustert

både produseres det fra, og injiseres i Shetland/Lista-reser-

jevnlig, både med nye reservoarsoner og strukturer, som

voaret på Gullfaks.

I¡OJHDYEHGUHSURGXNVMRQVHJHQVNDSHUHQQIRUYHQWHWRJ
NRQWLQXHUOLJHWLOWDNIRU¡NWXWYLQQLQJ5HVHUYHDQVODJHW

Shetland/Lista-prosjektet på Gullfaks er et godt eksempel

(inkludert det som er produsert) er nå 384 millioner Sm³

SnDWSLORWIRUV¡NELGUDUWLO¡NWNXQQVNDSVRPLJMHQI¡UHU

olje. Mens forventet utvinningsgrad ved PUD var rundt 44

WLO¡NWXWYLQQLQJIUDPHUXWIRUGUHQGHUHVHUYRDUVRQHUSn

prosent, har utvinningsgraden nå passert 62 prosent for

eksisterende felt.

hovedreservoarene.
5HVHUYH¡NQLQJHQSn*XOOIDNVHUHQVXNVHVVKLVWRULHKYRU
WU\NNVW¡WWHPHGYDQQRJJDVVLQMHNVMRQQ\HEU¡QQHURJ
reservoarovervåking (inkludert 4D-seismikk) har resultert i
K¡\XWYLQQLQJ3n*XOOIDNVHUGHWEUXNWDYDQVHUWHVHLVPLVNH
GDWDIRUnSODVVHUHQ\HEU¡QQHULUHVHUYRDURPUnGHUPHG
JMHQY UHQGHROMH'HWEOLUNRQWLQXHUOLJERUHWEU¡QQHUWLO
nye reservoarområder, og fordelingen av gass- og vanninMHNVMRQLGHXOLNHGHOHQHDYIHOWHWEOLURSWLPDOLVHUW%U¡QQWLOWDNRJLQWHUYHQVMRQHULHNVLVWHUHQGHEU¡QQHUHURJVnHQ
viktig del av strategien for å holde produksjonen oppe. Det
arbeides med å forbedre borekapasiteten, og det bores nå

Årlig oljeproduksjon millioner Smò
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Utvinningsbrønner

Landanlegg

%RULQJDYÁHUHXWYLQQLQJVEU¡QQHUHUGHQYLNWLJVWH
LQQVDWVIDNWRUHQIRU¡NWXWYLQQLQJ,WLOOHJJWLOnSURGXVHUHROMHRJJDVVHUEU¡QQHUHQYLNWLJNLOGHWLOGDWDLQQsamling og dermed bedre reservoarforståelse. Totalt
ble det investert i overkant av 60 milliarder kroner på
felt i drift i 2018. Mer enn halvparten av investerinJHQHYDUNQ\WWHWWLOEU¡QQHU)LJXUYLVHUGHWRWDOH
investeringene fordelt på ulike kategorier.

2,3

Rør

Nye
innretninger

1,5

5,6

Brønner

38,0

'HVLVWHnUHQHKDUNRVWQDGVNRQWUROORJHරHNWLYLVHULQJ
I¡UWWLODWJMHQQRPVQLWWOLJHNRVWQDGHUSUXWYLQQLQJVEU¡QQȺHUUHGXVHUWPHGRYHUSURVHQW7HNQRORJL
XWYLNOLQJVRPIRUHNVHPSHODXWRPDWLVHUWRJPHUHරHNtiv boring, kan bidra til å redusere kostnadene enda
PHU.RVWQDGVUHGXNVMRQHQHI¡UHUWLODWGHWERUHVÁHUH
EU¡QQHURJDWERUHPnOPHGODYHUHYROXPHVWLPDWEOLU
O¡QQVRPPH)LJXUYLVHUJMHQQRPVQLWWOLJNRVWQDG
SUXWYLQQLQJVEU¡QQRJDQWDOOXWYLQQLQJVEU¡QQHUVLGHQ
år 2000. Figur 2.18 viser
JMHQQRPVQLWWOLJEU¡QQNRVWnad etter år 2000 fordelt på
%RULQJDYÁHUH
type boreinnretning.

Det er vanligvis mer kostbart å samle inn data fra
KDYEXQQVEU¡QQHUHQQIUDSODWWIRUPEU¡QQHU'HVLVWH
nUHQHHUGHWERUHWVWDGLJÁHUHKDYEXQQVEU¡QQHUIUD
Á\WWEDUHLQQUHWQLQJHU'HWHUGHUIRUYLNWLJnXWYLNOH
RJWDLEUXNWHNQRORJLVRPJM¡UDWGHWNDQVDPOHVLQQ
GDWDIUDVOLNHEU¡QQHUWLOHQODYHUHNRVWQDG(NVHPSOHU
SnGHWWHHUVSRUVWRරWHNQRORJLRJEUXNDYÀEHURSWLNN
VHIDNWDERNVRP-RKDQ6YHUGUXS VRPSRWHQVLHOWNDQ
HUVWDWWHNRVWEDUHEU¡QQLQWHUYHQVMRQHUIRUnKHQWHLQQ
viktig reservoarinformasjon.
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Figur 2.16,QYHVWHULQJHULPLOOLDUGHU12.SnIHOWLGULIW
i 2018 fordelt på kategori
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FELT

Basert på innspill fra Institutt for energiteknikk:

%UXNDYVSRUVWRLEU¡QQHU¡NHU
reservoarforståelsen
6SRUVWRරRJVnNDOWWUDFHUHHUHWVWRරVRPSXPSHVLQQ
LEU¡QQHUVDPPHQPHGYDQQHOOHUJDVVHOOHUSODVVHUHVL
NRPSOHWWHULQJHQLEU¡QQHU0nOLQJDYVSRUVWRරLGHQY VNHQ
eller gassen som produseres vil kunne fortelle hvilke soner
VRPHUDNWLYHKYLONHQW\SHY VNHVRPVWU¡PPHUKYRURJ
hvilke mengder som produseres. Det gir informasjon om hvilNHGHOHUDYUHVHUYRDUHWVRPVWU¡PPHUJRGWRJLKYLONHGHOHU
GHWHUQ¡GYHQGLJPHG\WWHUOLJHUHWLOWDNIRUn¡NHXWYLQQLQJHQ
'HQI¡UVWHLQWHUQDVMRQDOWUDSSRUWHUWHEUXNHQDYVSRUVWRර
skriver seg fra 1946. Heliumgass (He) ble injisert i Elk HillsROMHUHVHUYRDUHWL&DOLIRUQLDIRUnVWXGHUHVWU¡PPLQJDYJDVV
LUHVHUYRDUHW,WLnUHWHWWHUYDUGHUÁHUHVSUHGWHIRUV¡NPHG
helium og radioaktivt hydrogen (HT) i andre reservoar, men
GHWYDUI¡UVWSnRJWDOOHWDWVSRUVWRරWHNQRORJL

Figur 2.196SRUVWR૽LEU¡QQHU

begynte å få et visst innpass i petroleumsindustrien.
,1RUJHEOHVSRUVWRරIRUI¡UVWHJDQJWDWWLEUXNLIRUn

I senere år har det vært arbeidet mye med å utvikle spor-

VWXGHUHKYRUGDQERUHY VNHSnYLUNHUNMHUQHSU¡YHUIUDEU¡Q-

VWRරEDVHUWHPHWRGHUIRUPnOLQJDYJMHQY UHQGH LPPRELO 

ner. Radioaktivt vann (HTO) ble tilsatt borevæsken under

ROMH,)(KDUXWYLNOHWRJNYDOLÀVHUWPHWRGHUIRUGHWWHEnGH

leteboring på Snorre.

IRUÁ¡PPHGHRPUnGHUPHOORPEU¡QQHURJIRUXQGHUV¡NHOVHULRPUnGHWQ UHQHQNHOWEU¡QQ'HWWHHUHQYLNWLJGHODY

6SRUVWRරEOHI¡UVWEUXNWLIRUELQGHOVHPHGSURGXNVMRQSn

DUEHLGHWPHGnNYDOLÀVHUHXOLNH(25PHWRGHU VHNDSLWWHO 

(NRÀVNRJ*XOOIDNVLnUHQHIRUnVWXGHUHÁ¡P-

ved pilotering.

PLQJDYLQMLVHUWYDQQRJJDVVPHOORPEU¡QQHU$OOHVSRUVWRරHQHYDUUDGLRDNWLYH5HVXOWDWHQHYDUSRVLWLYHRJI¡UWH

I mange av reservoarene som er eller har vært i produksjon,

WLODWLQGXVWULHQ¡QVNHWnXWYLNOHLNNHUDGLRDNWLYHNMHPLVNH

KDUGHWY UWHQHOOHUÁHUHVSRUVWRQMHNVMRQHU+HQVLNWHQHU

VSRUVWRර'HWWHEOHIRUI¡UVWHJDQJJMHQQRPI¡UWDY,)(L

IRUEHGUHWUHVHUYRDUEHVNULYHOVHJMHQQRPnIRUVWnÁXLGG\QD

IRUPnOLQJDYJDVVSn(NRÀVNSnRSSGUDJIRU3KLOOLSV

PLNNHQEHGUH6OLNIRUVWnHOVHHUQ¡GYHQGLJIRUnVLNUHRSWLmal drenering av reservoaret. Verdien av bruk av teknolo-

,EOHª7UDFHUNOXEEHQ«HWDEOHUWSn,)(VRPHWSURJUDP

gien i Norge og internasjonalt er vanskelig å måle direkte,

PHGVW¡UUHROMHVHOVNDSVRPVSRQVRUHURJ2'VRPREVHUYD-

PHQHUDQVOnWWWLOnEHO¡SHVHJWLOPLOOLDUGHUDYNURQHU

W¡U$UEHLGHWKDUUHVXOWHUWLNYDOLÀVHULQJDYQ\HLNNHUDGLRDNWLYHVSRUVWRරIRUJDVVYDQQRJROMH
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Sonekontroll for økt utvinning og
reduserte kostnader

VnnVWHQJHHOOHUUHGXVHUHGHUGHWLNNHVWU¡PPHUROMH(W

6W\ULQJDYLQMHNVMRQHOOHUSURGXNVMRQODQJVHQEU¡QQED-

HOHNWULVNIUDRYHUÁDWHQ ,&9 6RQHNRQWUROONDQRJVnXWI¡UHV

ne eller mellom grener kalles sonekontroll. Sonekontroll

ved å bruke intervensjonsskip eller borerigg der mekaniske

EUXNHVEODQWDQQHWWLOnVWHQJHDYHOOHUUHGXVHUHX¡QVNHW

YHUNW¡\NM¡UHVLQQLEU¡QQHUIRUnXWI¡UHRSHUDVMRQHURJVn

LQQVWU¡PPLQJDYYDQQHOOHUJDVVLHQSURGXNVMRQVEU¡QQ

kalt manuelle metoder.

annet eksempel er ventiler som kan styres hydraulisk eller

VWLPXOHUHHQNHOWVRQHUIRUn¡NHSURGXNVMRQIUDGHVSHVLÀNNH
sonene og oppnå bedre opprenskning av lange horisontale

1RHQIHOWKDUHWEHW\GHOLJDQWDOOEU¡QQEDQHUPHGDNWLY

EU¡QQEDQHU+RYHGKHQVLNWHQHUnRSWLPDOLVHUHGUHQHULQJ

VRQHNRQWUROO3n7UROOKDUDOOHSURGXVHUHQGHEU¡QQEDQHU

RJSURGXNVMRQ'HWWHNDQY UHV UOLJDNWXHOWIRUEU¡QQHUL

LQVWDOOHUWSDVVLYHHOOHUDXWRQRPHLQQVWU¡PPLQJVYHQWLOHU

reservoar med stor variasjon i reservoarkvalitet, for eksem-

ODQJVEU¡QQEDQHQHRJPDQJHKDURYHUÁDWHVW\UWHYHQWLOHU

pel i tette reservoar (se kapittel 3). Mulighet for sonekon-

IRUJUHQVW\ULQJ3n6QRUUHHUGHWLQVWDOOHUWRYHUÁDWHVW\UWH

WUROOJLUEHGUHUHVHUYRDUVW\ULQJRJGHUIRU¡NWROMHXWYLQQLQJ

YHQWLOHULHWEHW\GHOLJDQWDOOLQMHNVMRQVEU¡QQEDQHULWLOOHJJ
WLOLSURGXNVMRQVEU¡QQHU'HWKDUY UWHQEHW\GHOLJ¡NQLQJ

,MXQLNDUWOD2'EUXNDYVRQHNRQWUROOLEU¡QQHU7LO

i bruk av mer avanserte metoder for sonekontroll de siste

VDPPHQUDSSRUWHUWHVHOVNDSHQHDNWLYHEU¡QQEDQHU

ti årene. Det er viktig å fortsette utvikling av denne typen

PHGVRQHNRQWUROOSUMXQL$YGLVVHYDUÁHUJUHQV-

XWVW\UIRUHරHNWLYRJRSWLPDOSURGXNVMRQDYPDQJHW\SHU

EU¡QQHUPHGWRWDOWJUHQHU

UHVHUYRDU)LJXUYLVHUXWYLNOLQJHQDYDQWDOOEU¡QQEDQHU
med sonekontroll.

