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Saga får IOR-prisen 

Saga Petroleum setter et verdig punktum for sitt virke. I sitt siste driftsår mottar 
selskapet prisen for et dristig bidrag til økt utvinning på norsk sokkel – og har 
gjort Snorre-lisensen til storkunde i fransk skjønnhetsindustri. 
 
IOR-prisen (IOR=Improved Oil Recovery, økt oljeutvinning) deles ut av 
Oljedirektoratet (OD) årlig. Prisen går til Saga og Snorre-lisensen for prosjektet 
FAWAG (Foam Assisted Water-Alternating Gas). 
FAWAG er en metode der skum brukes for å optimalisere effekten av injisert 
gass. På Snorrefeltet er injisering av vann og etter hvert vann/gass utprøvd siden 
produksjonsstart i 1992. Strategien var vellykket, og for å utnytte effekten av 
den injiserte gassen enda bedre, blir skum tilsatt gassen. Målet er å få mest 
mulig av den injiserte gassen til å kontakte og fortrenge oljen og holde trykket i 
reservoaret oppe, slik at utvinningen øker. 
Skummet produseres ved hjelp av sjampo – eller såperåstoff. Siden 1998 er 
totalt 3 000 tonn av råstoffet brukt på Snorre. Det tilsvarer omkring 17 millioner 
flasker sjampo. 
FAWAG-prosjektet er Nordsjøens første fullskalaforsøk for skumbehandling av 
en reservoarsone og verdens mest omfattende pilotforsøk basert på kjemikalier.  
En fortjent pris. Saga har lagt ned et langsiktig og målrettet arbeid og brukt 
utradisjonelle metoder for å øke utvinningsgraden på Snorre. Og partnerne har 
hele tiden støttet opp om prosjektet, uttaler prosjektdirektør Kirsti Veggeland i 
OD på vegne av juryen som deler ut IOR-prisen. 
 
En lengre artikkel om FAWAG-prosjektet og IOR-prisen står på trykk i ODs 
tidsskrift Sokkelspeilet, nummer 4 1999. 
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