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Tyngdepunktet Videreutviklingen av Nyhamna gassanlegg i Midt-Norge er et av
nasjonens største industriprosjekt. Innen årets utgang skal også gassen fra Aasta Hansteen
strømme inn til anlegget som blir et nav for videreutviklingen i Norskehavet.
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Vi har store utfordringer foran oss. Det fordrer at regjeringer
verden rundt må tenke kreativt, sier Tim
Gould i Det internasjonale energibyrået.
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Målet er å øke
utvinningsgraden på norsk sokkel til 70
prosent, sier Merete Vadla Madland ved
det nasjonale IOR-senteret.
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Med Aasta Hansteen-innretningen på plass i
Norskehavet, åpner en ny provins og et nytt
kapittel for gassleveransene fra Norge.
Dette åpner for nye muligheter i det nordlige
Norskehavet. Det er gjort flere funn i området
som kan knyttes opp mot Aasta Hansteen. Økt
leteaktivitet i området har båret frukter. Og nå
bør leteaktiviteten intensiveres – navet er kommet på plass.
Aasta Hansteen klargjøres for oppstart i høst.
Innretningen er planlagt som et feltsenter for
andre funn i området. Infrastrukturen er kraftig
oppgradert.
Vår reportasje i denne utgaven viser at
det også er et imponerende stykke industriarbeid som er gjennomført på Nyhamna i Møre
og Romsdal. Her lander den nye rørledningen
Polarled som skal transportere gassen fra Aasta
Hansteen til land. Og herfra videretransporteres
ferdig prosessert gass ut gjennom rørledningen
Langeled til Sleipner i Nordsjøen og videre til
Storbritannia. Det sikrer at britene får sin nice
cup of tea og kan varme opp boligene sine.
Hovedtyngden av de norske gassleveransene til
Storbritannia – og som dekker rundt 20 prosent
av britenes gassbehov – kommer fra Nyhamna.
Oljedirektoratet har siden starten av det norske eventyret vært opptatt av hvordan olje- og
gassressursene skal forvaltes. Ettersom de fleste
funn inneholder både olje og gass er det smart
å produsere oljen før gassen. Gassen injiseres
igjen for å presse ut enda mer olje som ellers går
tapt. Så, når oljeproduksjon går ned, produseres
gassen. Det skjer på flere felt nå, og det forklarer
hvorfor andelen av gasseksport øker. Gass blir
stadig viktigere for Norge.
Dessuten så er det fortsatt mye uoppdagede
ressurser i Norskehavet. Det viser vår nylig framlagte Ressursrapport leting 2018. Riktignok blir
olje- og gassforekomstene stadig vanskeligere
å finne, men på den andre siden så gir teknologiutviklingen grunnlag for ny innsikt. En annen
artikkel i denne utgaven viser store muligheter
ved bruk av kunstig intelligens. Digitaliseringen
ruller inn i oljenæringen for fullt og endrer måten
folk jobber på.
Kombinasjonen av geofaglig kompetanse og
digital teknologi gjør det mulig å finne nye oljeog gassressurser. Ressursrapporten viser at fortsatt gjenstår det å finne 47 prosent av de totale
ressursene på norsk sokkel. En betydelig del av
disse befinner seg i Norskehavet.
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De mørke skyene har lettet over Aberdeen. Og britisk oljeindustri. Hvordan
går utviklingen videre?
Bente Nyland
Oljedirektør
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Energiblikket
Tim Gould følger det globale energibildet tett. Særlig Kina følges
med argusøyne. «Kinas rolle i det globale energibildet er i endring
– og det påvirker oss alle,» sier lederen for World energy outlook i
Det internasjonale energibyrået IEA.
|

Bjørn Rasen og Tonje Thoresen, NTB (foto)
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Mer olje «Det er fortsatt for tidlig å skrive minneordet
om oljen. Etterspørselen stiger fortsatt, og tommelfingerregelen er mer enn én million fat i daglig økt forbruk – for
hvert år som går,» sier Tim Gould, lederen for World energy outlook i Det internasjonale energibyrået IEA.
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D

ieselgeneratorene durer i
området ved kontorbygget til IEA i Paris. Området
like ved Seinens bredde,
er i utvikling. Ti etasjer
over støyen deler Tim Gould energibyråets syn på utviklingen i det globale
energisluket – en verden som nærmer
seg et daglig forbruk av 100 millioner fat olje, i tillegg til annen energi.
Spørsmålet er om IEA ser endringer
i forbruksmønsteret og om morgendagens teknologi og energimiks er
bærekraftig.
IEA er optimister, sier Gould
mot slutten av intervjuet, etter å ha
utdypet IEAs syn på flere av de store
utfordringene verdens befolkning står
overfor.
Han tar imot Norsk sokkel tolv år
etter at forrige intervju med IEA ble
gjort. Det var det året Facebook ble
åpnet for alle og at Italia vant fotballVM. Gikk det slik IEA forutså den gang
– og hvordan beskriver p.t. IEA årene
fram mot 2040?

Om oljetørsten
«Det er fortsatt for tidlig å skrive minneordet om oljen. Etterspørselen stiger fortsatt, og tommelfingerregelen
er mer enn én million fat i daglig økt
forbruk – for hvert år som går,» sier
Gould.
Økt etterspørsel de ti siste årene
kommer fra utviklingsland, og i fremste rekke Kina. Gould sier at Kinas rolle
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i oljemarkedet – og i andre energimarkeder – er mest interessant.
Likevel er det ikke sikkert at det
er Kina som leder an utviklingen i
oljemarkedet de kommende ti årene:
«Du må også se mot India og andre
utviklingsland, det er fra disse hovedutviklingen i oljemarkedet kommer i
framtiden.»
En annen viktig faktor er den teknologiutviklingen vi har sett de ti siste
årene – samt at det politiske bildet er
forandret i den samme perioden.
«Oppmerksomheten rundt drivstoffeffektivitet har økt kraftig, samt at
elektriske biler utgjør nå en betydelig
større del av bildet enn de gjorde bare
for få år siden,» sier Gould.
Drivstoffeffektivitet utgjør allerede en betydelig forskjell, påpeker han.
Tre av fire personbiler som selges i verden er produsert med ulike tiltak for å
effektivisere effekten av drivstoffet.
Økt andel av elektriske biler varierer stort mellom landene. Norge er
blant dem som presser hardest på. Nå
gjør Kina et stort sprang mot elektriskdrevet transport, ikke bare for biler,
men også for scootere og busser.
«Det kan ta noen år til før vi ser at
dette erstatter betydelige mengder
olje, og vi ser fram mot 2040 i våre
analyser. Jo lenger inn i framtiden du
ser, jo større betydning har elektriskdrevet transport for oljesektoren.
Miljøguru Lester Brown uttalte
tidlig på 1990-tallet at hvis kineserne

byttet ut sykkelen med biler, da får vi
et virkelig problem… Gould er ikke
uenig: «Spørsmålet om kineserne skal
få ha sine egne kjøretøy, er et av de
viktigste for oss som ser inn i framtidens energimarked. I dag eier 120 av
1000 kinesere et kjøretøy, mens i USA
eier 700 av 1000 et kjøretøy.»
«I Beijing og mange andre kinesiske byer har lokale myndigheter satt
tall på hvor mange som kan eie et
kjøretøy, spesielt for bensin- og dieseldrevne kjøretøy. Det er ikke rett fram
å registrere et kjøretøy, hvis det ikke er
elektrisk.»
Offentlig transport er et annet viktig tema. Det store spørsmålet er, ifølge Gould, hva som skjer når store byer
i Sentral- og Vest-Kina vokser ytterligere. Hvilken transportpolitikk skal gjelde
for disse byene? Små variasjoner her
kan faktisk ha betydelig effekt på oljeetterspørselen i framtiden.

Om biler
Gould sier at den folkerike nasjonen
Indias behov for energi kun utgjør
en tredjedel av Kinas. Også andelen
indere som eier en bil er lavere – og –
inderne ser for seg en framtid med en
stor andel av elektrisk drevne kjøretøy.
Han understreker at det fortsatt er for
tidlig å si hvor langt India går i denne
retningen.
For tolv år siden sa leder for IEA,
Fatih Birol, i et intervju med Norsk sokkel, at bruken av fossilt drivstoff innen

transportsektoren måtte endres. Har
dette skjedd?
Gould svarer transportsektoren
er og blir viktig å følge tett. Innen
offentlig transport dekker olje fortsatt
94 prosent av behovet: «Men vi ser
konkurrenter til olje og vi ser politikk
som kan redusere andelen olje innen
offentlig transport.»
Gould sier at vi ikke må se transportsektoren under ett. En framtid
uten olje som drivstoff er mer oppnåelig for personbiler, mens vi fortsatt er
avhengig av olje for tungtransport og
skipstransport.
«Det er mulig at forbruket av olje
brukt til drivstoff i passasjerbiler i
2040, blir lavere enn det er i dag. Dette
trass i at den globale personbilflåten
dobles til to milliarder biler i 2040.
Flere faktorer gjør dette mulig. Den
viktigste er drivstoffeffektivitet, andre
årsaker er skifte til biodrivstoff, naturgass og selvsagt elektriske biler,» sier
Gould.
Likevel, personbiler utgjør bare en
del av bildet, disse bilene fyller rundt
25 prosent av verdens oljeetterspørsel.
Gould sier at vi må ta i betraktning
de sektorene hvor det er vanskelig
å erstatte olje. Innen transport med
lastebiler er drivstofføkonomi mindre
viktig enn det er for personbiler. Det
samme gjelder for skipstransport. Her
kan det ta lang tid før olje for alvor blir
utfordret som drivstoff. Og, innen luftfart finnes svært få alternativer til olje.
«Hvis vi oppsummerer, så ser vi
redusert oljeetterspørsel for personbiler og kraftgenerering. Men reduksjonen utlignes av økt forbruk til lastebiler, skip, fly, samt bruk i petrokjemisk
industri.
Hva er så alternativene, og er
hydrogen ett av dem? Gould drar litt
på svaret. Fra IEAs utkikkstårn mot
personbiler ser han og kollegene
at den største innsatsen rettes mot
elektriske biler: «Batterier er egnet for
passasjerbiler, men er ikke egnet for
tungtransport. Jo, tyngre last, desto
mer krevende blir det med batterier.»
Hydrogen derimot kan fungere for
tungtransport og innen andre sektorer. Men, bruk av hydrogen i stor skala
ligger et stykke fram i tid, mener han.

Om politikk
Vi spør Gould om olje, gass og kull i
økende grad har blitt et politisk spørsmål enn det var for tolv år siden, da

vi gjorde forrige intervju. Han sier at
energi alltid kommer til å være et politisk spørsmål.
«Bekymringene rundt energi og
klima er forsterket blant mange, ikke
minst som følge av Paris-avtalen om
klimaendringer.»
Han peker også på at energisikkerheten har endret seg. Ikke minst
skyldes dette skifergass og oljeproduksjon fra tette reservoarer i USA. For ti
år siden var dette kun en snakkis. Han
sier også at sikker forsyning av elektrisitet er blitt et hett tema som følge av
økt bruke av elektrisitet – og at strømmarkedet endres når mer fornybar
energi blir tilgjengelig.
Parisavtalen innebærer at flere
nasjoner er mot en framtid der behovet for petroleum bortfaller. Men IEA
mener at Parisavtalen ikke bør føre til
stopp i investeringene innen olje: «Vi
har laget framtidsbilder som oppfyller
Parisavtalen. I bildet fram mot 2030 ser
vi at behovet for olje kun faller med én
til halvannen prosent årlig.»
«I Norge, og flere andre land, faller produksjonen fra eksisterende felt
adskillig mer. Dette etterlater et gap
som bør fylles med nye prosjekter.»
«Så selv i lys av et framtidsbilde,
i samsvar med Parisavtalen, så er
behovet for letevirksomhet til stede.
Investeringer innen olje forblir en kostnadseffektiv måte å møte energiskiftet
på.»