6RQHNRQWUROONDQXWI¡UHVSnÁHUHPnWHU(NVHPSOHUSn
GHWWHNDQY UHLQQVWU¡PPLQJVYHQWLOHU ,&' HOOHUDXWRQRPH

$QDO\VHUDYSURGXNVMRQHQIUDROMHEU¡QQHUSn7UROOYLVHUHQ

LQQVWU¡PPLQJVYHQWLOHU $,&' KYRUWU\NNIDOOIUDIRUPDVMRQ

klar forbedring av produksjonsrater etter at AICD’er ble

WLOEU¡QQEOLUNRQWUROOHUWRJNRUULJHUW$,&'HUPHUDYDQ-

LQWURGXVHUW3n6QRUUHYLVHUVWXGLHUDWUHVHUYHQHNDQ¡NH

VHUWHQQ,&'RJNDQPnOHKYLONHQY VNHVRPVWU¡PPHUIRU

betydelig dersom sonekontrollen fungerer som planlagt.
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Antall brønnbaner komplettert
med sonekontroll - akkumulert

Antall brønnbaner komplettert
med sonekontroll pr. år

80

På alle de store feltene er
driftskostnadene redusert
siden 2013. Det er kun få
IHOWVRPKDUKDWWHQ¡Nning i driftskostnader, alle disse er små. Den prosentYLVHQHGJDQJHQKDUY UWVW¡UVWSnVPnIHOW'HWWHNDQ
blant annet skyldes at de små feltene i utgangspunktet har relativt lave driftskostnader og at endring i
DNWLYLWHWGHUIRUJLUVW¡UUHXWVODJ
Figur 2.22 viser endring i driftskostnader på feltnivå
fra 2013 til 2017. På de få feltene som ligger over linjen
LÀJXUHQKDUGULIWVNRVWQDGHQH¡NWLSHULRGHQ3nGH
DOOHUÁHVWHIHOWHULPLGOHUWLGGULIWVNRVWQDGHQHUHGXVHUW
i gjennomsnitt med om lag 30 prosent.
Reduserte driftskostnader for et felt er i utgangspunktet positivt. Lavere kostnader kan gi bedre
PDUJLQHUIRUOHQJHIHOWHWVOHYHWLGRJELGUDWLOK¡\HUH
verdiskaping. Samtidig er det viktig å unngå kostnadsreduksjoner med et kortsiktig fokus som går på
bekostning av god ressursforvalting. Det må derfor
YHOJHVO¡VQLQJHUVRPVNDSHUVW¡UVWPXOLJYHUGLLHW
ODQJVLNWLJSHUVSHNWLYRJQ¡GYHQGLJYHGOLNHKROGPn
prioriteres.
Figur 2.23 viser utvikling av de enkelte elementene i
totale driftskostnader, målt i 2019-kroner, for felt fra
2007 til 2018.
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Figur 2.21 Utvikling i driftskostnader og enhetskostnader på
QRUVNVRNNHOIUDWLO

80%
60%
Endiring i driftskostnader

kostning av god
ressursforvalting

Driftskostnad pr. Smò o.e.
Driftskostnad

80

40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%

Figur 2.22 Endring av driftskostnader for felt i drift fra 2013
til 2017

Endringer i elementer i driftskostnader

1 ULQJHQKDUGHVLVWHnUHQHJMHQQRPI¡UWHWRPIDWWHQGHDUEHLGPHGNRVWQDGVNRQWUROORJHරHNWLYLVHULQJ
QRHVRPKDUI¡UWWLODWJMHQQRPVQLWWOLJGULIWVNRVWQDG
pr. produsert enhet (enhetskostnad) har falt betydelig
siden 2013. Figur 2.21 viser utviklingen i totale driftskostnader og enhetskostnader. Lavere enhetskostnaGHUPHGI¡UHULVROHUWVHWWDWROMHQRJJDVVHQEOLUPHU
O¡QQVRPnSURGXVHUHRJDWÁHUHWLOWDNIRU¡NWXWYLQQLQJEOLUO¡QQVRPPHRJNDQEHVOXWWHV6DPWLGLJHU
GDJHQVHQKHWVNRVWQDGEHW\GHOLJK¡\HUHHQQEXQQLYnet i 1995. Dette kan tyde på at kostnadsveksten fram
mot slutten av 2000-tallet
ennå ikke er reversert.
1\HO¡VQLQJHUPHGEODQW
Det er viktig å
annet automatisering og
unngå kostnadsfjernstyring, bedre bruk
DYGDWDRJPHUHරHNWLY
reduksjoner med
drift kan bidra til å reduet kortsiktig fokus
sere enhetskostnadene
som går på beenda mer.
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Figur 2.23 Relativ utvikling av elementer i totale driftskostQDGHU PnOWLNURQHU 
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Figur 2.24 Økonomisk levetid for felt i forhold til PUD

Innfasing av tilleggsressurser
'HDOOHUÁHVWHIHOWSnQRUVNVRNNHOSURGXVHUHUEHtydelig lenger enn forventet i PUD. Figur 2.24 viser
IRUOHQJHWSURGXNVMRQSnÁHUHDYIHOWHQHVDPPHQlignet med PUD-forventningene. Lavere kostnader,
WLOWDNIRU¡NWXWYLQQLQJVW¡UUHUHVVXUVJUXQQODJ
HQQDQWDWWRJLQQIDVLQJDYQ\HIXQQI¡UHUWLODWGHQ
¡NRQRPLVNHOHYHWLGHQIRUOHQJHV(WJRGWHNVHPSHO
på dette er Varg-feltet som stengte ned i 2016 etter
nKD¡NWGHQ¡NRQRPLVNHOHYHWLGHQIUDWUHWLOnU
)U¡\HUHWDYInIHOWVRPKDUSURGXVHUWNRUWHUHHQQ
antatt. Her arbeides det imidlertid med planer om
en gjenåpning.
(රHNWHQDYLQQIDVLQJHULOOXVWUHUWLÀJXUVRPYLVHU
enhetskostnadene for et vertsfelt med og uten innfasing. Innfasing bidrar til reduserte enhetskostnader
RJIRUOHQJHWOHYHWLGIRUYHUWVIHOWHWRJI¡UHUWLODWHQ
VW¡UUHGHODYUHVVXUVHQHNDQSURGXVHUHV
Mulighetene for innfasing av olje- og gass til eksisterende infrastruktur begrenses blant annet av
kapasiteten i prosessanlegg på vertsinnretningene.

Enhetskostnad (NOK/Smò)

5000

Gassfelt kan også være begrenset av kapasiteten i
transportsystemene. Etter hvert som produksjonen
synker på eksisterende felt, blir det imidlertid ledig
NDSDVLWHWLÁHUHGHOHUDYJDVVLQIUDVWUXNWXUHQ'HWWH
NDQJM¡UHGHWPHUDWWUDNWLYWnOHWHHWWHUJDVVRJGHW
er viktig at næringen utnytter denne muligheten
og intensiverer letingen,
Eierne av infraspesielt rundt eksisstruktur må
terende infrastruktur.

promotere ledig
kapasitet, og
selskapene må
samarbeide for å
fase inn tilleggsressurser

Også for oljefelt er det
viktig å utnytte ledig
NDSDVLWHWV UOLJIRUGLÁHre av de store vertsfeltene
allerede er i en moden
fase. Det må letes rundt
de modne feltene, eierne
av infrastruktur må promotere ledig kapasitet,
og selskapene må samarbeide for å fase inn tilleggsressurser. Slik kan nye ressurser bygges ut og bidra til
¡NWYHUGLVNDSLQJ
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Figur 2.25(૽HNWDYLQQIDVLQJHUSnGULIWVNRVWQDGHUSUHQKHWIRUHWW\SLVNYHUWVIHOW
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TPA-forskriften

Det kan være utfordrende å komme frem til avtaler om

Avtaler om bruk av andres innretninger til utvinning, trans-

utnyttelse av kapasitet i eksisterende infrastruktur. TPA-for-

port eller utnyttelse av olje og gass er regulert i Forskrift

skriften har bestemmelser om både avtaleprosess og avta-

om andres bruk av innretninger, TPA-forskriften. Formålet

OHYLONnUIRUnELGUDWLOJMHQQRPI¡ULQJHQDYSURVHVVHQ

HUnVLNUHHරHNWLYEUXNDYLQIUDVWUXNWXURJJLUHWWLJKHWV
havere gode insentiver til å drive lete- og utvinningsvirk-

Det er videre satt krav til eierne av infrastruktur om å dele

somhet.

informasjon, slik at bruker har et tilstrekkelig grunnlag til å
vurdere om tilbudet de får er i tråd med TPA-forskriften.

TPA-forskriften slår fast at en bruker som har behov for å
benytte en annens infrastruktur, skal ha rett til slik bruk

Figuren under viser Maria-feltet, som er et godt eksempel

på objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Bruken skal

på en utbygging som utnytter eksiterende infrastruktur

imidlertid ikke være til urimelig fortrengsel for eieres eget

IUDÁHUHRPNULQJOLJJHQGHIHOW%U¡QQVWU¡PPHQVHQGHV

behov eller for andre brukere som er sikret rett til bruk av

til Kristin for prosessering og videre transport. Stabilisert

innretningen.

ROMHWUDQVSRUWHUHVWLOcVJDUG&RJORVVHVGHUIUDWLOWDQNVNLS
*DVVWLOJDVVO¡IWOHYHUHVIUDcVJDUG%YLD7\ULKDQV,QMHNsjonsvann leveres fra Heidrun.

Figur 2.260DULDIHOWHWL1RUVNHKDYHWHUHWHNVHPSHOSnXWQ\WWHOVHDYHNVLVWHUHQGHLQIUDVWUXNWXU,OOXVWUDVMRQ:LQWHUVKDOO'HD
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Aktørbildet
1RUVNVRNNHOHUDYKHQJLJDYnKDNRPSHWHQWHDNW¡rer som er villige til å investere i de mulighetene som
ÀQQHV%nGHLQYHVWHULQJVYLOMHRJHYQHWLOnPRGQH
IUDPPDUJLQDOWO¡QQVRPPHUHVVXUVHUJMHQQRPEODQW
DQQHWQ\HNRVWQDGVHරHNWLYHDUEHLGVPnWHUHUYLNWLJIRU
å realisere verdipotensialet. Spesielt gjelder dette når
VWDGLJÁHUHIXQQNRPPHUWLOnEOLE\JGXWVRPPLQGUH
havbunnsutbygginger.
Ved utgangen av 2018 var det 39 aktive selskap på
VRNNHOHQDYGLVVHHURSHUDW¡UHUSnIHOWLGULIW
)LJXULOOXVWUHUHUHQGULQJHQHLDQWDOORSHUDW¡UHUSn
felt i drift og selskapstype i perioden etter år 2000.
'HWVLVWHWLnUHWHUGHWEOLWWEHW\GHOLJÁHUHRSHUDW¡UHU
RJEODQWGLVVHHUGHWÁHUHPHOORPVWRUHVHOVNDS
Figur 2.28 viser de totale investeringene mellom år
2000 og 2018 fordelt på selskapskategori. MellomVWRUHVHOVNDSKDUJUDGYLVVWnWWIRUHQVW¡UUHDQGHO

14
12
Antall operatører

De mellomstore selskapene har ofte norsk sokkel som
HQVW¡UUHGHODYVLQSRUWHI¡OMHHQQGHVWRUHLQWHUQDVMRQDOHVHOVNDSHQH'HWWHNDQJM¡UHGHPPHULQYHVWHringsvillige fordi prosjekt i Norge ikke må konkurrere
PHGHQVWRULQWHUQDVMRQDOSURVMHNWSRUWHI¡OMH

