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Oljedirektoratet gir pris for økt oljeutvinning til Troll oljeprosjekt 

Oljedirektør Gunnar Berge deler i ettermiddag ut Oljedirektoratets nyinnstiftede 
pris for økt oljeutvinning til Troll oljeprosjekt ved Hydrodirektør Tore Torvund. 
 
Troll oljeprosjekt får prisen for planene om å legge nye horisontale brønner 
svært nær olje- og vannkontakten, for på den måten å få produsert mest mulig av 
oljen. Dette viser vilje til nytenking og utnytter dagens teknologi med sikte på å 
oppnå større oljeproduksjon fra den tynne oljesonen på Trollfeltet. 
 
Troll er det største gassfeltet på norsk sokkel og en viktig gassleverandør. I 1979 
ble det også påvist olje i et lag under gassen, men utvinningen av olje fra de 
tynne oljesonene på feltet ble i mange år sett på som ulønnsomt. Sent på 
åttitallet ble horisontal boreteknologi tilgjengelig for bruk i Nordsjøen, og denne 
teknologien var hovedårsaken til at denne lønnsomhetsvurderingen ble endret. 
Videre planer for ytterligere å forbedre dreneringen av feltet innebærer boring 
av enda lengre brønner, boring av brønner med sidegreiner og injisering av gass 
og produsert vann. Separering av vann fra produsert olje vil foregå på 
havbunnen i forbindelse med den nye Troll C- plattformen som kommer i drift 
fra høsten 1999.  
 
Oljedirektoratet vil dele ut denne prisen årlig, dersom det finnes verdige 
kandidater. Prisen kan tildeles oljeselskap, bedrifter, utvinningstillatelser, 
prosjekt eller enkeltpersoner som har vist evne og vilje til å strekke seg etter nye 
mål for å øke oljeutvinningen på norsk sokkel. 
Prisen er et virkemiddel i ODs arbeid for optimal ressursforvaltning på norsk 
sokkel. Det er viktig at noen er villige til å utvikle nye prosjekt og øke 
mulighetene for at teknologi, kombinert med nye anvendelser, gir større 
verdiskaping. 
 
Prisen deles ut på et FORCE-seminar i Oljedirektoratet. FORCE er et samarbeid 
mellom oljeselskapene og myndighetene for økt oljeutvinning. Arbeidet i 
FORCE skal videreføres i tre nye år. Forumet diskuterer teknologiske 
utfordringer, samt hvordan en kan lære av hverandres feil og erfaringer. Dette er 
svært viktig for å redusere risikoen ved å teste ut nye metoder og verktøy på 
feltene til havs.  
 
Troll olje er en verdig mottaker av den første prisen for økt oljeutvinning. 
Dagens prognoser viser at Trollfeltet blir Norges største oljeprodusent i år 2000 
eller 2001. Dét er ikke dårlig for et felt som bare ble betraktet som 
gassleverandør for ti til tolv år siden. 
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