Om gassbehovet
Også gassens framtid i ulike markeder
diskuteres flittig, og noen tunger ytrer
at behovet faller raskt. Gould er ikke
enig. Behovet for gass varierer stort
mellom ulike land, men utgjør en
viktig del av IEAs framtidsbilde fram
mot 2040, og gass står sterkt i forhold
til andre fossile brensler: «Det gjelder
både markedsmessig og i forhold til
Parisavtalen. I alle framtidsbildene
øker det globale behovet for gass.»
Forklaringen er, ifølge Gould,
enkel. Gass, sammen med fornybar
energi, er egnet i en verden som vektlegger miljøhensyn. Dette er særlig
synlig i utviklingsland. Eksempelvis
i Kina hvor bekymringen er stor for
luftforurensingen i de store byene.
Problemet kan ikke løses med fornybar energi. Gould sier at mange mellomstore bedrifter i utkanten av de
store byene, har et stort varmebehov
i produksjonen, et behov som i dag

løses med kull. Dette forurenser luften
i byene. Løsningen er å få disse over
på andre energikilder. Og der kommer
gassen inn i bildet.
Også i USA har bildet endret
seg. Gass – sammen med økt bruk av
fornybar energi – spiller en stor rolle
i arbeidet med å redusere utslipp av
karbondioksid: «I 2016 ble det for første gang produsert mer elektrisitet fra
gass enn fra kull.»
«Så i mitt perspektiv passer gass
inn i målet om å endre energibruken i
verden. IEA mener også at gass i økende grad er attraktivt for nasjoner som
importerer energi. For tolv år siden
var det 15-16 nasjoner som importerte
flytende naturgass (LNG), i dag er det
flere enn 40 nasjoner som importerer.
Prisene er relativt lave på grunn av
den globale konkurransen i markedet.
Derfor blir gass en viktig del av energistrategien for flere nasjoner.»
LNG gjør gassmarkedet mer fleksibelt enn om gassen fraktes i rør. I 2009
uttalte IEA at LNG kom til å ta 50 prosent av gassmarkedet, opp fra 22 prosent. Gould sier at skiftet går raskere
enn IEA forutså den gang. Australia og
USA bidratt med stadig større mengder LNG i markedet.
Europa ligger godt plassert, og
Gould mener at konkurransen mellom
leverandørene er gunstig for de europeiske kjøperne. Europa er omringet
av nasjoner med store gassreserver,
fra Russland – som trolig forblir den
største leverandøren – Norge, og fra
Kaspihavet/Midtøsten og Nord-Afrika.
All denne gassen kan også bli fraktet
i rør, eller som LNG-laster, til havner i
Middelhavet eller til Nordvest-Europa
for så å pumpes inn i det omfattende
nettverket av rørledninger.

Om energigapet
I IEA ser de paradokset med at verdens
befolkning øker, og med det behovet
for mer energi, samtidig som nasjonene bør redusere bruken av fossile
brensler. Spørsmålet er hvordan møte
denne utfordringen.
Kull har dekket hoveddelen av
veksten i verdens energibehov de siste
25 årene. De neste 25 årene kommer
fornybar energi, i tillegg til gass, til å
stå for 80 prosent av den forventede
økningen i forbruket, ifølge Gould.
«Verdens befolkning forventes
å øke med 1,7 milliarder mennesker
innen 2040. Mange mennesker har

Energigap «Verdens befolkning forventes å øke med 1,7 milliarder mennesker innen 2040. Mange mennesker har fortsatt ikke tilgang til moderne energi, blant dem 1,1 milliarder mennesker som
ikke har tilgang til elektrisitet. Dette betyr at det er et stort energigap som må fylles. Og vi tror det er mulig,» sier IEAs Tim Gould.
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Et annet trekk vi ser er at digitaliseringen
påvirker hvordan vi bruker energien.

fortsatt ikke tilgang til moderne energi, blant dem 1,1 milliarder mennesker
som ikke har tilgang til elektrisitet.
Dette betyr at det er et stort energigap som må fylles. Og vi tror det er
mulig,» sier han.
Gould nevner India som et eksempel. Myndighetene har nylig annonsert
at hver eneste landsby i landet nå har
tilknytning til elektrisk strøm, noe
han mener er «et stort steg» mot at
hver husholdning skal få det samme.
Fortsatt gjenstår mange områder, særlig i Sahara-områdene i Afrika.
I vår World Energy Outlook peker
vi på hvordan tilgang til elektrisitet
kan forbedres. Og vi peker på utviklingen innen brensler og teknologi,
det muliggjør FNs mål om bærekraft
i 2030.»
Mye har endret seg de ti siste
årene. Teknologi innen fornybar energi
er i dag blitt mye billigere – og det
åpner for større adgang. Det gjelder
spesielt for fjerntliggende samfunn,
langt fra strømnettet.
Et annet eksempel er utfordringen med at 2,6 milliarder mennesker
bruker biomasse som energikilde når
de koker mat. Det går ut over skogene
– og det skaper helseproblemer for de
som koker over åpen ild. Her kan LPG
(flytende petroleumsgass) spille en
større rolle, mener IEA og Gould.
«Økt tilgang til LPG er nå sentral i
den indiske regjerningens politikk. Og
med det også unngå at det kokes mat
over åpen ild,» sier han.

Om teknologiutfordringen

Elektrisk «Oppmerksomheten rundt drivstoffeffektivitet har økt kraftig, samt at elektriske biler
utgjør nå en betydelig større del av bildet enn de
gjorde bare for få år siden,» sier Tim Gould i IEA.
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IEA tror ikke verden mangler energi
fram til 2040. Men Gould innrømmer
at olje- og gassressursene blir en utfordring: «Skifergassrevolusjonen har
endret hele debatten om olje- og gassressurser, fra bekymring om knapphet
til en historie om overflod. Skifer står
som et eksempel på hvordan oppfinnsomhet og teknologi kan endre kursen
innen energisektoren.»
«Dette er ikke det eneste eksempelet. Det skjer en stor utvikling innen
offshore olje- og gassvirksomhet. Nå
strømlinjeformes utbyggingsløsninger
i større grad, samt at digitaliseringen
gjør disse prosjektene mer konkurransedyktige,» framholder han.

«Men fortsatt må vi forholde oss
til at ressursene må utvinnes fra stadig
mer komplekse reservoarer, og disse
befinner seg i økende grad i fjerntliggende strøk. Derfor er fortsatt teknologilæring og -utvikling kritisk.»
Det teknologiske skiftet er, ifølge
Gould, nøkkelen til framtiden. Han
peker på kostnads- og teknologiutviklingen innen solenergi, batterier og
offshore vind, og hvordan disse nyter
politisk støtte. Han trekker også fram
en aldrende leverandørindustri som
har funnet nye muligheter innen offshore vind.
«I horisonten ser vi teknologier
som kan endre bildet igjen. Faste vindturbiner erstattes av flytende vindturbiner lenger til havs. Disse kan, når
kostnadene blir lavere, bidra med nye
og større mengder kraft,» sier Gould.
Trass i disse utsiktene, heller han
litt kaldt vann i blodet på de utålmodige. Utviklingen innen disse teknologiene ligger fortsatt et stykke etter
sett i forhold til hva som er nødvendig
for å møte målene for en bærekraftig
utvikling.
«IEA følger nøye med på utviklingen innen 38 forskjellige teknologier
for ren energi. Men bare en håndfull
av disse er i rute for å tas i bruk i stor
skala, noe som er en forutsetning,»
sier han.
		

Om langtidshorisonten
Det er selvsagt fristende å spørre
Gould om hvordan energibyrået tror
bildet ser ut etter 2040. Han blir mer
vag og begrunner det med at fra nå til
2040 er en realistisk tidsramme for å
forstå planlegging av teknologiutvikling og investeringer.
Likevel, noen trender synes klare
sett i et lengre perspektiv: «Verden
kommer til å bruke mer elektrisitet;
elektrisitet øker ytterligere som sluttprodukt i energikjeden.»
«Et annet trekk vi ser er at digitaliseringen påvirker hvordan vi bruker
energien. Dette henger nøye sammen
med elektrifisering, og det vil også
bli en viktig faktor for effektivitet i
industrien og i hvordan vi tenker innen
transport.»
IEA ser heller ikke på lengre sikt
hvordan elektrisitet kan løse utfordrin-

Fortsatt mye å finne
på norsk sokkel
gene for lufttransport, store industrielle prosesser og frakt av tungt gods:
«Teknologiutvikling kan gjøre mye,
men ikke alt.»
En tredje trend han ønsker å rette
søkelyset mot, er hvordan Kinas rolle i
energibildet endrer seg. Kina har sittet
i førersetet for flere globale trender,
spesielt innen olje og kull: «I framtiden
tror vi også at Kina har en ledende
rolle, men nå innen naturgass og et
bredt spekter av teknologier for ren
energi. Hva kineserne gjør, har store
ringvirkninger for kloden vår.»
Kina har stått for halvparten av
verdens produksjon og forbruk av kull.
Men det skjer endringer i stornasjonen.
De siste årene har kullforbruket gått
ned – toppåret for forbruk var i 2013.
Et sosialt aspekt er at fire millioner kinesere har sin jobb i kullindustrien. Dette kan også påvirke
hvor raskt – eller sent – Kina ønsker å
bevege seg bort fra kull: «Men totalt
sett kommer Kinas kullforbruk til å
minke. Spørsmålet er hvordan dette
balanserer mot andre områder, som
Sørøst-Asia og India, hvor forbruket
av kull fortsatt kan øke som følge av
befolkningsvekst.»
Gould sier at kullforbruket i
Europa kommer til å falle merkbart
de neste tiårene. Og han nevner at
Storbritannia har opplevde sin første
dag uten kraftgenerering med kull.
Dette ble muliggjort med gass.

Om realisme
Mye skjer og mye må antageligvis
skje. Spørsmålet er om trend- og tallknuserne i IEAs hovedkvarter i Paris
er optimister på klodens vegne. Tim
Gould svarer at «vi er optimister, og
må vi også være.» Og han mener at
dette er en realistisk holdning.
«Vårt mandat som en institusjon
handler om sikker, rimelig og bærekraftig energiforsyning. Vi tror disse
elementene kan kobles sammen på
en god måte – og vi ser bevis for dette
innen energisektoren i dag. Selvsagt
har vi store utfordringer foran oss, og
det er fortsatt en lang vei å gå før vi er
der vi bør være. Det fordrer at vi må
tenke kreativt sammen med regjeringer verden rundt. Til syvende og sist
må det skje gjennom samarbeid.»

Oljedirektoratets nye ressursrapport viser
at produksjonen av olje og gass kommer
til å øke framover – men skal den opprettholdes på samme nivå etter midten
av 2020-tallet, må det gjøres nye og større funn.