Bedre bruk av data skaper verdi
,IHEUXDUSXEOLVHUWH.RQNUDIWðࢍUDSSRUWHQª.RQkurransekraft – norsk sokkel i endring». Rapporten er
et bidrag til KonKrafts arbeid for å opprettholde norsk
VRNNHOVNRQNXUUDQVHNUDIWNWVDPKDQGOLQJQ\HVDParbeidsmåter og realisering av potensialet som ligger
i bruk av digital teknologi er gjennomgående tema i
rapporten.
Norge er et foregangsland innen dataforvaltning og
datadeling. Myndighetene legger til rette for enkel
WLOJDQJWLOGDWDEODQWDQQHWJMHQQRPHJQHQHWWVLGHU
faktasidene på npd.no og norskpetroleum.no. I tillegg
HUIRUXPHW)RUFHHWHNVHPSHOSnHQPnWHnDUEHLGH
SnGHUKRYHGKHQVLNWHQHUn¡NHVDPDUEHLGHWPHOORP
P\QGLJKHWHULQGXVWULRJIRUVNQLQJVPLOM¡)RUXPHW
jobber for å dele data og kunnskap gjennom ulike
nettverk og prosjektgrupper.
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Figur 2.27 Operatører på felt i drift siden 2000
100 %
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Andel av investeringene

av investeringene. Bidraget fra store internasjonale
selskap viser en tilsvarende reduksjon.
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Diskos er et annet eksempel. Det er en nasjonal database for petroleumsdata som er basert på en samarbeidsavtale mellom myndighetene og oljeselskapene.
Selskap som ikke er oljeselskap kan være assosierte
PHGOHPPHURJÁHUHXQLYHUVLWHWRJIRUVNQLQJVLQVWLtusjoner er også med. Diskos er satt opp for å motta
rapportering av blant annet undergrunnsdata til
myndighetene, for deling og bytting av data mellom
utvinningstillatelsene og for å gi tilgang til data som
LNNHHUWDXVKHWVEHODJW6HLVPLNNRJEU¡QQGDWDHU
enkelt tilgjengelig gjennom Diskos, og en stor del av
dataene er frigitt. Myndighetene og oljeselskapene
arbeider for tiden med å videreutvikle Diskos med
målsetting om å ta i bruk ny teknologi for både lagring og utnyttelse av data.
Etter hvert som sokkelen modnes, blir olje- og
gassforekomstene mer utfordrende å finne, funnene blir mindre og ressursene mer utfordrende å utvinne. Samhandling i næringen med deling av data
og bedre bruk av store datamengder blir derfor

Figur 2.28 Andel av investeringer på norsk sokkel pr.
selskapskategori
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stadig viktigere. Utviklingen innenfor innsamling,
RYHUI¡ULQJRJODJULQJDYGDWDRJUDVNHUHRJELOOLgere beregninger åpner for mange nye muligheter.
Analyser av store datamengder kan gi ny informasjon ved at de sammenstilles på nye måter eller blir
re-evaluert ved bruk av ny teknologi. Samtidig kan
VDPKDQGOLQJRJVDPDUEHLGI¡UHWLOQ\HLGHHUJMHQEUXNRJHUIDULQJVRYHUI¡ULQJ(QDQQHQJHYLQVWNDQ
være redusert risiko for dobbeltarbeid. Samarbeid
RJGHOLQJDYGDWDYLOLWLOOHJJ¡NHNXQQVNDSVQLYnHW
I¡UHWLOEHGUHSODQOHJJLQJRJWLODWEHVOXWQLQJHUWDV
på et bedre grunnlag.

'DWDGHOLQJHUDYJM¡UHQGHIRUPHWRGHUVRPNUHYHU
store datamengder. To eksempler på dette er bruk
av kunstig intelligens for produksjonsoptimalisering
RJDXWRPDWLVHUWHUIDULQJVRYHUI¡ULQJIRUEU¡QQSODQOHJJLQJIRU¡NWHරHNWLYLWHWRJODYHUHNRVWQDGHU)RU
DWVOLNHPHWRGHUVNDOY UHHරHNWLYHHUGHWQ¡GYHQdig med tilgang til store datamengder.

Basert på innspill fra Aker BP og Cognite:

*MHQQRPGDWDSODWWIRUPHQKDURSHUDW¡UHQWLOJDQJWLOEnGH

(YQHQWLOnKnQGWHUHVWRUHGDWDPHQJGHUJM¡UGHW
RJVnPXOLJnXWYLNOHEHGUHYHUNW¡\IRUUHVHUYRDUPRGHOOHULQJ'HWWH¡NHUXQGHUJUXQQVIRUVWnHOVHQRJ
IRUYHQWHVnELGUDWLOEHW\GHOLJ¡NWYHUGLVNDSLQJ

historiske og sanntidsdata fra feltene. En rekke tredjeparts-

Nye måter å bruke data på

DSSOLNDVMRQHURJSURJUDPPHUVW¡WWHUGHQGDJOLJHGULIWHQDY

En standard produksjonsinnretning for olje og gass genere-

innretningene. Komponenter som er knyttet sammen i den

rer svært mye data. Mange utstyrsenheter og komponenter

virkelige verden knyttes også sammen i dataplattformen for

krever jevnlig tilsyn og vedlikehold, noe som skaper store

nYLVHHWNRPSOHWWELOGH'HWWHJM¡UGHWIRUHNVHPSHOPXOLJn

mengder arbeidsordre og dokumentasjon. I tillegg kommer

bruke maskinapplikasjoner for optimalisering og automatise-

PnOLQJLEU¡QQHURJSURVHVVDQOHJJ(QYLNWLJXWIRUGULQJ

ring, så vel som avanserte visualiseringer og programmer for

i olje- og gassindustrien er derfor å kunne organisere og

de som trenger tilgang til sanntidsdata fra feltene.

styre disse datamengdene for å optimalisere produksjon
og vedlikeholdsarbeid, og på denne måten bidra til verdi-

'DWDVRPHUWLOJMHQJHOLJLGDWDSODWWIRUPHQHJM¡UGHWRJVn

VNDSLQJHQ)ULJM¡ULQJRJGHOLQJDYGDWDHUQ¡GYHQGLJIRUn

PXOLJnWDLEUXNNXQVWLJLQWHOOLJHQVIRUnIRUEHGUHHරHNWL-

RSSQnJRGWVDPDUEHLGPHOORPRSHUDW¡UHUUHWWLJKHWVKDYHUH

viteten i ulike prosesser. To eksempler er produksjonsopti-

RJOHYHUDQG¡UHU

malisering gjennom data og fysikkdrevne beslutninger og
prediktivt vedlikehold som gir rett vedlikehold til rett tid og

Cognite er et selskap som har som mål å samle og trekke

¡NHURSSHWLGHQ

ut verdier fra data som genereres på feltene. Selskapet
samarbeider tett med Aker BP, som var med på å etablere

.RQWLQXHUOLJWLOJDQJWLOVDQQWLGVGDWDJM¡UGHWPXOLJnXWYLNOH

Cognite.

Q\HIRUUHWQLQJVPRGHOOHUPHOORPRSHUDW¡URJOHYHUDQG¡U(W
HNVHPSHOHUDWHQOHYHUDQG¡UInUEHWDOWIRURSSHWLGHQWLOXW-

Cognite har utviklet en dataplattform som samler alle

VW\UHWGHOHYHUHUIRUHNVHPSHOIRUHQSXPSH/HYHUDQG¡UHQ

produksjons- og driftsdata gjennom hele verdikjeden for

har ubegrenset tilgang til «livedata» fra pumpene, slik at de

olje- og gassproduksjon. For eksempel samles data fra

NDQV¡UJHIRUNRQWLQXHUOLJGULIW6OLNHQ\HIRUUHWQLQJVPRGHOOHU

DOOHVHQVRUHUSXPSHUYHQWLOV\VWHPHURJU¡URJJM¡UHV

JLULQVHQWLYHUWLOHරHNWLYLWHWRJVDPDUEHLGPHOORPDNW¡UHQHL

WLOJMHQJHOLJIRUWO¡SHQGH'HWWHJLUEHGUHLQQVLNWLKYRUGDQ

bransjen.

V\VWHPHQHIXQJHUHURJJM¡U
det enklere å optimalisere
driften og ta de riktige beslutningene. Ved å samle alle data
i én dataplattform, reduseres
kostnadene til integrasjon og
vedlikehold. Dessuten blir det
PXOLJnVNDOHUHO¡VQLQJHQHVOLN
DWGHNDQEUXNHVSnÁHUHIHOW
og utviklingshastigheten og
GDWDÁ\WHQLKHOHRUJDQLVDVMRQHQ
¡NHU

Figur 2.29.RQWUROOURPPHWIRU,YDU$DVHQ)RWR$NHU%3
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Basert på innspill fra Equinor:

8SGDWH PHGK¡\JUDGDYDXWRPDWLVHULQJNDQXVLNNHUKHW

Økt verdiskaping på Johan Sverdrup ved
smartere bruk av data

knyttet til undergrunnen oppdateres kontinuerlig. Modeller
YLOL¡NHQGHJUDGRSHUHUHLGHWRYHUODSSHQGHJUHQVHVQLWWHW
mellom data-drevne og fysikkdrevne modeller. Gjennom

5HWWLJKHWVKDYHUQHL-RKDQ6YHUGUXSKDUJMRUWVWRUHLQYHV-

-RKDQ6YHUGUXSVOHYHWLGYLOGHWEOLVWRUHHQGULQJHURJIRUEH-

teringer i datainnsamling. Det er for eksempel investert i

GULQJHULKYRUGDQXQGHUJUXQQVPRGHOOHUGHÀQHUHVRJJM¡U

SHUPDQHQWXWVW\UEnGHLEU¡QQHQHSnKDYEXQQHQRJSn

Q\WWHDYHQHNVSRQHQWLHOW¡NHQGHGDWDPHQJGH

plattformene for å
samle inn data. DataHQHHUQ¡GYHQGLJHIRU
nRSSQnK¡\XWYLQQLQJ
fra feltet. Ambisjonen
er en utvinningsgrad
på over 70 prosent.
Et annet viktig tiltak
IRUn¡NHYHUGLVNDpingen er boring av
en dedikert datainnVDPOLQJVEU¡QQ'DWD
som blir samlet inn
IUDGHQQHEU¡QQHQYLO
gi verdifull reservoarinformasjon og være
et viktig bidrag for
optimalisering av tiltak
IRU¡NWROMHXWYLQQLQJ

Figur 2.305HVHUYRDUPRGHOO-RKDQ6YHUGUXS,OOXVWUDVMRQ(TXLQRU

,WLOOHJJWLONRQYHQVMRQHOOGDWDLQQVDPOLQJRJEU¡QQLQVWUX-

Det er utarbeidet en digital tvilling av feltet som er en

PHQWHULQJLQQI¡UHU-RKDQ6YHUGUXSGLVWULEXHUWHÀEHURSWLV-

GLJLWDONRSLDY-RKDQ6YHUGUXSDQOHJJHW SODWWIRUPHURJ

NHPnOLQJHUODQJVKHOHEU¡QQEDQHQIRUEHGUHUHVHUYRDUIRU-

KDYEXQQVUDPPHU 7YLOOLQJHQJM¡UGHWHQNOHUHnÀQQHXWVW\U

ståelse. Data som tradisjonelt er blitt samlet inn i kampanjer

i anlegget. Ved å kombinere data fra den fysiske verden

på grunn av svært store datamengder, kan nå brukes “live”

PHGYLUWXHOOGDWD $XJPHQWHG5HDOLW\ JM¡UWYLOOLQJHQGHW

som en del av den daglige produksjonsoptimaliseringen og

mulig å sammenligne 3D-modellen med virkeligheten. Den-

EU¡QQRYHUYnNLQJHQ

QHWHNQRORJLHQKDUDOOHUHGHYLVWVHJQ\WWLJIRUnLGHQWLÀVHUH
feilmontert eller manglende utstyr i byggefasen.

Permanent reservoarovervåking (PRM) er valgt som seisPLVNRYHUYnNLQJVO¡VQLQJIRUIHOWHW6DPPHQPHGÀEHURS-

En bedre forståelse av tilstanden til utstyr i anlegget vil

WLNNLEU¡QQHQHNDQ350JLEHGUHIRUVWnHOVHDYUHVHUYRDUHW

NXQQHUHGXVHUH&2ࢧIRWDYWU\NNHWYHGRSWLPDORSHUDVMRQDY

og danne grunnlag for optimalisert dreneringsstrategi

XWVW\UHW6DPWLGLJHUGHWPXOLJnÁ\WWHHQGHOLQVSHNVMRQV-

RJ¡NWXWYLQQLQJ3nJnHQGHGLJLWDOLVHULQJVSURVMHNWHUKDU

oppgaver fra hav til land, noe som gir en sikkerhetsgevinst.

