
Sokkelåret 2010 – Uoppdagede ressurser 

Volumet på estimerte, uoppdagede ressurser på norsk kontinentalsokkel er redusert fra 3,3 til 2,6 

milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.). Den største reduksjonen kan forklares 

med funn av 400 millioner Sm3 o.e. siden 2006. Dernest er det gjort nedskriving etter skuffende 

leteresultater i flere viktige letemodeller og etter ny kartlegging utenfor Lofoten, Vesterålen og 

Senja. 

Oljedirektoratet har gjennomført en ny analyse av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel. 

Ressursestimering omfatter å beregne hvor store uvinnbare petroleumsressurser det er mulig å finne 

i et område dersom det letes i hele området og på alle prospektene. Hvor mye som faktisk blir påvist 

og utvunnet, avhenger av økonomiske og tekniske forhold. 

Skuffende boreresultater i flere av de viktige letemodellene i dypvannsområdene i Norskehavet er en 

viktig årsak til reduksjonen av ressursestimatet. Videre viste Oljedirektoratets kartlegging utenfor 

Lofoten, Vesterålen og Senja lavere prospektivitet enn tidligere antatt.  

Funnene på til sammen 400 Sm3 som er gjort de siste fire årene går også til fradrag fra de 

uoppdagede ressursene. 

Oljedirektoratet har oppdatert estimatet for uoppdagede petroleumsressurser for hele norsk 

kontinentalsokkel. Forrige oppdatering ble utført i 2006 og publisert i Ressursrapporten i 2007. 

Oljedirektoratet har siden da publisert nye estimater for Barentshavet (Ressursrapporten i 2009) og 

for området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (april 2010).  

I Nordsjøen er forventningen til uoppdaget væske er redusert fra 675 til 565 millioner Sm3 o.e, mens 

forventet gassvolum er redusert fra 500 til 280 milliarder Sm3 o.e. 

I Norskehavet er forventet uoppdaget væske redusert fra 370 til 325 millioner Sm3 o.e., mens 

forventede gassvolum er redusert fra 825 til 455 milliarder Sm3 o.e. 

I Barentshavet er estimatet holdt tilnærmet uendret siden ressursrapporten i 2009. 

 

 

 

Oljedirektoratets estimat for uoppdagede ressurser har variert en del gjennom årene. Fram til 2002 

økte forventningsverdien fordi flere nye letemodeller ble definert og bekreftet med funn. Siden 2002 

er estimatene redusert, vesentlig som en følge av at funnhistorien viste at anslagene før boring var 

høyere enn det som ble funnet. Dette gav grunn til å redusere forventningen for flere store 

letemodeller. De siste års skuffende boreresultater har redusert forventningen ytterligere. 