Det er mye olje og gass igjen på norsk
sokkel, og det gir fortsatt store muligheter både i modne og mindre utforskede områder. Økt kunnskap, mer og
bedre data, nye arbeidsmetoder og ny
teknologi åpner for nye letemuligheter
og kan gi flere lønnsomme funn. Men
skal produksjonen av olje og gass opprettholdes over tid, må selskapene lete
– og finne – mer.
«I denne rapporten legger vi blant
annet fram en oppdatert oversikt over
uoppdagede petroleumsressurser på
sokkelen. Den viser at etter mer enn 50
års virksomhet er rundt 55 prosent av
forventede olje- og gassressurser ennå
ikke produsert. Av disse er litt under
halvparten ikke engang funnet,» sier
letedirektør Torgeir Stordal (over).
Estimatet for uoppdagede ressurser er
på 4000 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.), noe som
tilsvarer om lag 40 Johan Castberg-

felt. OD forventer at rundt to tredjedeler av de uoppdagede ressursene
ligger i Barentshavet, resten er fordelt
på Nordsjøen og Norskehavet.
«Tallene forteller oss at mulighetene
på norsk sokkel er store og kan gi
grunnlag for olje- og gassproduksjon i
mange tiår,» sier Stordal.
«Myndighetene legger til rette for
jevnlig tilgang på areal gjennom konsesjonsrunder. I de siste rundene har
det vært stor interesse fra industrien,
og etter et par år med lavere leteaktivitet ser vi nå at det tar seg opp igjen.
Dette er viktig for at ressurspotensialet
skal bli påvist og produsert.»
Oljedirektoratets analyser viser at det
har vært lønnsomt å lete i alle havområdene på norsk sokkel. Letedirektøren
understreker at det derfor er viktig
at selskapene fortsetter å lete aktivt i
både kjente og mindre kjente områder, og at et mangfold av aktører
bidrar til dette.
En trend de siste årene er at funnene
har vært mindre enn tidligere. Olje- og
gassforekomstene blir dessuten stadig
vanskeligere å finne. Her har ny teknologi gitt bedre data og bedre verktøy
som har bidratt til ny innsikt og nye
letekonsepter.
«Denne utviklingen vil fortsette.
Kombinasjonen av bedre geofaglig
kompetanse og digital teknologi blir
trolig nøkkelen til å identifisere nye
ressurser i årene framover.»
Rapporten presenterer en rekke analyser som vil være en del av kunnskapsgrunnlaget til både myndighetene og
næringen. Hensikten med analysene
er å gi grunnlag for læring og gode
beslutninger som kan bidra til å opprettholde leteaktiviteten og produksjonsnivået utover i tid.
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Reservoarteknolog. Direktør ved
senteret, Merete Vadla Madland, har
bakgrunn som professor ved UiS innenfor fagfeltet reservoarteknologi. Hun
gleder seg over gode tilbakemeldinger
på senterets arbeid – og til den store
IOR-konferansen i slutten av april.
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Navet i den
internasjonale
forskningen for IOR
Det vakte en viss oppsikt i fagmiljøet da direktør Merete Vadla
Madland proklamerte målet for Det nasjonale IOR-senteret da
det åpnet i 2014: «70 prosent av oljen på norske felt skal utvinnes.» I dag er utvinningsgraden i underkant av 50 prosent.
Madland står fortsatt på sitt djerve mål.
|

Eldbjørg Vaage Melberg og Jan Inge Haga (foto)

K

ompetansesenteret for IOR,
eller økt utvinning, ble etablert etter en nasjonal konkurranse i regi av Norges
forskningsråd i 2013. Det
ledes fra Universitetet i Stavanger
(UiS), med forskningsinstitusjonene
International Research Institiute of
Stavanger (IRIS) og Institutt for energiteknikk (IFE) som partnere. I tillegg har
senteret elleve aktive industripartnere,
både oljeselskap og i leverandørindustrien. Og instituttet har også et omfattende nettverk som omfatter ledende
forskere fra hele verden.
«Det spesielle med partnerskapet
rundt IOR-senteret er at industripartnerne gjør mye mer enn bare å betale
en ‘inngangsbillett’. Her bidrar alle
inn med ideer og konstruktive innspill – og med menneskelige ressurser.
Medarbeidere i enkeltselskap er en del
av teamet,» forteller Madland.
Flere enn 100 forskere er knyttet
til senteret. Men Madland peker på at
hun like gjerne kunne sagt 300 forskere, «når vi tar med alle de som gir
sine bidrag fra forskningsmiljøer rundt
om i hele verden.»

Hva er IOR?
Oljen befinner seg i små porer, eller
porer på mikroskalanivå, i reservoarbergartene, som kan være for eksempel kalk eller sandstein. Olje produseres ved hjelp av reservoartrykket. Når
det ikke er tilstrekkelig høyt, injiseres
vann eller gass, eller begge deler, for
å øke reservoartrykket og dermed få
ut mer.
Men selv etter dette, er det store
oljevolum igjen i undergrunnen. Og
det er her IOR-senteret med sine forskere har en jobb å gjøre. Hvordan får
en ut enda mer av oljen? Kanskje opp
til 70 prosent?
Hvorfor det er så viktig? Jo – fordi
det representerer milliardverdier for
det norske samfunnet og for petroleumsindustrien. Dette er olje som vi vet
er til stede. Vi må ikke finne den først,
men vi må finne nye metoder eller nye
kombinasjoner av eksisterende metoder som gjør det mulig å produsere
den.
I Oljedirektoratets ressursrapport
for funn og felt som ble publisert i
2017, ble det presentert et stort teknisk
potensial for økt utvinning på norsk

sokkel ved bruk av avanserte utvinningsmetoder. Beregninger viser at
dersom bare ti prosent av dette tekniske potensialet kan utvinnes lønnsomt, vil det utgjøre salgsinntekter på
nærmere 150 milliarder kroner med en
oljepris på 50 dollar per fat og en kurs
på åtte kroner per dollar.

Metodene
Det nasjonale IOR-senteret arbeider
langs to hovedakser, injeksjon og
simulering. Simuleringen gjør det
mulig å finne ut hvordan reservoaret
oppfører seg når det injiseres ulike
typer væsker og kjemikalier.
For å starte med injeksjon – på
senteret er målet å finne de optimale
injeksjonsmetodene. Madland nevner
Ekofisk-feltet som eksempel. Der har
det vært injisert sjøvann siden midt på
1980-tallet for å vaske ut mer olje av
reservoaret, som består av kritt.
Madland sier at de arbeider med
å gjøre sjøvannet «smartere». Ved å
tilsette, eller ta bort naturlige salter i
sjøvannet, kan det bli mer effektivt.
Med det menes at det trengs mindre
mengder «smart» sjøvann for å få ut
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etter vanlig vanninjeksjon, det er
påvist gjennom bruk andre steder på
kloden. Men polymer har sine utfordringer. Senteret jobber for å finne
fram til en effektiv og nedbrytbar
Biopolymer som ikke er skadelig for
miljøet til havs.
I petroleumsvirksomheten handler
mye om store økonomiske verdier.
Derfor er det viktig å vite at ulike injeksjonsmetoder virker før de tas i bruk
offshore. En utfordring, for eksempel
med polymer, er at den kan bli ødelagt
av innsnevringer i rørsystemet som
skal føre væsken ned til reservoaret.
Slike innsnevringer kan være ventiler.
Derfor er det viktig å teste ut hva
som er et optimalt oppsett av ventiler
for å unngå å ødelegge polymerens
egenskaper allerede før den når selve
reservoarbergarten der oljen ligger.
Den første storskala testen i regi av
IOR-senteret var vellykket og gav data
av høy kvalitet. Dataene er presentert
både på konferanser og i vitenskapelige tidsskrifter.
Tester av denne typen er svært
vanskelig å gjennomføre. De er også
dyre. Storskalatesting i dette formatet
hadde ikke vært mulig dersom det
ikke var for samarbeidet mellom forskningsmiljøene og bransjepartnerne
tilknyttet senteret.
Neste skritt er å teste på store
oljemettede sandpakker for å finne ut
hvor mye ekstra olje som kan produseres ved hjelp av polymer.
Madland forteller at et eksperiment kan gjennomføres på et par-tre
uker. Det som tar tid for forskerne, er
å finne ut hvordan storskala oppsettet
skal være for å gi svar på spørsmålene
de selv og industrien stiller.
Storskalatesting kan være det
avgjørende skrittet mot offshore-pilotforsøk. Nå er målet å få til pilotforsøk
på felt i løpet av de to neste årene.

App
Simulerer. Emanuela Kallesten jobber med en
triaksialcelle, der hun utfører tester på kjernemateriell ved reelle reservoarbetingelser. Ved bruk av
disse cellene kan en simulere enhver reservoarhistorie på norsk sokkel. Geomekanikklaboratoriet
ved Universitet i Stavanger har 12 av disse cellene.
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mer olje. Dette har mange fordeler,
ikke minst krever det mindre energi,
og vannet blir fortrinnsvis liggende
igjen i reservoaret. Hvis deler av det
smarte vannet skulle bli produsert,
kan det inngå som en ingrediens i
produksjonen av mer smartvann, og
på denne måten injiseres tilbake til
reservoaret.
Senteret arbeider også med
polymerinjeksjon, forteller Madland.
Polymer egner seg best i sandstein.
Polymer er et kjemisk materiale som
tilsettes injeksjonsvann for å gjøre
vannet «tykkere»; at det får høyere
viskositet.
Polymer er effektivt og kan fortrenge mer av den gjenværende oljen

For at injeksjon skal være effektivt, er
det viktig å ha kunnskap om hvordan
for det smarte vannet eller polymeren
opptrer nede i reservoaret. Det må
simuleres.
«Våre forskere har utviklet en fantastisk simulator, IOR-simulator. Denne
simulatoren er knyttet til dataverktøy
som allerede er i bruk i industrien.
Ulike data puttes inn i simulatoren
vår, og ut kommer svar som viser hvor
effektive de ulike injeksjonsvæskene er
i ulike reservoarer, og hvor stort potensialet er for økt utvinning. Det ligger
mye komplisert teknologiutvikling bak
simulatoren – men det høres kanskje
ikke så vanskelig ut når hele teknologien kan samles i en egen app,» sier
Madland.

Hun understreker at det er én særdeles viktig forutsetning som ligger til
grunn for at simulatoren, eller app-en,
skal ha noen funksjon: Selskapene må
dele sine data.
Selv om alle petroleumsfelt har
sin egenart, er det likevel mange fellestrekk. For eksempel er 60 prosent
av verdens felt karbonatfelt. På norsk
sokkel gjelder dette spesielt krittfeltene i den sørlige delen av norsk sektor.
Dessuten ligger det mye olje og gass
i sandsteinsreservoarer. Store oljefelt
i Nordsjøen, som Statfjord, Gullfaks,
Oseberg og Johan Sverdrup, har alle
sandsteinreservoar. IOR-senteret
balanserer arbeidet mellom disse to
reservoartypene.

Doktorgrader
Da IOR-senteret ble etablert, var målet
å utdanne 20 doktorgradsstipendiater:
«Nå har vi allerede 20 stipendiater.
Etter fire års drift,» sier en stolt senterdirektør.
Den første disputerte like før jul i
2017. Stipendiatene våre er særdeles
dyktige. Nå kommer disputasene som
perler på en snor, det ventes seks-sju
i løpet av 2018. Det jobbes også for å
få flere post-doc-stillinger. I dag er 19
tilknyttet senteret – og Madland vil ha
minst fem til de neste tre årene.
Åpenhet og synlighet er viktige
stikkord for IOR-senteret. Og det var
også et krav da den nasjonale konkurransen om senteret ble lyst ut for
drøyt fem år siden. Madland er uhyre
opptatt av å dele, og hun siterer
Bibelen: «Gi, så skal du få …»
«Det er ambisiøst å dele. Skal vi
ha noe å dele, må vi være flinke, vi må
sikre oss at vi er helt i front på feltet
vårt,» sier hun.
Madland understreker at hennes
akademiske oppdragelse har deling
som et bærende prinsipp – det lærte
hun av professoren sin, Rasmus Risnes
ved UiS: «Det er uhyre energikrevende
å få tak i data. Flere av selskapene
vil helst holde sine data for seg selv.
Denne utfordringen er løst ved at selskapene ikke åpner opp for generell
datadeling, men bidrar med prosjektspesifikke data.»
«Og når vi får data, må vi vise selskapene at vi evner å bruke dem, det
er viktig å vise at vi kan levere nyttige
løsninger for brukerpartnerne våre,
løsninger som de kan ha nytte av,»
framholder hun.
Synligheten kommer blant annet
til utrykk gjennom den årlige IORkonferansen og de rundt 550 journal- og konferanseartiklene som er
publisert til nå.