VRPPnOnHරHNWLYLVHUHGDWDÁ\WODJULQJRJEUXNDY350
ÀEHUGDWD,WLOOHJJHUGHWWDWWLEUXNGLJLWDOLVHUWHO¡VQLQJHU

Ved implementering av automatisk produksjonsoptimalisering

for å oppnå enklere tilgang til data på tvers av spesialist-

OHJJHVGHWWLOUHWWHIRU¡NWRJPHUVWDELOSURGXNVMRQRJODYH-

YHUNW¡\RJXOLNHGDWDEDVHU

UHDUEHLGVEHODVWQLQJIRURSHUDW¡UHQHLKRYHGNRQWUROOURP

3n-RKDQ6YHUGUXSHUGHI\VLVNHSURVHVVHQHLUHVHUYRDUHW

Det arbeides også mye med å kunne dele data med feltets

beskrevet gjennom prediktive numeriske modeller. Disse

eiere og myndigheter på en bedre måte. Det er stor fordel

tilpasses kontinuerlig til forretningsbehov og oppdateres

IRURSHUDW¡URJSDUWQHUH /XQGLQ3HWRUR$NHU%3RJ7RWDO 

IRUWO¡SHQGHPHGQ\HGDWDRJIRUEHGUHWIRUVWnHOVH0HG

at alle har tilgang til de samme dataene og ser det samme

utgangspunkt i etablerte teknologier som FMU (Fast Model

bildet for dermed å kunne ta raskere og bedre beslutninger.
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De utfordrende fatene
Høsten 2018 gjennomførte OD en kartlegging som viser at det ligger store
volumer av olje og gass i tette reservoar. Det er viktig at selskapene arbeider for å få til lønnsom utvinning av disse volumene. Parallelt har OD også
gjennomført en studie som viser at mye olje kan utvinnes ved bruk av ulike
avanserte metoder for økt utvinning (EOR). For å redusere usikkerheten i
utvinningspotensialet, må EOR-metodene testes på feltene.
Tette reservoar

1400

tette reservoar i
de funnene og feltene som inngår i
ODs kartlegging

OD har kartlagt tette reservoar på norsk sokkel basert
på permeabilitet. Reservoarene som inngår har
permeabilitet som er lavere
HQQPLOOL'DUF\ P' 
Slike reservoar krever ofte
at det tas i bruk teknologi som går utover det som er
NRQYHQVMRQHOWIRUnRSSQnO¡QQVRPXWYLQQLQJ

Store tilstedeværende olje- og gassvolum
,IRUELQGHOVHPHGNDUWOHJJLQJHQKDURSHUDW¡UHQH
rapportert inn data fra tette reservoar på 30 funn og
felt. I tillegg har OD foretatt egne vurderinger av tette
reservoar i ytterligere 12 funn.
Til sammen er det rundt 2000 millioner Sm³ tilstedeværende o.e. i tette reservoar på de 42 funnene og
feltene som inngår i kartleggingen. Dette fordeler
seg på rundt 1200 millioner Sm³ olje og 800 milliarder
Sm³ gass, og det er for eksempel betydelig mer enn
de opprinnelige tilstedeværende ressursene på EkoÀVNIHOWHWVRPHUHWWDYGHVW¡UVWHIHOWHQHSnVRNNHlen. Figur 3.1 viser de kartlagte olje- og gassvolumene
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1200

1000
Millioner Sm³ o.e.

'HÁHVWHIXQQRJIHOWKDUUHVHUYRDUVRQHUGHUROMHQ
eller gassen er vanskelig å produsere. Dette kan blant
annet skyldes at reservoarene er så tette at oljen og
JDVVHQVWU¡PPHUGnUOLJ
Tette reservoar kan derfor
GHÀQHUHVXWIUDSHUPHTil sammen er det
abilitet som er et mål på
rundt 2000 millihvor godt oljen og gassen
oner Sm³ tilstedeVWU¡PPHURJVRPRSSJLVL
'DUF\ ' 
vværende o.e. i

Væske
Gass

800

600

400

200

0

Figur 3.1.DUWODJWHWLOVWHGHY UHQGHROMHRJJDVVYROXPLWHWWH
reservoar med usikkerhetsspenn

med estimert usikkerhetsspenn. Usikkerhetsspennet
for de tilstedeværende oljevolumene er forholdsvis
OLWHIRUGLÁHUHDYGHWHWWHUHVHUYRDUHQHOLJJHULIHOW
som er i produksjon og derfor er godt kartlagt.

Tette reservoar i alle havområder
Nordsjøen
Estimatet for kartlagte tilstedeværende volum i tette
UHVHUYRDULGHQV¡UOLJHGHOHQDY1RUGVM¡HQHULVW¡UUHOsesorden 750 millioner Sm³ olje og 90 milliarder Sm³
JDVV'HWPHVWHOLJJHULNDONVWHLQVUHVHUYRDUL(NRÀVN
(OGÀVNRJ9DOKDOORPUnGHW3n8WVLUDK¡JGDHUGHW
også påvist produserbar olje i grunnfjell. Grunnfjell
består av harde og tette bergarter. I dette området

DE UTFORDRENDE FATENE

HULPLGOHUWLGJUXQQIMHOOHWVnRSSVSUXNNHWRJSRU¡VWDW
olje har migrert inn.
,GHQQRUGOLJHGHOHQDY1RUGVM¡HQHUNDUWODJWHWLOVWHGHværende volum i tette reservoar estimert til å være om
lag 360 millioner Sm³ olje og 80 milliarder Sm³ gass. I
dette området ligger store deler av volumene i sandsteinsreservoar. På Oseberg og Gullfaks er det imidlertid også store volum i den overliggende Shetlandkalken og delvis i Listaformasjonen. På Oseberg er det
JMHQQRPI¡UWHQSU¡YHXWYLQQLQJDYROMHL6KHWODQGNDONHQPHQSURGXNVMRQVUDWHQHHUIRUHO¡SLJYXUGHUWVRP
IRUODYHWLOnJLO¡QQVRPXWYLQQLQJ3n*XOOIDNVSURGXseres det fra den tette Shetlandkalken. Det benyttes
YDQQLQMHNVMRQRJKRULVRQWDOHEU¡QQHUIRUnIRUEHGUH
utvinningen (se faktaboks i kapittel 2).

Norskehavet
Kartlagte tilstedeværende volum i tette reservoar
i Norskehavet er beregnet til om lag 130 millioner
Sm³ olje og 420 milliarder Sm³ gass. Volumene ligger
utelukkende i sandsteinsreservoar. Store deler ligger
i Tilje- og Garnformasjonen, som ligger dypt og har
svært varierende reservoaregenskaper. Funnene
/DYUDQV/LQQRUP1RDWXQRJ1MRUG1RUGÁDQNHQ
2 og 3 har alle tette reservoarsoner der rettighetshaverne nå vurderer muligheten for utbygging ved å
EUXNHXOLNHWHNQRORJLHUIRUnEHGUHO¡QQVRPKHWHQ3n
6P¡UEXNN6¡UHUW\QQKXOOVWHNQRORJLEUXNWLGHWHWWH
sonene i Garnformasjonen. Dette er et eksempel på
XWSU¡YLQJDYQ\WHNQRORJLIRUn¡NHSURGXNWLYLWHWHQ
i de tette reservoarsonene. Det er også funn som
EOLUWLOEDNHOHYHUWIRUGLUHWWLJKHWVKDYHUQHLNNHÀQQHU
O¡QQVRPKHWLXWE\JJLQJDYGHWHWWHUHVHUYRDUVRQHQH
9LFWRULDL1RUVNHKDYHWHUHWHNVHPSHOSn
dette. Funnet har store tilstedeværende volumer, men
er tilbakelevert.

Barentshavet
Kartlagte tilstedeværende volum i tette reservoar i
Barentshavet er beregnet til fem millioner Sm³ olje
og 270 milliarder Sm³ gass. Ettersom Barentshavet er
PLQGUHXWIRUVNHWHQQ1RUGVM¡HQRJ1RUVNHKDYHWHU
ressursgrunnlaget mer usikkert. De tette reservoarene
i Barentshavet er sandsteinsreservoar av trias alder.
Figur 3.3 oppsummerer olje- og gassvolumene i tette
reservoar fordelt på havområder.

Utvinning fra tette reservoar
)RUnRSSQnO¡QQVRPSURGXNVMRQIUDWHWWHUHVHUYRDU
PnGHWVHWWHVLQQWLOWDNVRP¡NHUUHVHUYRDUHNVSRQHULQJHQWLOEU¡QQHQVOLNDWROMHQRJJDVVHQVWU¡PPHU
EHGUH'HWWHNDQJM¡UHVYHGnVSUHNNHRSSUHVHUYRDUHWQ UEU¡QQHQHRJHOOHUERUHPDQJHEU¡QQEDQHUL
de tette sonene.
8OLNHYDULDQWHUDYRSSVSUHNNLQJRJÁHUJUHQVEU¡QQHU
HUIRUHO¡SLJGHPHVWDNWXHOOHPHWRGHQHIRUnXWYLQQH
ressursene i tette reservoar. På kalksteinsfeltene i EkoÀVNRPUnGHWEUXNHVRSSVSUHNNLQJLNRPELQDVMRQPHG
syrestimulering. Tynnhullsteknologi er også aktuelt
ÁHUHVWHGHUGHUPDQJHW\QQHERUHKXOOLVDPPHEU¡QQ
¡NHUUHVHUYRDUHNVSRQHULQJHQRJI¡UHUWLODWROMHRJ
JDVVOHWWHUHVWU¡PPHULQQLEU¡QQHQH'HUGHWHJQHU
seg, bidrar oppsprekking i kombinasjon med vann- og
JDVVLQMHNVMRQRJVnWLO¡NWXWYLQQLQJ
Tette reservoarsoner kan produseres sammen med
EHGUHVRQHUPHGK¡\HUHSHUPHDELOLWHW)RUnSURGXVHUHEnGHWHWWHRJJRGHVRQHULVDPPHEU¡QQWUHQJV
det sonekontroll (se faktaboks i kapittel 2) for optimal
UHVHUYRDUVW\ULQJ'HWWHNDQELGUDWLOn¡NHXWYLQQLQgen fra de tette reservoarsonene, men teknologien
PnYLGHUHXWYLNOHVRJEOLPHUNRVWQDGVHරHNWLY
8WYLQQLQJIUDWHWWHUHVHUYRDUNDQLÁHUHWLOIHOOHUEDUH
EOLO¡QQVRPWGHUVRPXWE\JJLQJHQEDVHUHVSnWLONQ\Wning til eksisterende infrastruktur. Store volum og
UHODWLYWODYHSURGXNVMRQVUDWHUPHGI¡UHUODQJSURGXNVMRQVKRULVRQW'HWHUGHUIRUYLNWLJPHGO¡VQLQJHU
VRPJM¡UGHWPXOLJnSURGXVHUHUHVVXUVHQHLQQHQIRU
levetiden til eksisterende infrastruktur.
Flere prosjekt med utvinning fra tette reservoar er
til vurdering, er besluttet eller er under utbygging.
På *XOOIDNVL1RUGVM¡HQKDUHWSLORWIRUV¡NPHGYDQQ
LQMHNVMRQELGUDWWWLOHQEHVOXWQLQJRP¡NWXWYLQQLQJ
fra Shetland/Lista. Rettighetshaverne vurderer ulike
XWE\JJLQJVO¡VQLQJHUIRUGHWHWWHUHVHUYRDUHQHL
funnet 6406/9-1 Linnorm i Norskehavet. På funnene
61¡NNHQRJ 5ROYVQHV L1RUGVM¡HQ
SODQOHJJHVGHWSU¡YHXWYLQQLQJRJW\QQKXOOVWHNQRORJL
HUWHVWHWIRUn¡NHXWYLQQLQJHQIUDGHWHWWHNDONVWHLQVreservoarene på Valhall. I tillegg utvikles det ulike
NRPSOHWWHULQJVO¡VQLQJHUIRUn¡NHUHVHUYRDUHNVSRQHULQJHQL(NRÀVNRPUnGHW
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Figur 3.37LOVWHGHY UHQGHROMHRJJDVVLWHWWHUHVHUYRDUIRUGHOWSnKDYRPUnGH7DOOHQHHURSSJLWWLPLOOLRQHU6PRH

Utvinnbare olje- og gassvolum fra tette
reservoarer
2SHUDW¡UVHOVNDSHQHKDUUDSSRUWHUWXWYLQQEDUHYROXP
fra tette reservoar for 27 av de 42 funnene og feltene
som inngår i ODs kartlegging. Det er stor variasjon
i anslått utvinningsgrad fra de ulike reservoarene.
Basert på dette har OD beregnet en gjennomsnittlig
utvinningsgrad på 20 prosent (5 – 40 prosent) for
olje og 30 prosent (10 – 50 prosent) for gass i kalksteinreservoarene. For sandsteinsreservoarene er den
gjennomsnittlige utvinningsgraden beregnet til 12
prosent (4 -20 prosent) for olje og 25 prosent (18 – 40
prosent) for gass.