En gang i året møtes verdens
fremste fagfolk innen IOR-forskning
på den store IOR-konferansen, IOR
Norway, i regi av senteret i Stavanger.
Det er blitt en internasjonale begivenhet der foredragsholderne står i kø – i
år går den av stabelen 24. og 25. april,
med hovedtema: Smart solutions for
future IOR.

Evaluering
IOR-senteret ble etablert i slutten
av 2013 som et resultat av Stortings
melding 28 (2010 – 2011): En industri
for framtiden – norsk petroleumsvirksomhet. Senteret ble etablert for
en periode på inntil åtte år. I første
omgang for fem år med mulighet for
forlengelse på tre år etter en midtveisevaluering.
Rett før avslutningen av konfe
ransen IOR Norway 2018 offentliggjor-

de Forskningsrådet at Det Nasjonale
IOR-senteret får viderført støtten i tre
nye år.
Sist høst ble senteret, som forsker
fram løsninger for økt og forbedret
oljeutvinning, evaluert. Et ekspertpanel besøkte senteret, gjennomgikk
mengder av dokumenter og intervjuet både ledelsen og studentene.
Konklusjonene ble samlet i en evalueringsrapport.
Denne rapporten dannet grunnlaget for å avgjøre om finansieringen
fra Forskningsrådet skulle videreføres i
ytterligere tre år. Evalueringsrapporten
konkluderte med at IOR-senteret er et
sterkt og veldrevet senter.
«Vi er klare for de siste tre årene.
Ved hjelp av støtten fra Forsknings
rådet kan vi fortsette å levere fremragende IOR-forskning,» sier Madland.

Forskningsleder. Aksel Hiort forskningsdirektør ved IOR-senteret. Han er forskningsleder innen økt oljeutvinning ved IRIS og professor i reservoarteknologi på UIS. Han
representerer IRIS i ledelsen av IOR-senteret. I tillegg er forskningsinstituttet IFE representert i ledelsen.

Doktorgrader. Dmitry Shogin (t.v.) har en doktorgrad i matematikk og fysikk.
Emanuela Kallesten (midten) har en mastergrad i petroleumsgeologi.
Doktorgradsstudent Mona Wetrhus Minde har en mastergrad i petroleumsgeologi.
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Gir mer gass i
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Taubåtene har slept med Aasta
Hansen-plattformen ut i Norskehavet.
Om noen måneder strømmer gassen fra dette feltet inn til Norges nye,
store gassknutepunkt i Midt-Norge,
Nyhamna i Aukra kommune.
| Rune Solheim (tekst og foto)

i Norskehavet
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E

n flokk hegrer våker i de
store granene like ved stranden utenfor Nyhamna. Noen
av dem tar sakte streif utover
sjøen. De staselige fuglene
kan konstatere at det er kommet
et nytt, digert rør på gassanlegget.
Utvidelsen av Nyhamna gassanlegg
blir omtalt som Norges største, landbaserte industriprosjekt det siste tiåret.
Røret smyger seg opp fra havbunnen og inn i en gigantisk steinrøys på
land, der det får selskap av tre andre
store rør. De tre rørene kommer fra
Ormen Lange-feltet og har produsert
i mer enn ti år allerede. Det fjerde og
nye røret er under trykk med gass fra
Ormen Lange feltet. Snart strømmer
det inn naturgass fra Aasta Hansteenfeltet i Norskehavet.
Gassen skyves gjennom den 482
kilometer, splitter nye rørledningen
Polarled og inn på gassanlegget.
Ferdig prosessert vil gassen gå ut gjennom Langeled de 1166 kilometerne til
Sleipner-feltene i Nordsjøen. Herfra vil
gassen tas videre til Storbritannia for at

Isolasjonstekniker
Krzysztof Mierzwinsky
jobber for Beerenberg
med isolasjon på den
nye mottaksmodulen for Polarled og
Aasta Hansteen ved
Nyhamna.
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britiske borgere skal kunne tilberede
«a nice cup of tea» eller varme opp
husene sine. Fra knutepunktet Sleipner
er det også mulig å distribuere gass til
det europeiske kontinentet.
Dette er hvis alt går etter planen,
og i øyeblikket ser det ut til at tidsplanen, med oppstart siste kvartal i 2018,
holder.

Tiårsjubileum
«Ormen Lange har levert gass til
Storbritannia via Nyhamna og
Langeled i mer enn ti år. Feltet stod
i 2016 for den største (43 prosent)
gassproduksjonen fra Norskehavet og
kommer fortsatt til å være en viktig
gassleverandør,» sier Kalmar Ildstad,
underdirektør for Norskehavet i
Utbygging og drift i Oljedirektoratet.
Han legger til at Langeled er et
eksempel på at etablering av ny infrastruktur i et område skaper interesse
og vilje til videre leting og utvikling av
funn i det omkringliggende området.
«Med Langeled på plass, ble Aasta

Hansteen-utbyggingen gjort mulig. I
2018 starter gassleveransene fra Aasta
Hansteen via Polarled og Langeled.
Polarled åpner videre opp for utvikling
og tilknytning av nye gassressurser i
den østlige delen av Norskehavet», sier
han.
Et eksempel på det er den
pågående Dvalin-utbyggingen
som er besluttet tilknyttet Polarled:
«Oljedirektoratet er opptatt av at det
fortsatt letes og at funn modnes for å
gjøre nytte av framtidig ledig kapasitet
transportsystemene på en kostnadseffektiv måte. På den måten skapes
merverdier.»

Velkommen
Nyhamna og Ormen Lange hadde
tiårsjubileum 30. september i fjor.
Operatør Shell inviterte alle kommunens 3500 innbyggere med på
feiringen.
Under byggingen fikk kommunen
Aukra doblet befolkningen. Også
under utvidelsesprosjektet som startet

i 2014, har den vesle øya Gossa fått
en svært stor økning i befolkningen.
På en aktivitetstopp i 2015 huset
Nyhamna 1500 arbeidstakere. Det er
ingen hemmelighet at gassanlegget
var meget velkomment til Møre og
Romsdal, og at mange krefter var i
sving for å få det til å lande nettopp
her.
Operatøren Shell (Gassco overtar
operatøransvaret i 2018, men Shell
fortsetter som driftsoperatør) har lagt
til rette for å ha et godt forhold til
lokalbefolkningen. Prosjektdirektør i
Shell, Mark I. Wildon er stolt over det
organisasjonen har fått til.
«I perioder har jeg vært direktør
for Norges største hotell, nemlig vårt
eget boligkvarter her ved anlegget
med en sengeplass-kapasitet på om
lag 1600, der alle har enerom med dusj
og toalett,» sier han.
Wildon sier at de har investert
mye i boligkvarteret for å gjøre det
til et trivelig miljø å bo i. I tillegg har
operatøren Shell vært veldig opptatt
av lokal verdiskapning og ringvirk-

ninger, fordi de ser at det har positiv
påvirkning på prosjektet. Arbeidet ble
delt opp i mindre pakker, slik at lokale
selskaper skulle kunne konkurrere om
delprosjektene. Over 50 selskaper fra
Midt-Norge har fått oppdrag, for til
sammen over en halv milliard kroner:
«Dette utgjør et betydelig bidrag for
lokalt næringsliv.»

Fagarbeidere
Over 7000 mennesker har vært gjennom Shells treningsprogram for sikkerhet på anlegget. De fleste har vært
nordmenn, men en rekke andre nasjonaliteter har også vært representert.
«De fleste har kommet til oss med
en sterk fagkompetanse. Vår oppgave
har vært å lære dem hvordan man
utfører sine oppgaver i et gassanlegg
som er i full produksjon. Det har vært
en av de største utfordringene vi har
hatt, å unngå at noe tilstøtte fagarbeiderne som var inne i prosjektet,» sier
Wildon.
Nyhamna har vært en solid lærlingebedrift, med om lag 80 unge som

har gått læretiden i virksomheten.
Anlegget har i dag en produksjonskapasitet på 70 millioner standard kubikkmeter gass i døgnet. For å
kunne produsere fra flere felt, må trykket på gassen fra Ormen Lange økes
ved hjelp av kompresjon.
«Med økt trykk er vi i stand til å
ta imot gass fra flere og nye felt, blant
dem Aasta Hansteen. Samtidig oppnår
vi å få mer ut av reservoaret på Ormen
Lange. Resultatet av utvidelsen er at
kapasiteten til anlegget stiger fra 70
til 84 millioner standard kubikkmeter
gass i døgnet. Dette gjør at anlegget
nå kan prosessere det samme som
Langeled er dimensjonert for,» sier
Wildon.

Dobling
Han forteller at modifikasjonen av
anlegget en kombinasjon av både
store og små brikker. Flere store
moduler er kommet til, med en samlet vekt på 22 500 tonn. Den største
enkeltmodulen veide 2500 tonn. I tillegg er det gjort mange justeringer på

Stolt
Kommunikasjonssjef
Lillian Aasheim er stolt
over det Ormen Lange
har produsert i ti år.
Gassen kommer inn blant
annet gjennom dette
røret. I bakgrunnen det
nye Polarled-innløpsrøret.

1-2018 NORSK SOKKEL | 17

Jubilerte Nyhamna
passerte ti år med drift
høsten 2017. Ved jubileet
ble hele Aukra kommunes innbyggere invitert
på besøk og omvisning
på det gigantiske gassanlegget.

det eksisterende anlegget. Dette er en
nesten dobling av utstyrstonnasjen på
Nyhamna.
Om lag 300 punkter knytter det
nye anlegget opp mot det gamle, og
det krever nøyaktig arbeid. Så mye
som mulig er ferdigstilt på verftene,
slik at det bare var å sette nytt utstyr
opp og skru det sammen med de
andre modulene i Nyhamna. Teknisk
sett har det vært utfordringer med
hensyn til hvordan man bygger fundament for nye innretninger i et anlegg
i full drift. Den nye rørledningen til
Polarled er bygget bare to meter fra
innløpsrørene fra Langeled. Over ti
tonn med eksplosiver er brukt på
anlegget mens det har vært i full drift.
«Man må ha litt erfaring med
sprengning for å kunne gjøre noe
slikt. Det trengs veldig god forståelse
av hva som skjer når det eksploderer, hvor mye vibrasjoner det lager
og hvordan man beskytter området
rundt.»
Wildon forteller at det er fjernet
35 000 kubikkmeter med stein fra
Nyhamna, også det mens anlegget
har vært i drift. I tillegg har de drevet
med sveising, noe som ikke er ufarlig
midt inne i et gassanlegg.
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«Konstruksjonsstrategien vår var
å fjerne så mye sveising som mulig. Vi
valgte å bygge prosjektet i 54 moduler som er satt sammen andre steder,
fra Storbritannia, Polen, Kina, Stord
og Verdal, og så flyttet vi dem inn i
anlegget med digre flyttekjøretøy og
monterte dem.»