Gitt at dette gjelder for alle de 42 funnene og feltene i
kartleggingen, kan utvinningspotensialet i de kartODJWHWHWWHUHVHUYRDUHQHHVWLPHUHVWLOnY UHLVW¡Urelsesorden 450 millioner Sm³ o.e. Dette fordeler seg
på 200 millioner Sm³ o.e. i kalksteinsreservoar og 250
millioner Sm³ o.e. i sandsteinsreservoar. Utvikling av
Q\HරHNWLYEU¡QQWHNQRORJL
UtvinningsRJPHUNRVWQDGVHරHNWLYH
potensialet i de
XWE\JJLQJVO¡VQLQJHUNDQ
kartlagte tette
JM¡UHDWPHUDYROMHQRJ
gassen i tette reservoarsoreservoarene er
QHUEOLUO¡QQVRPnXWYLQQH
i størrelsesorden

450 millioner Sm³
olje og gass
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Basert på innspill fra Lundin:

Erfaring fra sprekkedominerte felt globalt indikerer at en

Oljeutvinning fra oppsprukket grunnfjell

QLQJGRPLQHUHURYHUYHUWLNDOYDQQVWU¡PQLQJHUHQQ¡NNHO

PRGHUDWSURGXNVMRQVUDWHVRPWLOODWHUDWODWHUDOROMHVWU¡P-

Funnet 16/1-12 (Rolvsnes) har reservoar som består av

for best mulig ressursutnyttelse. Det planlegges en produk-

oppsprukket og forvitret granittisk grunnfjell, med en olje-

sjonsrate på 500 Sm³ olje pr. dag. Nærheten til vannsonen,

NRORQQHSnLQQWLOPHWHU'HWEOHJMHQQRPI¡UWHQYHOO\NNHW

VDPWUHVHUYRDUW\SHQPHGVSUHNNHUJM¡UYDQQSURGXNVMRQHQ

IRUPDVMRQVWHVWLEU¡QQ6LDXJXVWRJGHWHU

K¡\VWXVLNNHURJHWPDVVLYWYDQQJMHQQRPEUXGGHUHQ

IRUHVOnWWnNREOHGHQRSSPRW(GYDUG*ULHJIHOWHWIRUSU¡YH-

mulig nedside.

utvinning fra juni 2021. Etter formasjonstesten ble ressursestimatet oppdatert til 2 – 12 millioner
Sm³ o.e.

Produksjonsbrønn

Ø ke n

Ø ke n

)RUPnOHWPHGSU¡YHXWYLQQLQJHQ

Ø ke n

HUnREVHUYHUHUHVHUYRDURSSI¡UVHO
over tid for å kunne evaluere utvin-

av oljen er mulig. Det som er av særlig interesse er hvordan vannprodukVMRQHQLEU¡QQHQXWYLNOHUVHJRJRP
ROMHQIUDGHQSRU¡VHGHOHQDYUHVHU-
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Figur 3.45ROYQHV,OOXVWUDVMRQ/XQGLQ

Avanserte metoder for økt utvinning
3nGHÁHVWHROMHIHOWSnQRUVNVRNNHOLQMLVHUHVYDQQ
JDVVHOOHUHQNRPELQDVMRQDYGLVVHIRUn¡NHXW
vinningen. Dette holder trykket oppe og skyver
samtidig olje gjennom reservoarene og inn mot proGXNVMRQVEU¡QQHQH/LNHYHOEOLUHQEHW\GHOLJPHQJGH
olje liggende igjen som ikke kan utvinnes på denne
måten. OD anslår at om lag halvparten av den oljen
som blir igjen, er immobil (se faktaboks). For å kunne
utvinne noe av denne oljen, trengs det mer avanserte
metoder enn injeksjon av vann og gass.

SnIHOWWLOKDYV%ULWLVNHP\QGLJKHWHUJMHQQRPI¡UWHL
2012 en EOR-studie som indikerte et teknisk potensial
SnQHVWHQPLOOLRQHU6PROMHSnEULWLVNVRNNHOðð
Det er estimert at mellom 10 og 20 prosent av dette
NDQY UHO¡QQVRPWnSURGXVHUH%DVHUWSnUHVXOWDWHW
XWDUEHLGHW2LODQG*DV$XWKRULW\ 2*$ RJRSHUDW¡UHQH
på britisk sokkel i 2016 en EOR-strategi. Strategien
KDUPHGI¡UWÁHUH(25SURVMHNWEODQWDQQHWLQMHNVMRQ
av lavsalint vann på Clair Ridge og polymerinjeksjon
på Captain-feltet. Dette viser at EOR også kan implementeres på felt til havs som er sammenlignbare med
feltene på norsk sokkel.

Flere EOR-metoder er kjent teknologi og brukes på
ODQGIHOWRYHUKHOHYHUGHQPHQHUIRUHO¡SLJOLWHEUXNW
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Basert på innspill fra Norske Shell:

90 milliarder Sm³, hvorav rundt halvparten ligger i tette

Utbygging av tette gassreservoar med
høyt trykk og høy temperatur

reservoar.
3URVMHNWHWEOLUQnXWUHGHWIRUnÀQQHXWRPGHWHUWHNQLVNRJ

Funnet 6406/9-1 (Linnorm) i Norskehavet ble gjort i 2005

NRPPHUVLHOWPXOLJnJMHQQRPI¡UH1HVWHEHVOXWQLQJVSXQNW

RJDYJUHQVHWL'HWLQQHKROGHUUHODWLYWW¡UUJDVVLHW

HUSODQODJWPRWVOXWWHQDYRJÁHUHPXOLJHO¡VQLQJHU

NRPSOHNVWRJXWIRUGUHQGHUHVHUYRDUPHGK¡\WWU\NNRJ

vurderes. Disse omfatter direkte undervannstilknytning til

K¡\WHPSHUDWXU*DVVHQLUHVHUYRDUHWLQQHKROGHURJVnHQ

et eksportsystem, innfasing til nærliggende vertsfelt eller

GHO&2ࢧRJ+ࢧ6'DJHQVUHWWLJKHWVKDYHUHHU3HWRUR7RWDO

selvstendig utbygging.

(TXLQRURJ6KHOOVRPRSHUDW¡U
Utviklingsmuligheter for gassen i de tette reservoarene blir
Reservoaret består av Ile-, Tofte- og Tilje-formasjonene.

YXUGHUW0XOLJHEU¡QQGHVLJQRPIDWWHUXOLNHW\SHUNRQYHQ-

Reservoarkvaliteten er variabel med enkelte svært gode

VMRQHOOHRJHOOHUGHGLNHUWHEU¡QQHUPHQRJVnHQEODQGLQJ

sandenheter (500-1500 mD), men også store seksjoner

DYSURGXNVMRQVEU¡QQHULNRQYHQVMRQHOOHRJWHWWHUHVHUYRDU

med tett sandstein (0,001 - 1 mD) av dårligere kvalitet som

soner. Hydraulisk stimulering og multi-sonekompletterings-

inneholder gass. Tilstedeværende gass er estimert til rundt

teknologi blir vurdert.

Figur 3.5/LQQRUP,OOXVWUDVMRQ$61RUVNH6KHOO
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Teknisk potensial
,JMHQQRPI¡UWH2'HWDUEHLGIRUnNDUWOHJJH
det tekniske EOR-potensialet på 27 felt og funn.
Analysen er nå oppdatert og utvidet til å omfatte
46 felt og funn. Den er basert på reservoardata som
RSHUDW¡UHQHKDUUDSSRUWHUWWLO2'RJGHQYLVHUHW
teknisk EOR-potensial på om lag 700 millioner Sm³
utvinnbar olje. Dette tilsvarer nesten like mye som to
-RKDQ6YHUGUXSIHOW)LJXUYLVHUUHVVXUVRYHUVLNWHQ
for feltene og funnene som er studert, inkludert det
tekniske EOR-potensialet.

Til tross for det store tekniske potensialet viser årlige
innrapporteringer til myndighetene at det bare er få
prosjekt av denne typen som vurderes på norsk sokkel.

38 %

43 %

I analysen er 14 ulike EOR-metoder vurdert for samtlige felt og funn. Det tekniske potensialet er estimert
ved å summere volumpotensialet fra den metoden
VRPJLUVW¡UVWYROXPSHUIHOWRJIXQQ

7%

Solgt
Gjenværende oljereserver
EOR teknisk potensial
Gjenværende ressurser
etterplanlagt feltavslutning
ifølge dagens godkjente
planer

12 %

Figur 3.65HVVXUVRYHUVLNWðñIRUGHIHOWHQHRJIXQQHQHL
studien, inkludert det tekniske EOR-potensialet

Immobil olje
Immobil olje er gjenværende olje på poreskalanivå etter utvinning med for eksempel vanninjeksjon. For å produsere mer av denne oljen kreves det bruk av avanserte metoder (EOR).
Produksjonsbrønn

Injeksjonsbrønn

Olje
Vannflømmet område

Immobil olje

Mobil olje

Olje
Vann

Figur 3.7 Immobil olje i et reservoar
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Skalert potensial
Det tekniske potensialet tar ikke hensyn til om
(25PHWRGHQHHUO¡QQVRPPHHOOHUSUDNWLVNPXOLJn
implementere på feltene. Derfor har OD utvidet anaO\VHQWLOnVHSnHරHNWHQDYDQGUHIDNWRUHUHQQXQGHUgrunnsparametere som har betydning for EOR-prosjekt.

Beregning av det skalerte EORpotensialet
)RUnLGHQWLÀVHUHHWVNDOHUW(25SRWHQVLDOIRUKYHUW
enkelt felt og funn, er det tatt hensyn til de faktorene
som påvirker muligheten for implementering av
EOR. 'HWHUGHÀQHUWHQRSHUDVMRQHOORJHQ¡NRQR
misk faktor for hver metode. Hver enkeltfaktor

I forbindelse med den utvidede analysen ble det
LQQKHQWHWQ\HGDWDIUDRSHUDW¡UHQH'DWDHQHJMHOGHU
i hovedsak operasjonelle kriterier som er viktige for
å kartlegge mulighetene for å ta i bruk EOR-metoder
SnSODQODJWHRJHNVLVWHUHQGHLQQUHWQLQJHU2SHUDW¡rene har selv rangert de
kriteriene som kan påvirke
muligheten for å impleDet er beregnet
mentere EOR-metodene.
et skalert EOREksempler er plass- og
potensial på
vektkapasitet på innret350 Sm³ olje med
ningene, utstyrets korrosive motstandsdyktighet,
et usikkerhetsvannbehandlingssystem
spenn på 180 til
og avstand til infrastruk500 millioner Sm³
tur. I tillegg har OD estiPHUWSURGXNVMRQVSURÀOHU
og investeringskostnader
som gir grunnlag for
beregning av en nåverdi for hver av metodene. Det er
IRUXWVDWWHQÁDWROMHSULVSnGROODUSUIDWRJGLVNRQteringsrente på sju prosent.

900
800

Millioner Sm³ olje

700

700

600

500

500
400

380

350

300
200

kombineres til en overordnet skaleringsfaktor,
som angir muligheten for at en EOR-metode kan
tas i bruk.
Det skalerte volumet estimeres ved å multiplisere
skaleringsfaktoren med det tekniske potensialet
fra hver EOR-metode på hvert felt og funn. Videre
beregnes det totale skalerte EOR-potensialet for
hele norsk sokkel ved å summere volumene fra den
(25PHWRGHQIRUKYHUWIHOWRJIXQQVRPKDUK¡\HVW
skalert potensial og positiv nåverdi (gitt sju prosent
diskonteringsrente).
Dette skalerte potensialet er kun gyldig med
VWDWLVWLVNUHOHYDQVQnUGHWVXPPHUHVRYHUHWVW¡UUH
antall muligheter, som i denne analysen, hvor det
brukes til å beregne et skalert EOR-potensial for
hele sokkelen.

%DVHUWSnRSHUDW¡UHQHVLQQPHOGLQJHURJ2'VHJQH
vurderinger er det beregnet et skalert EOR-potensial
på 350 millioner Sm³ olje, med et usikkerhetsspenn fra
180 til 500 millioner Sm³. Dette er nesten like mye som
UHVHUYHQHL-RKDQ6YHUGUXSIHOWHW)LJXUYLVHUEnGH
det tekniske, og det skalerte EOR-potensialet med
usikkerhetsspenn.

1000

1000

er gitt en verdi mellom 0 og 1. Disse faktorene

180

100
0

Figur 3.8 Teknisk og skalert EOR-potensial med usikkerhetsspenn

Metodene rangeres forskjellig
Det skalerte potensialet i denne analysen gir en annen
innbyrdes rangering av metoder enn analysen fra
2017. Generelt kommer gassbaserte metoder som
vann-alternerende-gassinjeksjon (VAG) med blandbar
hydrokarbongass godt ut etter skaleringen, spesielt
på felt der utstyret som trengs for injeksjon allerede
er installert. Lavsalint- og smartvann kommer også
godt ut på grunn av relativt lave kostnader. Det samme
gjelder termisk aktivert polymer og geler som injiseres
LEU¡QQHQXWHQVW¡UUHPRGLÀNDVMRQHUSnLQQUHWQLQJHQH

RESSURSR APPORT 2019

41

350

300

Millioner Sm³ olje

250

200

150

100

VAG med nitrogenog røykgass

Ikke-blandbar
VAG med
COࢧ-gass

Termisk aktivert
polymer

Smart vann

Polymer

Surfaktant

Surfaktant
+ polymer

Alkalisk

Ikke-blandbar
VAG med
hydrokarbongass

Gel

Blandbar VAG
med COࢧ-gass

Lavsalt
+ polymer

Lavsalt

0

Blandbar VAG med
hydrokarbongass

50

Figur 3.96NDOHUW(25SRWHQVLDOSHUPHWRGHPHGXVLNNHUKHWVVSHQQ

Figur 3.9 viser det skalerte potensialet for hver metoGHVXPPHUWIRUDOOHIXQQRJIHOWLVWXGLHQ'HWHUÁHUH
EOR-metoder som har betydelig potensial selv etter
skaleringen. Dette står i kontrast til selskapenes innPHOGWHWLOWDNIRU¡NWXWYLQQLQJKYRUDYDQVHUWHPHWRGHU
har totale utvinnbare volum på beskjedne to millioner
Sm³.
Bruk av avanserte metoder kan bidra til at betydelige
YROXPNDQXWYLQQHVGHUVRPPHWRGHQHEOLUNYDOLÀVHUW
2'HWWHUO\VHUGHUIRU¡NWLQQVDWVIRUnLGHQWLÀVHUHWLOWDN
VRPNDQ¡NHXWYLQQLQJHQIUDROMHIHOWHQHSnQRUVNVRNNHO

Feltpiloter
Analysen viser at det er et betydelig potensial for EOR.
Til tross for dette er selskapene tilbakeholdne med å
ta i bruk EOR på feltene. En grunn kan være at metodene er utfordrende å modellere. Usikkerhetsspennet i
utvinnbart volum blir derfor så stort at det har vist seg
vanskelig å få prosjektene godkjent i selskapene.
)RUnUHGXVHUHXVLNNHUKHWVVSHQQHWRJYHULÀVHUHDQvendbarhet er det viktig at rettighetshaverne tester
EOR-metoder gjennom feltpiloter. For eksempel er
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PDQJHNMHPLNDOLHUVRPEUXNHVWLO(25LNNHNYDOLÀVHUW
for bruk på norsk sokkel, til tross for at de viser gode
resultater i laboratorier og på landfelt rundt om i verGHQ%HKRYHWIRUIHOWSLORWHUVW¡WWHVRJVnDYIRUVNQLQJVPLOM¡HUVRPLHQnUUHNNHKDUSnYLVW(25PHWRGHQHV
potensial.
Et eksempel på en feltpilot
er polymerinjeksjon på
For å redusere
-RKDQ6YHUGUXSIHOWHW
usikkerhetsI forbindelse med godkjenning av utbyggingsplanen,
spennet og verihar myndighetene stilt som
ÀVHUHDQYHQGEDUvilkår at det skal gjenKHWHUGHWYLNWLJDW
QRPI¡UHVHQWREU¡QQV
polymerpilot med oppstart
VHOVNDSHQHWHVWHU
etter produksjonsstart.
EOR-metoder
Formålet er å bekrefte et
gjennom feltHYHQWXHOW¡NWXWYLQQLQJVpiloter
potensial, og opparbeide
erfaringsdata ved bruk av
polymer. Resultatene vil
også gi verdifull informasjon om mulighetene for bruk
av polymerinjeksjon på andre felt på sokkelen.

DE UTFORDRENDE FATENE

Figur 3.10-RKDQ6YHUGUXSIHOWHW,OOXVWUDVMRQ(TXLQRU
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Et utvalg EOR-metoder
Blandbar vann - alternerende - gassinjeksjon (VAG)
PHG&2ࢧJDVVHOOHUK\GURNDUERQ +& JDVVVed blandbare betingelser (som blant annet er avhengig av trykk,
WHPSHUDWXURJROMHQVNRPSRVLVMRQ YLOJDVVRJROMHRSSO¡VHV
LKYHUDQGUHRJGDQQHHQIHOOHVIDVH'LVVHSURVHVVHQHJM¡U
DWROMHQHQNOHUHNDQSUHVVHVPRWSURGXNVMRQVEU¡QQHQHRJ
produseres.
/DYVDOLQW6PDUWYDQQ Ved å forandre injeksjonsvannets
kjemiske sammensetning slik at saltinnholdet endres, kan
fuktegenskapene i reservoaret forandres. Dette kan bidra
til at deler av den immobile oljen blir mobilisert og kan
produseres. Metoden vurderes blant annet på krittfeltene i
(NRÀVNRPUnGHW
/DYVDOLQWVDPPHQPHGSRO\PHU Denne metoden er en
kombinasjon av injeksjon av vann med redusert saltinnhold
RJSRO\PHU3RO\PHUWLOVDWWLQMHNVMRQVYDQQHW¡NHUYDQQHWV
YLVNRVLWHW JM¡UYDQQHWPHUW\NWÁ\WHQGH 'HWWHI¡UHUWLOHQ
mer stabil og jevn fortrengning av oljen.
6XUIDNWDQWVDPPHQPHGSRO\PHUDenne metoden er en
NRPELQDVMRQDYVXUIDNWDQW VnSHVWRරHU RJSRO\PHU3RO\PHUWLOVDWWLQMHNVMRQVYDQQHW¡NHUYDQQHWVYLVNRVLWHW'HWWH
I¡UHUWLOHQPHUVWDELORJMHYQIRUWUHQJQLQJDYROMHQ6XUIDNtant tilsettes injeksjonsvannet for å endre fuktegenskapene
LUHVHUYRDUHWRJUHGXVHUHJUHQVHÁDWHVSHQQLQJHQPHOORP
ROMHRJYDQQ'HWWHNDQI¡UHWLODWGHOHUDYGHQLPPRELOH
oljen blir mobilisert.
*HO'HWHUPXOLJnªWHWWH«GHQK¡\SHUPHDEOHVRQHQKYRU
oljen allerede er produsert, ved å sette en gel-plugg som
tvinger vannet ut i udrenerte omkringliggende områder.
$ONDOLVN$ONDOLVNHVWRරHUWLOVHWWHVLQMHNVMRQVYDQQHW'LVVH
VWRරHQHUHDJHUHUPHGROMHQI¡UHUWLOUHGXNVMRQLJUHQVH
ÁDWHVSHQQLQJHQPHOORPROMHRJYDQQRJHQGUHUIXNWHJHQskapene i reservoaret. Dette kan resultere i at deler av den

Figur 3.11(QIRUVNHULDUEHLGSn,25VHQWHUHWL6WDYDQJHU
Foto: Jan Inge Haga

immobile oljen blir mobilisert.
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Forskning og utvikling i petroleumsnæringen
'HWLQYHVWHUHVnUOLJEHW\GHOLJHEHO¡SLIRUVNQLQJRJ
utvikling både innenfor leting, utbygging, utvinning
og utslippsreduserende teknologier. I 2018 investerte
oljeselskapene totalt rundt 3,7 milliarder kroner i
forskning og utvikling. Om lag 2,8 milliarder av dette
ble belastet norske utvinningstillatelser. Midlene
ble fordelt mellom intern forskning i selskapene
RJHNVWHUQHDNW¡UHU2PODJPLOOLDUGHUNURQHU
EOHLQYHVWHUWLHNVWHUQHQRUVNHIRUVNQLQJVPLOM¡HU
VOLNVRPOHYHUDQG¡ULQGXVWULIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHU
eller universitet). En stor del av investeringene er
fratrekksberettiget, slik at selskapene kan skrive
utgiftene av på skatten. Gjennom dette bidrar norske
myndigheter indirekte med store summer.
Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore
bedrifter få skattefradrag for 20 prosent av kostnadene til forskning- og utviklingsprosjekt gjennom
VNDWWHRSSJM¡UHW6WRUHEHGULIWHUNDQInIUDGUDJIRU
18 prosent av prosjektkostnadene. SkatteFUNNs
SRUWHI¡OMHLQQHQSHWUROHXPLKDGGHDNWLYH
prosjekt med estimert skattereduksjon på 435 millioner kroner.

Grunnforskning

Anvendt forskning

Norges Forskningsråds programmer PETROMAKS2,
DEMO2000 og PETROSENTER bevilger også direkte
tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekt. Disse
programmene er i hovedsak rettet mot universitet,
forskningsinstitutter og
OHYHUDQG¡ULQGXVWUL,
er budsjettene for disse
Myndighetene
programmene 380 millforventer at de
ioner kroner. Figur 3.12
betydelige beløpviser hvordan programmene med sine respektive
ene som investeres
budsjetter er rettet mot
fører til anvenulike typer forskning.

delse av mer ny
teknologi

Myndighetene bidrar både
direkte og indirekte (gjennom skattereduksjon) til
ÀQDQVLHULQJHQDYVHNWRUHQV
satsing på forskning og teknologiutvikling. MyndigKHWHQHIRUYHQWHUDWGHEHW\GHOLJHEHO¡SHQHVRP
LQYHVWHUHVI¡UHUWLODQYHQGHOVHDYPHUQ\WHNQRORJL
Det er også viktig at kunnskap og teknologi deles på
tvers av selskap og utvinningstillatelser.

Te k n o l o g i u t v i k l i n g /d e m o/p i l o t

PETROSENTER (forskning)
Budsjett 42 millioner kroner
ARCEx (UiT)
Nasjonalt IOR-senter (UiS)
Lavutslippssenteret (SINTEF)

PETROMAKS 2 (forskning og innovasjon)
Budsjett 271 millioner kroner
Søkere fra norsk forskning og privat sektor

DEMO 2000 (teknologiutvikling og demonstrasjon)
Budsjett 70 millioner kroner
Søkere fra norsk privat sektor (hovedsakelig)

Relevans for norsk sokkel

Figur 3.12 Forskningsrådets programmer for forskning og utvikling i petroleumsnæringen med respektive budsjetter
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Utslipp og miljø
Hensynet til ytre miljø har alltid vært en integrert del av forvaltningen av oljeog gassressursene og blir ivaretatt i alle faser av virksomheten – fra leting,
utbygging og drift til avslutning av et felt. Næringen er underlagt strenge
rammer for utslipp både til luft og sjø.
Virkemidler for å redusere utslipp
Hovedvirkemidlet for å begrense utslippene av kliPDJDVVHUIUDSHWUROHXPVYLUNVRPKHWHQHU¡NRQRPLVN
NYRWHSOLNWRJ&2ࢧDYJLIW'LVVHJM¡UDWVHOVNDSHQHWLO
HQKYHUWLGKDUHJHQLQWHUHVVHDYnJMHQQRPI¡UHWLOWDN
for å redusere sine utslipp. I Norges innrapportering til
)1VNOLPDNRQYHQVMRQHUGHWDQVOnWWDW&2ࢧDYJLIWHQ og
kvoteplikten bidrar til gjenQRPI¡ULQJDYWLOWDNVRP
Produksjonen forUHGXVHUHU&2ࢧXWVOLSSHQH
på sokkelen med nesten sju
ventes å øke fram
millioner tonn i 2020.

mot 2023. Likevel
ventes de samlede utslippene av
&2ࢧHNYLYDOHQWHU
og utslipp av
produsert vann å
holde seg stabile

&2ࢧXWVOLSSIUDSHWURleumssektoren har vært
omfattet av det europeiske
kvotesystemet for klimagasser siden 2008. Gjennom
dette bidrar oljeselskapene
på norsk sokkel til en reduksjon i de totale utslippene innenfor kvotesystemet
på 43 prosent fra 2005 til
,WLOOHJJEHWDOHUROMHVHOVNDSHQHK¡\&2ࢧDYJLIW
&2ࢧDYJLIWHQEOHLQQI¡UWLRJKDUVDPPHQPHG
NYRWHSOLNWHQI¡UWWLODWPDQJHWLOWDNHULPSOHPHQtert på innretninger og landanlegg. Store ressurser
HUEUXNWEODQWDQQHWSnPHUHරHNWLYHJDVVWXUELQHU
HQHUJLHරHNWLYLVHULQJO¡VQLQJHUPHGNUDIWIUDODQGRJ
&2ࢧODJULQJ'HWWHKDUELGUDWWWLODWQRUVNHXWVOLSSHU
vesentlig lavere pr. produsert enhet enn gjennomsnitWHWIRUROMHSURGXVHUHQGHODQGðò
Faglige vurderinger tilsier at petroleumsvirksomhet
LNNHKDUQRHQEHW\GHOLJSnYLUNQLQJSnPLOM¡WLOVWDQGHQ
i havområdene. Det har verken vært oljepåslag på
ODQGHOOHUPnOEDUHHරHNWHUSnKDYPLOM¡HWIUDDNXWWH
ROMHXWVOLSSVLGHQRSSVWDUWHQIRURYHUnUðȸVLGHQ
6W¡UUHDNXWWXWVOLSSDYROMHNDQOLNHYHOKDHරHNWHURJ
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er derfor viktig å unngå. Nullutslippsarbeidet er en
målsetning om at det ikke skal forekomme skadelige
XWVOLSSWLOVM¡SnQRUVNVRNNHO)RUnRSSQnGHWWHHUXWslippene regulert av norske myndigheter. Det er ikke
tillatt å slippe ut produsert vann som inneholder mer
HQQPLOOLRQGHOHU SSP ROMH'HÁHVWHVHOVNDSSn
sokkelen opererer imidlertid med enda strengere krav
WLOUHQVLQJRJÁHUHVHOVNDSLQMLVHUHUGHWSURGXVHUWH
vannet tilbake i undergrunnen.