Størst
På spørsmål om dette er Norges største industriprosjekt på land, svarer
Wilson at han ikke har statistikk på
alle andre industriprosjekter i Norge:
«Men det jeg kan si, er at prosjektet i
Nyhamna har vært veldig stort.»
Han forteller at om lag 7000 mennesker har vært involvert inne på
anlegget. Bare dette gjør det til det
største prosjektet i Shell på eksisterende anlegg verden over. Ingen andre
har kunnet fortelle ham om prosjekter
som har vært større.
Wildon er veldig godt fornøyd
med samarbeidet med Kværner og de
store leveransene derfra. 80 prosent
av verdien av prosjektet har gått til
norske leverandører. 150 norske leverandører har bidratt i prosjektet.
Det har vært store utfordringer

med å kunne designe utstyr og moduler slik at de kan passe inn i et anlegg
som allerede eksisterer og fylle de
funksjoner som var nødvendig: Øke
produksjonen fra Ormen Lange, å få
stabilt trykk på to systemer som leverer gass samtidig og sørge for økt produksjonskapasitet på anlegget.
Krevende design og konstruksjonsmetodikk har gjennomsyret prosjektet. Mange av modulene er 20-40
meter i størrelse, veier flere tusen tonn
og de må likevel passe til eksisterende
infrastruktur med millimeterpresisjon.
Dimensjonskontroll er med andre ord
svært viktig i en slik prosess.
«Shell har vært i Norge i 105 år
og har vært med på å utvikle mye
ny teknologi i løpet av disse årene.
Vi var med å bygge den første
Troll-plattformen, den største menneskeskapte struktur som er flyttet
over Jordens overflate, likevel er vi
veldig stolte over det vi har fått til i
Nyhamna,» sier Wildon.
Hegrene i granene utenfor letter og flyr ut over det åpne havet. I
april så de en sylinderformet farkost
som dro forbi, med retning mot Aasta
Hansteen-feltet.

Lærling Bertine Solem
var første lærling på
Nyhamna og jobber nå
som innleid prosesstekniker og trives godt.
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Senter i
tankene

Prosjektdirektør for Aasta
Hansteen-byggingen i
Equinor, Torolf Christensen,
har en kongstanke om
at feltet skal bli et nav i
Norskehavet, der andre
funn kobles på. Først ut er
Snefrid nord.

Bertine Solem var først
lærling på Nyhamna og
jobber nå som innleid
prosesstekniker og
trives godt.

Dimensjoner Torolf Christensen er prosjektdirektør i Equinor for byggingen av Aasta Hansteen-plattformen. Samlet sett er det det største løftet
han har vært med på i karrieren. Han forteller om et stort trykk fra verden rundt, særlig nordfra i Norge.

| Rune Solheim (tekst og foto)
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N

orsk sokkel treffer ham
på Stord, sør for Bergen.
Like utenfor kysten her i
Digernessundet lå det sylinderformete skroget til Aasta Hansteen.
Den sindige trønderen er rolig som
skjæra på tunet. Han ser ikke ut til å
være preget av å ha ansvar for et stort
og komplisert nybrottsarbeid på norsk
sokkel.
Christensen forteller at Equinor
og partnerne har vært nøye med å ha
kapasitet om bord på plattformen,
både i vekt og areal, til å ta inn nye felt.
Det er gjort nye gassfunn i nærheten.
«Vi tar sikte på å bli en slags hub i

området, et nav midt i et nettverk av
andre funn. Da får vi mer volum inn til
plattformen og levetiden øker,» sier
han.
Så langt Equinor ser i dag fins det
gassressurser til en levetid om lag til
2030.
«Vi har mye å gå på og har en aktiv
eiergruppe som utforsker området
rundt for å finne mer som vi kan fase
inn. I borekontrakten med Transocean
har vi mulighet til å legge på boring
av fire ekstra brønner hvis vi finner fire
gode prospekter i området. Dette kan
både skje innenfor Aasta Hansteenlisensen, eller innenfor en annen

lisens der en av partnerne er operatør.
Boreriggen blir brukt fleksibelt for å
skape verdier til Aasta Hansteen,» sier
Christensen.
Snefrid nord danner den første
tråden i nettverket. Dette funnet er
besluttet at skal utvinnes og koples på
brønnstrukturen til Luva.
Gassrørledningen Polarled kan
også danne grunnlag for utvinning
lengre nord og lengre sør, hvor det er
laget påkoblingspunkter.

Oddsene imot
Som kunstneren og kvinnesakskvinnen Aasta Hansteen (se egen sak), har

Kobler sammen Industrirørleggere fra Kværner legger siste hånd på rørsammenføyningene ved mottaksmodulen for Aasta Hansteen på Nyhamna.
Fra venstre Svein Nygård, Øystein Erland og Stig André Bukkøy.
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feltet også hatt oddsene mot seg:
Havdybde på hele 1300 meter, langt
fra land; om lag 300 kilometer og 150
kilometer til nærmeste infrastruktur
(Norne-feltet). Både vær og strøm i
området er av den ugjestmilde sorten.
Hele 17 ankere må til for å holde plattformen i ro i det ruskete Norskehavet.
Norskehavet. I gjennomføringsfasen
ble det underveis trange leverandørmarkeder, svekket norsk krone, verftskø og utsettelse av byggestart. Men nå
går alt på skinner, ifølge Christensen.
Da Norsk sokkel besøkte Stord,
var dekket til plattformen på vei over
havet fra Sør-Korea til Norge, for å bli
satt sammen med skroget utenfor
Stord. Aasta Hansteen blir verdens
største spar-plattform. Totalvekten er

om lag 70 000 tonn tørrvekt, og da er
det ikke tatt hensyn til de stive stigerørene som vil henge under plattformen
(spar er et amerikansk uttrykk for en
sylinderformet gjenstand, eller påle. red.
anm.).
Det er Technip som har designet
skroget til Aasta Hansteen. Technip
verft i finske Pori har bygget de fleste
av de 20 spar-plattformene som er
laget. Men der var det ikke kapasitet
da Equinor forespurte markedet. For
norske verft var skroget for stort.
Resultatet ble derfor en kombinasjon
av amerikansk design, sør-koreansk
bygging og norsk montering.
En del utstyr om bord på dekket
er bygget i Norge og skipet over til
Sør-Korea for montering.

Press Helge Hagen
er prosjektdirektør for
marine- og undervannsoperasjoner på
Aasta Hansteen. Han
forteller at han puster
litt ut etter hver milepæl
som passeres, det er
først når produksjonen
starter og alle delene
virker sammen som de
skal, at han puster lettet ut for alvor.
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Over halvparten av utstyret om
bord på dekket er fra norske leverandører. Christensen sier at hele
organisasjonen har helse- miljø og
sikkerhet (HMS) i fokus. Teamet har
måttet håndtere krevende forskjeller
i arbeids-, kontrakts- og HMS-kultur
mellom Norge og Sør-Korea. I tillegg har det vært utfordrende med
tidsforskjeller mellom USA, Norge og
Sør-Korea.
«Det har heldigvis gått bra, til
tross for de store dimensjonene
i byggverket. Vi har bare hatt én
alvorlig skade under arbeidet,» sier
Christensen.

Puslespill
Prosjektdirektøren forteller at
Hyundai-verftet i Sør-Korea bygget
skroget liggende, som et puslespill
av noe de kaller megablokker. Disse
utgjorde en tredjedel av lengden og
180 grader av omkretsen. De digre
modulene ble bygget sammen med
løft på opp til 6000 tonn.

Dekk-vent Her i Digernessundet lå skroget til Aasta
Hansteen, i påvente av at dekket kom fra Sør-Korea.

«Jeg ble imponert over at alt
ble passet på millimeteren, både
strukturelt og rørmessig – i tre
dimensjoner. Det var fantastisk å være
vitne til, særlig med tanke på at det var
den første spar-plattformen de bygget,» sier han.
Aasta Hansteen er ikke bare den
største i sitt slag til nå. Den er også
den første med kondensatlager inne i
skroget. Totalt er det 52 separate tanker hvorav 4 er kondensattanker. Disse
må sikres med dobbel bunn.
«Når de bitene etter hvert kom på
plass, ble det komplisert. Da måtte vi
tenke på tilkomst, hjelpeutstyr, brann
og gassvarslingsutstyr, ventilasjon og
trappesjakter på en gang,» sier han.

Under vann
Aasta Hansteen-utbyggingen skjer
også under vann. Tilbake i 2014 ble
fiber-kommunikasjonskabelen ut til
feltet installert. Koblingen skjedde
via Norne-feltet. Brønnrammene ble
installert i 2015: To med fire brønnslis-

ser og én enkel brønnramme.
Det skal bores fire brønner ved
funnene Luva, to ved Haklang, samt
én ved Snefrid sør. Det er to ledige
brønnslisser ved Haklang som ikke er
besluttet om skal benyttes eller ikke.
Snefrid nord, som er besluttet at skal
utvinnes, skal kobles inn mot Luva
med egne rørledninger.
I 2016 ble rørledninger installert
og oppkoblinger ble gjort inn mot
Nyhamna. I samme omgang ble ventilmodulene montert på brønnhodene.
Samme år ble også 17 sugeankere
med kjetting og liner tjukke som telefonstolper, montert på havbunnen.
I november 2017 startet boringen
av produksjonsbrønnene.
Aasta Hansteen
(1824-1908) var en
norsk maler, forfatter
og forkjemper for
kvinnesaken.
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Gass konkurrerer u

Takket være Kina
er kull blitt dobbelt
så dyrt som i 2016.
Det har gjort gass
konkurransedyktig
på pris i det europeiske kraftmarkedet. Men varer det?
| Astri Sivertsen
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G

ass har lenge blitt markedsført som den energibæreren som skulle
erstatte kull og bidra til
å få ned karbondioksidutslippene (CO2) i verden. Men på det
europeiske kontinentet, hovedmarkedet for gassen som i 40 år har blitt
fraktet i rør fra norsk sokkel, har gasskraftverkene stått mer eller mindre
stille mens kullkraftverkene har kjørt
for fullt. De største forbrukslandene
har store mengder kull lett tilgjengelig, og til en billig pris.
Helt til våren 2016, da myndighetene i Kina av miljøhensyn innførte
begrensninger på uttaket av egne
kullforekomster og begynte å kjøpe
inn mindre forurensende kull fra andre
land.
Prisen gikk fra 45 dollar per tonn
i fjor sommer til over 90 dollar nå. Det
forteller gass- og LNG-analytiker May

Karin Mannes i Eclipse Energy Group,
et Stavanger-selskap som i 2014 ble
kjøpt opp av det verdensomspennende analyseselskapet S&P Global Platts.
Mannes har tidligere jobbet med
gass i over 20 år i Equinor, og vet hvor
fort markedene kan endre seg: «Kina
er den største produsenten og konsumenten og importøren av kull. Når den
kinesiske importen gikk opp, ble det
plutselig et stramt kullmarked. Så nå
kan vi i Europa takke kineserne for at
gass igjen er konkurransedyktig i kraftsegmentet.»
I tillegg kommer noen enkeltstående hendelser: Vinteren 2016 hadde
Frankrike store problemer med atomkraftverkene sine, og ble nødt til å
importere strøm fra nabolandene.
Dessuten var Italia og Spania i fjor
sommer rammet av tørke. Siden disse
landene produserer en god del strøm
ved hjelp av vannkraft, har gasskraft-

ut dyrt kull
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verkene derfor måttet dekke en større
del av etterspørselen der.

Atomkraft
Tyskland baserer seg i stor grad på
atomkraft, i tillegg til kraft fra fornybare kilder. Når ikke dette har vært
nok til å dekke etterspørselen, har valget stått mellom kull og gass. Fram til
midten av 2016 var gassprisene altfor
høye til å konkurrere med kull, forklarer Mannes. Men siden i fjor sommer
har gassprisen ligget under.
Partiet De grønne har gjort det
klart at de vil stenge de 20 mest forurensende kullkraftverkene i landet.
Forbundskansler Angela Merkel, som
etter ulykken i Fukushima i 2011 lovet
å stenge alle atomkraftverk i Tyskland
innen 2022, kan derfor i tillegg bli
nødt til å finne erstatning for kullkraften.

«I våre langtidsprognoser har vi
allerede stengt ned alle kullkraftverkene i Tyskland. For hvis de skal nå målet
sitt om minst 80 prosent reduksjon av
klimagasser innen 2050, så MÅ de jo
stenge ned kull,» sier Mannes.
Spørsmålet blir hva som kommer til å erstatte kull. I Tyskland har
det vært en kraftig vekst i fornybar
kapasitet. Noen dager genereres det
nok strøm fra fornybare kilder til å
dekke Tysklands samlede strømbehov.
Problemet er at disse kildene ennå
ikke kan stå på egne bein, men krever reservekapasitet når det ikke er
nok vind og sol til å dekke behovet.
Gass er i dag et naturlig alternativ
i et Tyskland uten kull, men ifølge
Mannes, kan utviklingen av batteriteknologi bidra til at gassen får en mindre
rolle enn antatt.
Likevel, legger hun til, gassmarkedet handler om mye mer enn strøm.

I våre
langtidsprognoser har
vi allerede stengt ned
alle kullkraftverkene i
Tyskland.

Vi glemmer at det er veldig mye gass
som går direkte til industrien og til
husholdningene, til matlaging og til å
varme opp hus og vann.
Ifølge Platts beregninger utgjorde
gass til kraft om lag 19 prosent av
den total gassetterspørselen i Europa,
inkludert Storbritannia, Frankrike,
Belgia, Nederland, Tyskland, Italia og
Spania.
Storbritannia skiller seg ut fra kontinentet på den måten at kullkraften
der i stor grad er danket ut av gass og
fornybar energi. Det er en følge av at
landet innførte en karbonskatt i 2013,
og at det er bygget opp mye vindkraft, blant annet. Men husholdningene er fortsatt avhengige av gass.
«Det er cirka 25 millioner gassfyrte varmtvannsberedere i Storbritannia.
Hvis disse skal erstattes, er det veldig
mye infrastruktur som må skiftes ut,»
sier Mannes.
«Det europeiske markedet trenger
gass fra nye kilder innen 2025, selv om
en legger en konservativ prognose for
etterspørsel etter gass i kraftsegmentet til grunn,» mener hun.

Konkurranse
Et nytt tilskudd til konkurransen i det
europeiske gassmarkedet er nedkjølt
naturgass (liquified natural gas, LNG)
fra skifergass i USA.
Importen til Europa har økt, men
foreløpig har det ifølge Mannes ikke
hatt noen virkning på prisnivået for
gass.
LNG har stort sett blitt eksportert til Sør-Europa, på grunn av
problemene de har der med å
produsere nok strøm ved hjelp av
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vann- og atomkraft. Og disse landene
er uansett ikke de største gassmarkedene, forklarer hun. Men også i VestEuropa har LNG - mye av den produsert i Qatar - begynt å komme tilbake i
Nederland, Spania og Storbritannia.
De nærmeste fem årene venter
analytikeren at LNG-tilførselen til
Europa vil øke, for så å flate ut ettersom mye av denne gassen vil havne i
Asia og markedet stabilisere seg.
«Det er derfor ingen stor fare for
at norsk gass skal bli utkonkurrert av
LNG fra andre kontinenter,» mener
hun.
Mannes trekker fram fleksibiliteten
i det norske gassystemet som en stor
fordel. Hvis for eksempel Storbritannia
får problemer en kald vinterdag, kan
norske leverandører lett omdirigere
gass fra kontinentet til britene. Trollfeltet i Nordsjøen spiller fortsatt en
viktig rolle her, i og med at det fungerer som en svingprodusent, en buffer
mot variasjoner i etterspørselen.
«Vi ser at norsk gass er veldig
effektiv, og at volumene følger prissignalene fra dag til dag,» sier Mannes.

Hvor fra?
Både Norge og Russland, Norges
viktigste konkurrent innen rørgass til
Europa, produserer i dag alt hva nasjonen kan av gass. Norske myndigheter
har imidlertid sagt at det er mulig å
holde gassproduksjonen på dagens
nivå i mange år framover, og at to
tredjedeler av Norges antatte gassreserver gjenstår å bli produsert.
Ifølge Mannes virker det som mar-
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kedet tror at mye av den framtidige
gassen skal komme fra Barentshavet.
Men så langt er det gjort få funn her,
og det er lite eller ingen infrastruktur i
området, påpeker Mannes.
«Jeg synes at det er litt for mye
hemmelighetskremmeri rundt norsk
gass,» sier hun.
Myndighetene viser gjerne til historien og peker på en linje framover
som ligger på 90 milliarder kubikkmeter (bcm) produsert gass per år. Men
de kommer ifølge henne ikke med
noen forklaring på hvor denne gassen
skal komme fra.
«Vi har jo masse ressurser, men jeg
tror markedet er litt skeptisk til at vi
faktisk kan levere. Jeg tror den historien om 90 bcm var ment å gi et signal
til markedet om at vi er klare, at vi har
masse gass. Men i og med at vi er så
lite konkrete, og ikke greier å underbygge hvor gassen skal komme fra, så
har det nesten slått litt tilbake på oss.»
Hun oppfordrer Oljedirektoratet,
Olje- og energidepartementet og
selskapene til å bli mer spesifikke:
Tallfeste hvor mye gass som kan
komme fra funn i nærheten av eksisterende infrastruktur, hvor mye som
kan komme fra økt utvinning fra
eksisterende felt, og hvor mye som
kan komme fra Norskehavet der vi
har ledig infrastruktur. Slik at ikke alt
står og faller på en eventuell suksess i
Barentshavet.
«Jeg tror vi har en jobb å gjøre, og
jeg tror vi faktisk kan gjøre den,» sier
hun.

Lang historie
Den 8. september 2017 var det 40 år
siden startskuddet gikk for norsk gasseksport til Europa. Det skjedde da
gassrørledningen Norpipe, som går fra
Ekofisk til Emden i Tyskland, ble satt
i drift.
Norge er i dag den tredje største gasseksportøren i verden, etter
Russland og Qatar. I 2016 eksporterte
vi om lag 115 milliarder standard

Norsk gass fortsatt
viktig for britene
Etterspørselen etter norsk gass kommer til å synke i
Storbritannia de nærmeste årene, for så å stige igjen
til sitt historisk høye nivå mot slutten av 2020-tallet.

| Astri Sivertsen
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kubikkmeter gass, hovedsakelig til
det europeiske markedet. Dette er
det høyeste tallet for gasseksport fra
norsk sokkel noensinne. Norsk gass
dekker 25 prosent av EUs etterspørsel
etter gass, inkludert LNG. Så langt er
bare en tredjedel av Norges antatte
totale gassreserver blitt produsert og
solgt. (Kilder: Gassco og www.norskpetroleum.no)

D

et spår Lucy Cullen,
senioranalytiker innen
gass og LNG (nedkjølt,
flytende naturgass) i det
velrennomerte britiske
analysebyrået Wood Mackenzie.
Det kommer til å bli sterkere konkurranse på det globale gassmarkedet
framover, forklarer Cullen. På verdensbasis er om lag 13 nye LNG-tog planlagt satt i produksjon i de neste fem
årene. Mesteparten av denne gassen
kommer til å bli produsert av ukonvensjonelle kilder, altså gass som tidligere
ikke ble regnet som økonomisk eller
teknisk mulig å utvinne. Skifergass i
USA er blant disse.
De første LNG-lastene fra USA
nådde det europeiske kontinentet i
fjor, og i juli i år nådde den aller første
lasten Storbritannia. Det skjedde på
Isle of Grain, sørvest for London – ett

av tre re-gassifiseringsanlegg som så
langt er i drift i landet.
«Fordi resten av verden ikke er i
stand til å ta unna all LNG som strømmer ut på markedet, kommer mye av
denne gassen til å ende opp i Europa,»
sier Cullen.
I 2016 dekket norsk rørgass nærmere 40 prosent av etterspørselen i
det innenlandske britiske markedet.
Norsk gass kommer fortsatt til å ha en
sterk posisjon i den neste tre årene,
men den blir mindre viktig enn tidligere på grunn av tilbudet av LNG, som
kan konkurrere med rørgass på pris,»
forklarer Cullen.
«Når det er sagt, ser vi at produksjonen av egen gass i Storbritannia vil
falle sterkt mot slutten av 2020-tallet.
Da blir også LNG-markedet mer balansert, ettersom Asia kommer til å absorbere stadig mer av denne gassen. Og
da kommer norsk gass igjen nærme
seg sin historisk høye markedsandel i
Storbritannia,» sier hun.
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Den som
leter, skal
finne
Sissel Eriksen gjør opp status etter ti år
som letedirektør.
| Bjørn Vidar Lerøen og Tommy Ellingsen (foto)
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Langsiktig Linjene i petroleumsindustrien er lange, og det er lenge til verden
går videre uten olje og gass, tror Sissel
Eriksen, som har levert stafettpinnen
videre til en ny letedirektør.

1-2018 NORSK SOKKEL | 29

H

un bør kunne svare
på spørsmålet om
det er sant at den
som leter skal finne.
Sissel Eriksen trekker
på smilebåndet. Når
man er på jakt etter olje og gass må
man være forberedt både på blink og
bom. Leter man ikke, er det i alle fall
ikke mulig å finne noe. Så kommer det
med tyngde:
«Slutter vi å lete, er vi i alle fall
sikre på at det går mot en rask og sikker slutt for norsk petroleumsvirksomhet. Det vil være den letteste veien ut
av oljealderen, men vi er ikke ferdige
ennå. Vi ser ikke noe som erstatter
petroleum.»
Linjene i petroleumsindustrien er
lange, og det er lenge til verden går
videre uten olje og gass, tror Eriksen,
som nå har gått ut av Oljedirektoratets
ledelse og levert stafettpinnen videre
til en ny letedirektør – Torgeir Stordal.
Hun skal i en tid framover arbeide i
Olje- og energidepartementet med
ansvar for spørsmål knyttet til mineraler på kontinentalsokkelen, etter at
det nå kommer en ny lov om dette.
Den nye loven står på skuldrene til
petroleumslovgivningen.
Da Eriksen overtok som letedirektør i 2007, antok Oljedirektoratet at de
samlede utvinnbare petroleumsressursene på norsk sokkel var 13 milliarder kubikkmeter oljeekvivalenter.
Da hun gikk av som letedirektør i 2017
var ressursestimatet 14,3 milliarder
Letemodeller «Det er kjipt at vi ikke finner mer i Barentshavet. Vi må få
noen gjennombrudd. Vi må ikke begrense våre letemodeller, men hele tiden
arbeide for å lykkes i den positive enden,» sier Sissel Eriksen.
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Slutter vi å lete, er vi i alle fall sikre på at
det går mot en rask og sikker slutt for norsk
petroleumsvirksomhet. Det vil være den letteste veien
ut av oljealderen, men vi er ikke ferdige ennå. Vi ser
ikke noe som erstatter petroleum.

kubikkmeter. Så langt er det bare
rundt halvparten som er produsert.
«Vår oppgave er å vite hvor store
petroleumsressursene på norsk sokkel
er og hvor de finnes, så langt dette lar
seg gjøre ut fra tilgjengelige fakta. Vi
legger frem faktagrunnlaget. Så kommer andre fakta til og til syvende og
sist et politisk ansvar og en politisk
beslutning å avgjøre hvor vi skal drive
petroleumsvirksomhet.»