Produksjonen øker men utslippene
er stabile
Oljedirektoratet utarbeider årlige utslippsprognoser
som omfatter all aktivitet på sokkelen som er underlagt petroleumsskatteregimet. Prognosene for utslipp
fra framtidig aktivitet er basert på vedtatte planer,
prosjekter i planleggingsfasen og forventet leting etter
og potensiell utbygging av uoppdagede ressurser.
Historiske utslipp og utslippsprognosen for
&2ࢧHNYLYDOHQWHURJSURGXVHUWYDQQHUYLVWLÀJXU
RJÀJXUVDPPHQPHGKLVWRULVNRJSURJQRVHUW
produksjon fram til 2023. Produksjonen forventes å
¡NHIUDPPRW/LNHYHOYHQWHVGHVDPOHGHXWVOLSSHQHDY&2ࢧHNYLYDOHQWHURJXWVOLSSDYSURGXVHUW
vann å holde seg stabile. Det betyr at utslippene pr.
produsert enhet går ned.

Utslipp av produsert vann
8WVOLSSWLOVM¡RPIDWWHULKRYHGVDNSURGXVHUWYDQQ
borekaks og rester etter kjemikalier og sement fra
ERUHRSHUDVMRQHU$YE¡WHQGHWLOWDNRPIDWWHUUHQVLQJ
I¡UXWVOLSSWLOVM¡UHLQMHNVMRQLUHVHUYRDUHWIRUWU\NNvedlikehold, deponering i undergrunnen eller frakt til
land og behandling som farlig avfall.
De siste 10 – 15 årene har det vært en betydelig
IRUVNQLQJVLQQVDWVIRUnÀQQHHරHNWHQDYXWVOLSSDY
produsert vann og av komponenter som inngår i
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Andre kilder
Kjele

Motor

1,3 %

0,3 %

Brønntest

0,3 %

YDQQHW)RUVNQLQJYLVHUDWNRPSRQHQWHQHNDQI¡UHWLO
skade på organismer som lever i vannet, men generelt
utelukkende ved konsentrasjoner helt nær utslippsSXQNWHWðȹ
I mange felt injiseres det produserte vannet i reserYRDUHWRJIXQJHUHUGHUPHGVRPHQGHODYGHWQ¡Gvendige trykkvedlikeholdet for å holde oljeproduksjoQHQLJDQJ6DPPHQOLJQHWPHGLQMHNVMRQDYVM¡YDQQ
eller avsaltet vann, kan imidlertid injeksjon av produsert vann redusere permeabiliteten og komplisere
dreneringen av reservoaret.
Myndighetene og selskapene på norsk sokkel har
VRPPnODWGHWLNNHVNDOY UHVNDGHOLJHXWVOLSSWLOVM¡
'HWWHKDUPHGI¡UWHQEHW\GHOLJUHGXNVMRQDYROMHXWVOLSSWLOVM¡JMHQQRPUHLQMHNVMRQRJUHQVLQJDYYDQQ
I¡UXWVOLSS3nHQNHOWHIHOWHUGHWJMRUWPLOOLDUGLQYHVWHringer for å rense eller injisere produsert vann.

Klimagassutslipp
I 2018 ble det sluppet ut i underkant av 14 millioner
WRQQ&2ࢧHNYLYDOHQWHUIUDQRUVNVRNNHO'HWWHXWJM¡U
UXQGWHQIMHUGHGHODYGHWRWDOH&2ࢧXWVOLSSHQHL1RUJHðࢎ0HVWHSDUWHQDYXWVOLSSHQHSnVRNNHOHQNRPPHU
IUDJDVVWXUELQHUVRPHQWHQJHQHUHUHUHOHNWULVNVWU¡P
eller driver pumper og kompressorer på plattformene.
'HWVW¡UVWHXWVOLSSVSRWHQVLDOHWOLJJHUGHUIRULHරHNWLY
GULIWDYWXUELQHUHOOHULQQI¡ULQJDYDOWHUQDWLYHNUDIWNLOGHU,WLOOHJJÀQQHVGHWWHNQRORJLHUVRPNDQELGUDWLOn
redusere utslippene fra andre deler av driften.
2'KDUNDUWODJWÁHUHW\SHUWLOWDNIRUnUHGXVHUH
&2ࢧXWVOLSSHQHIUDROMHRJJDVVSURGXVHUHQGHLQQUHWQLQJHU7LOWDNHQHHUGHOWLQQLI¡OJHQGHNDWHJRULHU

6,6 %


•
•
•
•

Fakkel

6,9 %

HQHUJLHරHNWLYLVHULQJ
redusert gassfakling
kraft fra land
kraft fra havvind
varmekraft (kraft fra turbiners eksosvarme)

Hvert felt er unikt. Både kostnader og potensialet for
utslippsreduksjoner må alltid baseres på den enkelte
LQQUHWQLQJVGHVLJQVW¡UUHOVHSURGXNVMRQVQLYnRJ
gjenværende levetid, og vurderes opp mot kvotepris
og avgiftsnivå.

Turbin

84,6 %

Figur 4.3&2ࢧXWVOLSSNLOGHUSnQRUVNVRNNHO
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(QHUJLHઊHNWLYLVHULQJ

VW¡UUHRPE\JJLQJHUDYHNVLVWHUHQGHIHOWcIRUV\QH
HQLQQUHWQLQJWLOKDYVPHGNUDIWIUDODQGYLOLGHÁHVWH
WLOIHOOHUUHGXVHUH&2ࢧXWVOLSSHQHIUDSURGXNVMRQHQ
betydelig. Samtidig er norsk sokkel underlagt EUs
kvotesystem, slik at utslippsreduksjonene sannsynOLJYLVLVWRUJUDGEOLUPRWVYDUWDY¡NWHXWVOLSSDQGUH
steder i Europa.

0HUHරHNWLYHQHUJLEUXNUHGXVHUHUGULYVWRරRUEUXNHW
RJGHUPHG&2ࢧXWVOLSSHQHIUDLQQUHWQLQJHQH(QHUJL
HරHNWLYHJDVVWXUELQHUJM¡UDWPLQGUHJDVVEUXNHVWLO
å generere kraft, og mer gass kan selges og bidra til
YHUGLVNDSLQJ+¡\HQHUJLHරHNWLYLWHWHUGHUIRUJRG
ressursforvaltning.

Med kraft fra land frigis den gassen som ellers brennes
i gassturbinene for salg. Flere felt og innretninger, for
HNVHPSHO9DOKDOO7UROO$RJ*M¡DKDUY UWGUHYHWPHG
kraft fra land i mange år med gode resultat.

(QHUJLHරHNWLYLVHULQJNDQRJVnRSSQnVYHGnUHGXVHUH
JMHQQRPI¡ULQJVWLGHQIRUHQHUJLNUHYHQGHRSHUDVMRQHU%RUHRJEU¡QQRSHUDVMRQHUSHNHUVHJVSHVLHOWXW
+RYHGLQWHQVMRQHQPHGUHGXVHUWJMHQQRPI¡ULQJVWLGHU
å redusere kostnader. I tillegg gir det mindre energiEUXNRJODYHUH&2ࢧXWVOLSS

Figur 4.4 viser andelen av total produksjon på sokkelen som drives, eller i henhold til vedtatte planer, skal
drives med kraft fra land. I 2023 forventes det at over
40 prosent av produksjonen fra norsk sokkel drives på
denne måten.

Redusert gassfakling
)DNOLQJHUEDUHWLOODWWQnUGHWHUQ¡GYHQGLJDY
sikkerhetsgrunner. Fakkelsystemet er en del av innretningenes sikkerhetssystem og skal bare benyttes
i forbindelse med sikker oppstart, nedstengning og
trykkavlastning. Fakling kun for å produsere olje har
vært forbudt siden produksjonen startet på norsk
sokkel. Her har Norge vært et foregangsland. Dette
KDUELGUDWWWLOODYHUH&2ࢧXWVOLSSRJEHGUHXWQ\WWHOVH
av gassressursene fra feltene.

(QVWRUGHODY¡NQLQJHQLSURGXNVMRQHQVRPGULYHV
PHGNUDIWIUDODQGNRPPHUIUDIHOWHQHSn8WVLUDK¡JGD
Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog drives i dag
med gassturbiner, men skal forsynes med kraft fra
ODQGQnUDQGUHWULQQDY-RKDQ6YHUGUXSVHWWHVLGULIWL
'HWWHJM¡UDWGHQWRWDOHPHQJGHQROMHRJJDVV
VRPSURGXVHUHVSnGHQQHPnWHQ¡NHURJXWVOLSSHQH
pr. produsert enhet på sokkelen går ned. Samtidig
NRPPHULNNHHරHNWHQDYRPUnGHO¡VQLQJHQSn8WVLUDK¡JGDW\GHOLJIUDPLXWVOLSSVSURJQRVHQHLÀJXU
cUVDNHQHUDWIHOWHQHSn8WVLUDK¡JGDVRPJnURYHU
fra gassturbiner har relativt små utslipp i et sokkelSHUVSHNWLYRJDW-RKDQ6YHUGUXSEOLUIRUV\QWPHG
kraft fra land fra oppstart.

Redusert fakling må alltid ses i sammenheng med
sikkerhetssystemet på innretningene. Fakling antas å kunne reduseres gjennom ulike tekniske og
operasjonelle tiltak, blant annet forbedring av
produksjonsregularitet, forbedring av prosedyrer og
faklingsstrategier, trening av personell og redusert
trykkavlastning.

Kraft fra land

.UDIWIUDODQGPHGI¡UHURIWHVnVWRUHLQYHVWHULQJHUDW
GHWLNNHEOLUO¡QQVRPW'HWWHNDQJMHOGHEnGHIRU
Q\HLQQUHWQLQJHURJLNNHPLQVWYHGPRGLÀNDVMRQHUSn

6LGHQKDURSHUDW¡UHQHY UWSnODJWnYXUGHUH
kraftforsyning fra land for alle nye utbygginger og

2010

2013

2023

22 %
30 %
44 %

Produksjonsandel med egen kraftproduksjon

Produksjonsandel med kraft fra landnettet

Figur 4.4 Andel av produksjonen som drives med kraft fra land

50

kapittel 4

UTSLIPP OG MILJØ

eksisterende innretninger. I tillegg kreves det tilstrekkelig tilgang på kraft i nettet på land.

Med dagens teknologi er det svært kostbart å forsyne
olje- og gassinnretninger med kraft fra havvind.

0RGLÀNDVMRQVRPIDQJHWRJNRVWQDGHQHYHGnE\Jge om en innretning for kraft fra land avhenger for
HNVHPSHODYRPGHQHUÁ\WHQGHHOOHUEXQQIDVWRJ
hvor stor del av kraftbehovet som skal dekkes. For
GHÁHVWHLQQUHWQLQJHUHUGHWPLQGUHNUHYHQGHRJ
kostbart å bare bytte ut gassturbiner som generer
VWU¡PHQQnE\JJHRPKHOHLQQUHWQLQJHQIRUnGHNNH
alt kraftbehov med kraft fra land. For eksisterende
innretninger er dette mest hensiktsmessig i områder
VRPNDQIRUV\QHVPHGYHNVHOVWU¡PGHWYLOVLRPUnGHU
som ligger relativt nært land.

(TXLQRUKDUQnInWWWLOVDJQRPVW¡WWHIUD(QRYDSn
PLOOLDUGHUNURQHUIRUE\JJLQJDYHQÁ\WHQGHYLQGSDUN
som skal levere kraft til olje og gassinnretninger på
norsk sokkel. (se faktaboks om Hywind Tampen prosjektet).

Kraft fra land på nye felt og innretninger koster mindre enn å bygge om og legge til rette for dette på felt
i drift.

Havvind
Havvind i denne sammenhengen er vindturbiner som
kan forsyne olje- og gassinnretninger med kraft. Det
VNLOOHVPHOORPÁ\WHQGHRJEXQQIDVWKDYYLQG(WWHUVRP
feltene på norsk sokkel ligger i områder med relativt
G\SWYDQQ ²PHWHU HUGHWSULP UWÁ\WHQGH
havvind som er aktuelt. Vindturbinene plasseres da på
Á\WHQGHNRQVWUXNVMRQHULQ UKHWHQDYLQQUHWQLQJHQH
En utfordring med vindturbiner for å generere kraft
er at de ikke kan brukes når det blåser for lite eller for
mye. Derfor kan ikke kraftbehovet på en innretning
dekkes av havvind alene. Havvind egner seg generelt
EHGUHWLORSSNREOLQJPRWHWVW¡UUHQHWWPHGDQGUH
kraftgenererende enheter, slik at lokale variasjoner
kan utjevnes.