Medisin
Det var lege hun skulle bli. Planene
for å studere medisin i Tyskland var
lagt i hjembyen Ålesund. Hun la veien
innom Universitetet i Oslo for et kort
opphold, der hun ville lese realfag.
Samtidig presenterte universitetet et
nytt studium i petroleumsgeologi med
en understreking av at Norge trengte
geologer. Hun ble fascinert av dette,
og det kom til å bli avgjørende for
hennes valg av yrke og karriere.
«Det var egentlig litt tilfeldig at
jeg søkte, men jeg kom inn og jeg
fant etter hvert ut at geologi var kjempespennende. Jeg har aldri sett meg
tilbake og angret,» sier hun.
Eriksen kom inn i oljeindustrien i siste liten: «Jeg fikk jobb i
Oljedirektoratet en måned før dørene
ble lukket for lang tid fremover.»
Det smalt skikkelig i 1986.
Oljeprisen falt til ti dollar per fat. I de
siste 30 årene har for øvrig prisen svinget mellom 10 og nesten 150 dollar.
Når Eriksen ser tilbake erkjenner

hun at hun tilhører en heldig generasjon som har fått være med på mye
spennende og stor verdiskaping for
nasjonen.
Det første Eriksen ble satt til å
arbeide med i Oljedirektoratet var
gigantfeltet Troll. Mens den unge
geologen satt fordypet over kjerneprøvene fra Troll og vurderte reservoaregenskapene, ble Troll storpolitikk.
USAs president Ronald Reagan mente
at det enorme gassfeltet måtte bygges ut straks for å hindre at Europa ble
enda mer avhengig av gass fra øst, det
daværende Sovjetunionen.
Troll viste seg også å være mer
enn et gassfelt. Under gassen lå det
store mengder olje i tynne soner som
var vanskelig å utvinne og som krevde
utvikling av ny teknologi og nye metoder. Men mer enn to milliarder fat olje
lot seg utvinne. Suksessen skyltes ikke
minst Oljedirektoratets påtrykk.

Ikke gi opp
Eriksen medgir at de siste leteårene
har vært «helt forferdelige». Men hun
legger til at det ikke er snakk om å gi
opp: «Det er kjipt at vi ikke finner mer
i Barentshavet. Vi må få noen gjennombrudd. Vi må ikke begrense våre
letemodeller, men hele tiden arbeide
for å lykkes i den positive enden.»
Det enorme Barentshavet – der på
langt nær alt er åpnet – er fortsatt det
store mysterium for de som leter olje.
Helt siden den norske kontinentalsokkelen nord for den 62. breddegrad ble

åpnet for snart 40 år siden, har man
søkt etter den geologiske nøkkelen til
Barentshavet.
Med hensyn til de begrensede
mengder olje og gass som er funnet
i nord, sier Eriksen: «Det kan godt
være at det er slik det er, og det kan
godt være at vi ikke har sett alt. Men
verken vi eller industrien har gitt opp.
Den dagen Oljedirektoratet gir opp,
er det ille. Det er ikke der vi er. Vi må
ha klart for oss at det er snakk om et
stort område der det er langt mellom
datapunktene, og at en brønn er et lite
stikk i stort hav.»

Høyt tempo
Når Sissel Eriksen skal oppsummere
sine ti år som letedirektør, peker hun
på to hovedtrekk: Høyt tempo med
rekordmange nye brønner – og tilvekst av mange nye selskaper. Det har
skjedd et stort skifte i aktørmønsteret
på norsk sokkel.
«Aktivitetsnivået har utviklet seg
mer enn vi trodde. Vi har kartlagt nye
områder, som Lofoten og Vesterålen,
rundt Jan Mayen og i Barentshavet
nord og vi har vært vitne til en voldsom teknologiutvikling som har
vært avgjørende for funn som Johan
Sverdrup. Vi kan også konstatere at
vi aldri blir ferdige med å samle inn
seismikk. Vi har samlet og vi samler
fortsatt inn enorme datamengder. Nye
data avdekker nye muligheter, og det
er viktig at vi bruker tiden riktig og at
vi gjør de riktige tingene.»
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Det har gått tregt, men nå er digitaliseringsbølgen på full fart
inn i oljenæringen. Mulighetene kunstig intelligens byr på, er
enorme.
| Alf Inge Molde og Jan Inge Haga (foto)

Kunstig
& smart
E

tter et par tørre uker har himmelen åpnet sine største sluser over Grimstad denne fredagen i slutten av oktober.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har allerede vært ute
og advart om store nedbørsmengder
i løpet av helgen, og de ansatte ved
Agder Energi følger utviklingen tett.
Foreløpig holdes de store vannstrømmene fra Nidelva igjen her ved
Rygene kraftstasjon – hvor et 38 meter
høyt fossefall utnyttes til å produsere
rundt 280 GWh i året, nok til å forsyne
14 000 sørlandske husstander med
strøm. Utviklingen utover natten og
resten av helgen vil avgjøre hvor mye
som må slippes gjennom.
De matematiske modellene som
brukes til å avgjøre hvor mye slusene
ved Agder Energis 47 kraftstasjoner
skal åpnes eller lukkes til enhver tid for
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å produsere strøm på en mest mulig
optimal måte, er rundt 30 år gamle.
Jobben er svært kompleks og må
ta hensyn til en rekke faktorer som
å minimere faren for flom, operere
dammene slik at de gir mest mulig
energi og størst mulig profitt og sikre
levedyktige forhold for laksen, samtidig som det tas hensyn til forventede
fremtidige nedbørsmengder og snø i
fjellene. Det har vist seg å være vanskelig å koble de matematiske modellene med virkeligheten.
Nå har Agder Energi inngått
samarbeid med det ledende miljøet
ved Centre for Artificial Intelligence
Research (Cair) ved Universitetet i
Agder om å utvikle kunstig intelligens
som kan finne nye og mer effektive
løsninger gjennom prøving og feiling i store antall forsøk. Det treårige
forskningsprosjekt støttes av Norges

Forskningsråds EnergiX-program.
Professor og direktør ved Cair,
Ole-Christoffer Granmo, og seniorrådgiver i Agder Energi og leder for
industriell forskning ved Cair, Bernt
Viggo Matheussen, mener det ser
lovende ut. Lykkes de, blir de først
i verden til å la kunstig intelligens
styre vannkraftproduksjon. Løsningen
kan overføres til et hvilket som helst
kraftanlegg.

Gjennombrudd
Kunstig intelligens og nevrale nettverk har blitt buzz-ord de siste årene.
Teknologien har imidlertid røtter
tilbake til 1950-tallet. Enkelt fortalt er
nevrale nettverk datastrukturer og
algoritmer inspirert av måten våre
egne hjerneceller er organisert på, og
hvordan de basert på sanseinntrykk

Illustrasjon: Virtual Reality Times
virker sammen med milliarder av andre
celler når hjernen skal fatte beslutninger.
Gjennom å lære av eksempler er
nevrale nettverk i stand til å kjenne
igjen mønstre i store datamengder og
finne sammenhenger gjennom prøving og feiling.
En av utfordringene man jobbet
mye med de første tiårene, var bildeanalyse. Lag for lag designet forskerne
mer avanserte analysefiltre som så på
alt fra objektsammensetting til sceneforståelse for på den måten å kunne
skille objekter som hus fra dyr. Til
sammen utgjorde disse lagene vaklende tårn med mange mulige feilkilder.
Resultatet var ofte skuffende.
Gjennombruddet kom i 2006 da to
forskere fant en oppskrift på hvordan
datamaskiner på egenhånd kunne
bygge opp lagvis analyse, i robuste

lagdelte nevrale nettverk som gradvis
omformer bildepikslene til nøyaktig
klassifisering av innholdet. Resultatet
ble veldig bra.
Fra i beste fall å kunne levere de
resultatene forskerne hadde bedt maskinene om, leverer kunstig intelligens
i dag resultater forskerne ikke hadde
drømt om på forhånd. Gjennom prøving og feiling i millioner simuleringer,
lærer programmene hva som fungerer
på egenhånd.
«Det som var science fiction
tidligere, er i dag bare science,» sier
Granmo.

Integrerte operasjoner
Oljeserviceindustrien jobbet med
kunstig intelligens siden 1990-tallet.
Det har blitt laget flere løsninger til
”digitale oljefelt”, men som bare delvis

har blitt benyttet. Digitalisering og
Integrerte operasjoner (IO) var også
høyt på dagsordenen i olje- og gassindustrien for cirka ti år siden.
Bransjeorganisasjonen Norsk olje
og gass regnet seg fram til at næringen kunne spare så mye som 300 milliarder kroner på nye arbeidsformer,
samarbeid og sanntidsdeling av data
mellom personell til havs og på land.
Så stilnet det, i takt med økende
oljepriser og høyt tempo i næringen.
Tidligere generalsekretær i
interesseorganisasjonen IKT-Norge,
Per Morten Hoff, mener at norsk
olje- og gassindustri har vært sent
ute med digitalisering sammenlignet med andre aktører i andre land.
Det samme gjør administrerende
direktør i Siemens Norge, Anne Marit
Panengstuen.
En undersøkelse Siemens gjorde i
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Verdens første Kommer de i mål, vil Ole-Christoffer Granmo (t.v.) og Bernt Viggo Matheussen være først i verden med å utvikle
kunstig intelligens som kan styre vannkraftproduksjon. Løsningen skal kunne overføres til et hvilket som helst kraftanlegg.
samarbeid med Norsk Industri i 2016,
viste at norske bedrifter under ett
mener at digitalisering er viktig, men
at de mangler både kompetanse og
kapasitet til å ta ut potensialet det
byr på. Panengstuen har ikke inntrykk
av at oljenæringen har vært spesielt
frempå. Tvert imot.
Det er synd, mener hun, og viser
til at det er stort potensial i å ta i bruk
nye produksjonsmetoder, nye forretningsmodeller og nye løsninger – for
eksempel sensorer som gjør at man
kan skifte ut deler før de går i stykker
og flere ubemannede plattformer.
Samtidig kan det gi en sikkerhetsgevinst. Panengstuen mener imidlertid at
det har skjedd en positiv utvikling de
siste tre årene, drevet frem av lavere
oljepris og kostnadsfokus. Det inntrykket deler Hoff.
«Etter mange år hvor man ikke
har vært nødt til å omstille seg, ser det
endelig ut til å skje ting,» sier han.

Krevende
«Mulighetene som ligger i
digitalisering er større enn
forbedringene vi har oppnådd
gjennom kostnadsreduksjoner de
siste årene. Men det er også mer
krevende,» sier Ståle Tungesvik,
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prosjektleder i Konkraft-prosjektet
Konkurransekraft – norsk sokkel i
endring. KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk
Industri, Norges Rederiforbund og
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Tungesvik mener det bør være et
mål at norsk sokkel blir verdensledende på digitalisering. I dag er situasjonen fragmentert. I den ene ytterkanten finner man selskaper som knapt
har gjort noen ting og tror de er i mål.
I den andre ytterkanten finner man
selskaper som har gjort mye, men som
likevel innser de bare er i startgropen.
En utbredt misforståelse er at
dataene i seg selv er verdifulle. Det
er de ikke, mener Tungesvik. Verdien
ligger i selskapenes evne til å benytte
seg av dataene. Og det er her det blir
krevende for mange. For det man ikke
er god på selv, må en overlate til andre
som kan mer. Da må man dele og samhandle om data.
Det er stor villighet til å dele
værdata og HMS-data. Skal man lykkes med digitalisering, må næringen
imidlertid ta store skritt videre. Da
begynner spørsmålene å dukke opp;
spørsmålene om IP-rettigheter, lovverk
og regelverk. Og ikke minst frykten
for at andre skal tjene seg rike på ens
egne data.

«Slik kan vi ikke tenke. Hvis andre
blir gode og tjener penger mens de
hjelper deg til å bli bedre, er ikke det
bare bra for dem?» spør Tungesvik
retorisk, og legger til at it-giganter
som Google hevder at åpenhet vinner
hver gang.