Varmekraft
Varmekraft innebærer at varmen i eksosgassen fra
gassturbiner benyttes til å drive en kraftgenererende
turbin. På denne måten utnyttes varme som ellers
KDGGHJnWWWLOVSLOOH'HWWHHUHWWLOWDNIRU¡NWHQHUJLHරHNWLYLWHW
Varmekraft er imidlertid avhengig av tungt og plassNUHYHQGHXWVW\URJGHWNDQY UHYDQVNHOLJnÀQQHWLOstrekkelig ledig plass og vektkapasitet på eksisterende
innretninger. Varmekraft er i dag installert på tre felt:
2VHEHUJ(OGÀVNRJ6QRUUH
1\HLQQUHWQLQJHUNDQLVW¡UUHJUDGHQQHNVLVWHUHQGH
tilpasses et tungt og plasskrevende varmekraftverk.
I tillegg har turbinene på nye innretninger som regel
VW¡UUHLQVWDOOHUWHරHNW'HWWHJM¡UGHWPXOLJnLQVWDOOHUHHWVW¡UUHYDUPHNUDIWYHUNPHGK¡\HUHNUDIWSURGXNVMRQRJWLOK¡UHQGHUHGXVHUWH&2ࢧXWVOLSS
Installering av varmekraftverk innebærer betydelige investeringskostnader. Tilgangen på varme blir i
tillegg begrenset av at en del av varmen fra turbinene
må brukes som prosessvarme.

+\ZLQG7DPSHQ
+\ZLQG7DPSHQHUHWYLQGNUDIWSURVMHNWVRPSODQOHJJHVIRUnJLVWU¡PWLO
IHOWHQH*XOOIDNVRJ6QRUUHL7DPSHQRPUnGHWL1RUGVM¡HQ9LQGSDUNHQ
Hywind Tampen floating wind farm

Snorre

SODQOHJJHVPHGÁ\WHQGHYLQGWXUELQHUKYHUPHGHQNDSDVLWHWSn
8 MW. Turbinene skal etter planen plasseres mellom de to feltene og
NREOHVRSSWLOSODWWIRUPHQHPHGNUDIWNDEOHU'HWWHYLONXQQHJM¡UH
det mulig å operere eksisterende gassturbiner på feltene med lavere
belastning og i perioder stenge dem helt. Dersom selskapene tar en

Gullfaks

investeringsbeslutning og prosjektet blir godkjent, forventes utslippene
IUDGHWRIHOWHQHnEOLUHGXVHUWPHGWLOVDPPHQUXQGWWRQQ&2ࢧ
og 1000 tonn NOംSHUnU(TXLQRUKDUGHUIRUInWWWLOVDJQRPVW¡WWHSn
2,3 milliarder kroner fra Enova. Det planlegges for en investeringsbeFigur 4.5+\ZLQG7DPSHQSURVMHNWHW
Illustrasjon: Equinor

VOXWQLQJLO¡SHWDY7LOWDNHWDQVHVVRPHWSLORWSURVMHNWRJRSSVWDUW
er estimert til tredje kvartal 2022.
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(NRÀVNRPUnGHWRPIDWWHUGHWUHIHOWHQH(NRÀVN(OGÀVNRJ
Embla. Feltene har en integrert infrastruktur for produkVMRQYDQQLQMHNVMRQRJNUDIWIRUV\QLQJ,WLOOHJJHU(NRÀVNHW
knutepunkt for transport av produksjon fra andre felt.
,IRUELQGHOVHPHG(NRÀVN,,XWE\JJLQJHQLEOHGHW
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JMRUWVWRUHHQGULQJHULNUDIWIRUV\QLQJHQL(NRÀVNRPUnGHW

0,2
2008

2010

2012

2014

2016

2018

0

Totale utslipp (millioner tonn COࢧ)

8WVOLSSVOLSSVUHGXNVMRQHUL(NRÀVNRPUnGHW

Akkumulert reduksjon (1000 tonn COࢧ)

%DVHUWSnLQQVSLOOIUD&RQRFR3KLOOLSV

Akkumulerte utslippsreduksjoner
7RWDOH&2ࢧXWVOLSS

De gamle turbinene ble byttet ut med moderne lav-NOx
WXUELQHUPHGK¡\HUHYLUNQLQJVJUDGRJODYHUHXWVOLSS

Figur 4.6 Totale utslipp og akkumulert utslippsreduksjon i
(NRÀVNRPUnGHW².LOGH&RQRFR3KLOOLSV

Bruk av varmegjenvinning fra eksosgass fra turbiner,
QHGVWHQJQLQJDYÀUHJDPOHIHOWRJRPOHJJLQJDY6WDWSLSH
U¡UOHGQLQJHQXWHQRP(NRÀVNELGURJRJVnWLODW&2ࢧXWVOLS-

HQHUJLHරHNWLYLVHULQJRJPRGLÀNDVMRQHUHUXWVOLSSHQHGH

SHQHIUD(NRÀVNRPUnGHWEOHUHGXVHUWPHGRYHUHQPLOOLRQ

siste ti årene redusert med 13 prosent. Totalt har dette re-

tonn.

GXVHUWXWVOLSSHQHPHGUXQGWWRQQ&2ࢧVLGHQ

6LGHQGHQJDQJHUGHWJMHQQRPI¡UWÁHUHHQHUJLHරHNWLYL

I perioden fra 2004 til 2009 ble det faklet rundt 20 milli-

seringstiltak for å redusere utslippene enda mer. Disse

RQHU6PJDVVSUnUL(NRÀVNRPUnGHW(QUHNNHWLOWDNVRP

omfatter:

QHGVWHQJQLQJDYHQIDNNHOLQQI¡ULQJDYPnOIRUIDNOLQJVreduksjon, re-installasjon av pilotfakkel og installasjon av

• Installasjon av lav-NOx turbiner og et anlegg for varPHJMHQYLQQLQJPHGGDPSWXUELQRJWLOK¡UHQGHVWU¡P-

fakkelgass re-kompresjon, har redusert faklingen betydelig.

generator for å utnytte spillvarme fra eksosgassen fra

De siste par årene er det faklet 10-12 millioner Sm³ gass,

kraftgenererende turbiner

det gir nesten en halvering sammenlignet med 2009-nivået.

 (QHUJLHරHNWLYLVHUHQGHWLOWDNIRUGULIWDYYDQQLQMHN
sjonen
kompressor i stedet for to når forholdene ligger til rette
for det
• Installasjon av kraftkabler mellom innretningene for å
VLNUHPHVWPXOLJHQHUJLHරHNWLYNUDIWIRUV\QLQJLRPUndet.
De to kraftkablene alene bidrar med årlige utslippsredukVMRQHULVW¡UUHOVHVRUGHQWRQQ&2ࢧ,O¡SHWDY
blir det satt i drift enda en kabel, slik at alle installasjonene
L(NRÀVNRPUnGHWNQ\WWHVVDPPHQLHWNUDIWIRUV\QLQJVQHWW
som gir muligheter for ytterligere optimalisering. Denne

Faklet volum (millioner Smò)

30

 (QGUHWGULIWVÀORVRÀIRUJDVVHNVSRUWRJGULIWDYpQJDVV-

25
20
15
10
5
0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Figur 4.7 0HQJGHQJDVVVRPIDNOHVSnIHOWHQHL(NRÀVNRPUnGHW
.LOGH&RQRFR3KLOOLSV

VLVWHNDEHOHQUHGXVHUHUXWVOLSSHQHPHGWRQQ&2ࢧRJ
165 tonn NOx pr. år.

'HWDUEHLGHVPHGHQGDVW¡UUHUHGXNVMRQHUEODQWDQQHW
ved å installere en ny fakkelgasskompressor. Forventede

'DJHQVHQHUJLSURGXNVMRQL(NRÀVNRPUnGHWHUEDVHUWSn

XWVOLSSVUHGXNVMRQHUYHGGHWWHSURVMHNWHWHULVW¡UUHOVHVRU-

best tilgjengelig teknologi (BAT) som består av lav NOx-

GHQWRQQ&2ࢧSUnU7LOVDPPHQWLOVYDUHUGHWWHUXQGW

WXUELQHURJÁHUHYDUPHJMHQYLQQLQJVHQKHWHU*MHQQRP

ni millioner Sm³ gass som kan selges fremfor å bli faklet.
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Fotnoter
ð (WIXQQKDYQHULIXQQSRUWHI¡OMHQnUHWHWWHUDWGHWHUSnYLVW(NVHPSHOYLVEOH-RKDQ
6YHUGUXSIXQQHWLRJLQNOXGHUHVLIXQQSRUWHI¡OMHQL
ñ 5HVHUYHUHUUHVVXUVHUVRPHUYHGWDWWnSURGXVHUH
ò %HWLQJHGHUHVVXUVHUHUEnGHXWYLQQEDUHPHQJGHUVRPHUIXQQHWPHQVRPGHWHQQnLNNH
HUWDWWEHVOXWQLQJRPnXWYLQQHRJSURVMHNWHUIRUn¡NHXWYLQQLQJHQIUDIHOWHQHVRPKHOOHU
LNNHHUEHVOXWWHW
ȸ ,SHULRGHQYDU2'VIRUYHQWQLQJWLOIUDPWLGLJXWYLQQLQJDYJDVVIRURSWLPLVWLVNRJ
HVWLPDWHQHIRUEHWLQJHGHJDVVUHVVXUVHUEOHQHGMXVWHUWIUD
ȹ )RUIHOWGHUGHWHUOHYHUWXWE\JJLQJVSODQHWWHUnUHUUHVHUYHHQGULQJHQPnOWPRWHVWLPDW
IRUUHVHUYHUYHGOHYHUWXWE\JJLQJVSODQ
ࢎ *MHQQRPVQLWWVIDNWRUHQHUQRUPDOLVHUWPRWUHVHUYHWDOOHWLnUHOOHUPRWGHI¡UVWHUDSSRU
WHUWHUHVHUYHQHGHUVRPGHWHUOHYHUWXWE\JJLQJVSODQIRUIHOWHWHWWHUnU
Ⱥ 6WDWLVWLNNHQHUEDVHUWSnEU¡QQEDQHU'HRPWDOHVKHUVRPEU¡QQHU
Ȼ %RULQJDYÁHUJUHQVEU¡QQHUSn7UROOHULNNHLQNOXGHUWLWDOOJUXQQODJHW
 'DWDJUXQQODJHWJnUWLOWDOOHQHHUHQSURJQRVH
ðࢍ.RQ.UDIWHUHQVDPDUEHLGVDUHQDIRU1RUVNROMHRJJDVV1RUVN,QGXVWUL1RUJHV5HGHUL
IRUEXQGRJ/DQGVRUJDQLVDVMRQHQL1RUJH /2 PHG/2IRUEXQGHQH)HOOHVIRUEXQGHW
RJ,QGXVWUL(QHUJL
ðð.LOGH0F&RUPDFN037KRPDV-0DQG0DFNLH-  0D[LPLVLQJ(QKDQ
FHG2LO5HFRYHU\RSSRUWXQLWLHVLQ8.&6WKURXJKFROODERUDWLRQ63(SDSHU

ðñ5HVXUVVHUL5.5.RJ5.HULNNHLQNOXGHUWLWRWDOHQ
ðò.LOGH,2*3RJ((+
ðȸ.LOGH)DJOLJ)RUXP
ðȹ.LOGH'19*/²+nQGWHULQJDYSURGXVHUWYDQQ²HUIDULQJHU
IUDQRUVNVRNNHO1R5HY
ðࢎ.LOGH66%

$QVYDUOLJXWJLYHU2OMHGLUHNWRUDWHW
3URIHVVRU2ODY+DQVVHQVYHL
3RVWERNV6WDYDQJHU
7HOHIRQ
(SRVWSRVWERNV#QSGQR
,QWHUQHWWZZZQSGQR
'HVLJQOD\RXW-DQQH%HWK&DUOVHQ1 -DL
,OOXVWUDVMRQHU5XQH*RD
7U\NNHUL.DL+DQVHQ
,6%1
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Omregningstabell:

Gass

1 Sm³ olje

=

1,0 Sm³ o.e.

1 Sm³ kondensat

=

1,0 Sm³ o.e.

1000 Sm³ gass

=

1,0 Sm³ o.e.

1 tonn NGL

=

1,9 Sm³ NGL = 1,9 Sm³ o.e.

1 kubikkfot

1 000,00 Btu

1 kubikkmeter

9 000,00 kcal

1 kubikkmeter

35,30 kubikkfot

Råolje 1 Sm³

6,29 fat

1 Sm³

0,84 toe

1 tonn

7,49 fat

1 fat

159,00 liter

1 fat/dag

48,80 tonn/år

1 fat/dag

58,00 Sm³ per år

1 MJ, megajoule

MJ

kWh

TKE

TOE

Sm³
naturgass

Fat
råolje

1

0,278

0,0000341

0,0000236

0,0281

0,000176

1 kWh, kilowattime

3,60

1

0,000123

0,000085

0,0927

0,000635

1 TKE, tonn kullekvivalent

29 300

8 140

1

0,69

825

5,18

1 TOE, tonn oljeekvivalent

42 300

11 788

1,44

1

1 190

7,49

1 Sm³ naturgass

40,00

9,87

0,00121

0,00084

1

0,00629

1 fat råolje (159 liter)

5 650

1 569

0,193

0,134

159

1
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