Banknæringen
Han tror olje- og gassindustrien har
noe å lære samhandlingen i banknæringen. Der stiller man seg tre spørsmål: Hva kan vi gjøre sammen? Hva
kan vi gjøre på samme måte? Og hva
skal vi gjøre hver for oss? Bankene konkurrerer om kunder, men gikk sammen
om å danne Bankenes betalingssentral
og andre betalingsplattformer.
«Kontrakter deler vi ikke. Når det
gjelder leting, kan mye av rådataene
deles. Men hvordan vi evaluerer de
beste sjansene for funn, er alltid et
konkurranseområde. Hva så med
driftsdata? Og vedlikeholdsdata?» spør
Tungesvik.
I likhet med de teknologiske plattformene til bankene og teleselskapene, ser han for seg en løsning hvor
næringen deler data på plattformer
der alle – uavhengig av hvilket oljeselskap man jobber for – kan snakke
sammen og forstå hverandre. Først da

Det som var science fiction tidligere, er i dag bare science.
Ole-Christoffer Granmo, professor og direktør ved Cair

kan man virkelig begynne å utnytte
mulighetene big data og kunstig intelligens byr på.
Dette krever at noen tar føringen.
I bankverdenen hadde ikke småbankene muskler nok til å gjennomføre så
store prosjekter. Derfor tok de store
bankene regien og inviterte de andre
med inn siden.

Digitale oversettere
En annen utfordring er å sikre den
nødvendige kompetansen. Derfor må
selskapene rekruttere datascientister
og digitale eksperter. Samtidig må
deres egne ansatte kunne forklare
hvilke utfordringer som må løses.
Samhandling mellom mennesker
som forstår både datateknologien og
olje- og gassindustrien blir viktig. De
digitale ekspertene vokser ikke på
trær, erkjenner Tungesvik. I hvert fall
ikke ennå.
Deretter må man tillate dataprogrammer og kunstig intelligens å
analysere dataene for å finne trender
og nye løsninger. Det betyr prøving
og feiling.
«Også dette er en utfordring; å
stole på at innovasjonen kommer
nedenfra og utenfra. For operatører
som er vant med kontroll og styring,
er dette en uvant tanke, men vi ser at
industrien erkjenner at dette er noe vi
må bli gode på,» sier Tungesvik

Delekultur
Norge er et av de letteste stedene
i verden å få en flying start for nye
oljeselskap, mener forskningssjef i
Schlumberger Norge, Lars Sønneland.
En av de viktigste årsakene til det er
at Oljedirektoratet frigjør viktige data
fra borelogger og samler inn seismikk
som selges til alle for en billig penge.
Vi deler altså data allerede.
«Men det kan tas lenger i retning
av Big data, som er en viktig komponent i tilrettelegging for bruk av
kunstig intelligens. Oljedirektoratet
toucher innpå dette med bassengmodeller i rapportene sine, men kunne
blitt bedre på at også eksplisitte datamodeller kan deles,» sier Sønneland.
Han har stor tro på bruken av
kunstig intelligens. Men nytt er det
ikke. Schlumberger tok patent på å
bruke denne teknologien til analyse av
seismiske data allerede i 1990. Dagens
algoritmer er ikke så veldig forskjellige
fra den gang heller, forteller han.
Datidens tilgang på datakraft
og båndbredde la imidlertid store
begrensninger på hva man kunne få
ut av kunstig intelligens-teknologien.
I tillegg måtte ekspertene selv tolke
hva som representerte skifer, leire,
sand og sand med olje på et seismisk
bilde, for å bruke et eksempel.

Begrensninger borte
I dag er mange av disse praktiske databegrensningene borte.
Lagringskapasiteten i nettskyløsninger er så å si ubegrenset. Det samme
er tilgangen på rå datakraft som kan
bearbeide dataene. Ved å trene opp
de nye algoritmene med rikholdige
målinger fra brønnlogger og seismikk
– altså Big data – klarer den kunstige
intelligensen selv å finne frem til
kombinasjoner av måledataene som
indikerer hvor i undergrunnen man
har skifer, leire, sand og sand med olje.
Jo mer data den får å trene seg på, jo
bedre og mer treffsikre blir algoritmene.

Gevinster Underdirektør for informasjonsforvaltning Maria Juul, ser på
hvilken rolle Oljedirektoratet skal ta for at
næringen høster gevinst fra digitalisering.

En annen utvikling digitalisering
åpner for, er at man ved hjelp av automatisering får muligheter til å gjøre
operasjoner i sanntid som ikke var
mulig tidligere, forteller Sønneland.

Et eksempel på dette er en ny
generasjon geostyringsteknologi hvor
man ved hjelp av 3D-seismikk og LWD
– altså logging mens man borer – kan
gjøre detaljert reservoarkarakterisering i et vindu rundt brønnen.
I samarbeid med Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU)
forskes det nå på en videreføring av
denne teknologien hvor det tas sikte
på å benytte 4D-seismikk til å finne de
optimale boremålene i produserende
reservoarer og den optimale kompletteringen av brønnen.
«Dermed kan man justere kursen
på bore-trajektorien slik at man treffer
den litologien og den oljesonen man
ønske,» sier Sønneland.

Strategi
Ifølge underdirektør for informasjonsforvaltning, Maria Juul, jobber
Oljedirektoratet med å utrede hvilken
strategi det skal ha for å sikre at næringen klarer å hente ut gevinster fra
digitalisering. Det første punktet på
listen var å få oversikt over strategiene
de ulike selskapene legger og hvilke
initiativer som pågår på sokkelen.
Juul registrerer at endringsprosessene allerede er i gang, blant annet
at industrien utnytter data bedre.
Teknologier som big data og kunstig
intelligens gir nye muligheter for
sammenstilling av data og til å utføre
avanserte analyser.

Cair
Centre for Artificial Intelligence
Research (Cair) ved
Universitetet i Agder er Norges
første rendyrkede forskningssenter for kunstig intelligens.
Åpnet offisielt 2. mars 2017
Internasjonalt miljø med 20
forskere med ekspertise innen
teori, algoritmer og filosofi
knyttet til kunstig intelligens
Driver med grunnforskning,
men vier gjennom samarbeidsavtaler også oppmerksomhet
mot helse og kraftproduksjon.
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Mulighetene som ligger i digitalisering er større enn forbedringene vi
har oppnådd gjennom kostnadsreduksjoner de siste årene. Men de
er også mer krevende.
Ståle Tungesvik, prosjektleder i KonKraft

36 | NORSK SOKKEL 1-2018

«Selskapene jobber annerledes
nå. De siste årene har vi sett at det har
dukket opp nye stillinger som datascientists, dataanalytikere og chief digital
officers,» sier Juul.
«Som resten av næringen må vi
i Oljedirektoratet forstå dette nye
mulighetsrom og hvilke gevinster det
kan gi for ressursforvaltningen. Et tiltak
vi har satt i gang er å gjennomgå vår
informasjon og tilhørende taushetsperioder og for å se om vi kan tilby
selskapene mer data. Og så utvikler vi
digitale løsninger for bedre samhandling internt og mot industrien.»
«Vi er i en utrolig spennende fase.
Omgivelsene er i endring og vi må alle
tilpasse oss og tenke nytt. Et viktig
aspekt er at vi blir enda flinkere til å

samarbeide og dele sier hun.
Cair-direktør Ole-Christoffer
Granmo sier at det er fullt mulig å dele
data uten å avsløre forretningshemmeligheter. Tidligere i høst besøkte
han University of Pittsburgh Medical
Center i USA. Her sendes pasientinformasjon inn i et sentralt register som
gjør dataene tilgjengelig for forskere i
sanntid. Takket være effektive filtre får
de imidlertid bare en anonymisert versjon. Ingenting kan spores tilbake til
den enkelte pasienten.
«Tenk om oljeindustrien kunne
gjort det samme. Det hadde gitt en
enorm frihet til forskningsmiljøer
og universiteter over hele verden
som dermed kunne gått løs på
problemstillinger industrien er

interessert i å løse. Slik kunne Norge
og norsk oljeindustri blitt førende på
teknologiske løsninger,» sier Bernt
Viggo Matheussen.
I dag er de største prosjektene til
Cair rettet mot helsevesenet og kraftbransjen. Er oljeindustrien fraværende?
«Det skjer veldig mye for tiden.
Jeg kan fortelle at noen store aktører
har tatt kontakt med oss for å få til et
møte,» sier Granmo.
«Det har jeg ikke hørt om,» sier
Matheussen og kikker interessert på
kollegaen.
«Jeg visste det ikke før i går jeg
heller. Vi skal møte dem neste uke,»
gliser Granmo.

Verdens beste – uten å ha
lært av mennesker

Fjernstyrer på 1500 kilometers avstand

Definisjon av digitalisering

Etter å ha brukt 40 dager på å spille 30
millioner partier av det flere tusen år
gamle kinesiske strategispillet Go med
seg selv, klarte kunstig intelligensprogrammet AlphaGo Zero å slå den
regjerende verdensmesteren – forgjengeren AlphaGo. Mens forgjengeren startet læreprosessen med å
analysere over 100 000 spill spilt av
verdens beste menneskelige spillere,
startet AlphaGo Zero med helt blanke
ark. Strategiene den kom fram til, har
aldri blitt brukt av mennesker tidligere. Det er det Google-eide DeepMind
som står bak.

For åtte år siden introduserte gruveselskapet Rio Tinto det de kaller
Autonomous Haulage System ved
sine jerngruver i den avsidesliggende
Pilbara-regionen vest i Australia. De
tre etasjer høye lastebilene kjører seg
selv i det røde landskapet og har siden
introduksjonen økt til 71 i antallet. Det
gjør selskapet til den største eieren og
operatøren av autonome biler i verden. Alt styres fra en operasjonssentral
i Perth – 1500 kilometer unna.

«Digitalisering er transformasjonen fra
IT som et støtteverktøy i virksomheten
til at det er en del av dens DNA.
Det betyr at forretningsmodeller
og –praksis samt organisasjon og
prosesser er designet for å utnytte
dagens og ikke minst morgendagens
teknologier.»

(Senter for Digitalisering ved
Handelshøyskolen BI)

STEINBRA

Koraller på Bjørnøya
| Tekst og foto: Alexey Deryabin, geolog i Oljedirektoratet
Bildet (over) viser naturlig polert stein
som inneholder tverrsnitt av en fossil
korallkoloni. Korallene vokste på revene i
tidsalderen sen karbon, for cirka 300 millioner år siden. Fossilene tilhører trolig

Rugosa-gruppen. Disse trivdes godt i
tropisk hav, slik det var ved Bjørnøya på
denne tiden. Bildet er tatt ved Ærfuglvika
på Bjørnøya, Svalbard.
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Ny britisk giv

Det nye teknologisenteret i Aberdeen
skal endre olje- og
gassindustrien. Men
først må det løse
dagens problemer.
|
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Astri Sivertsen

A

berdeen er utvilsomt
oljehovedstaden i
Storbritannia. På veggene
i mottakshallen på flyplassen henger reklameskilt
for oljeserviceselskaper, og på veien
inn til byen ligger kontorbyggene til
de samme selskapene på rekke og rad.
I havna ligger forsyningsskipene i kø
mens de venter på å få legge til kai,
og mellom skyene skimtes helikoptre
i skytteltrafikk til og fra oljefeltene i
Nordsjøen.
Aberdeen var lenge et sentrum for
handel og en velstående industriby,

med skipsverft, tekstil- og papirfabrikker og en stor fiskeflåte. Men siden
midten av 1960-tallet har det meste
handlet om olje. På godt og vondt.
Som Stavanger har sitt Alexander L.
Kielland-monument til minne om ulykken som tok 125 menneskeliv i 1980,
har Aberdeen anlagt en rosehage til
ære for de 167 mennene som omkom i
Piper Alpha-ulykken i 1988.
Og som i Stavanger har nedturen
i oljebransjen rammet byen hardt.
Titusener av arbeidsplasser har gått
tapt, og i handlegata Union Street står
butikker og restauranter tomme og

Granittbyen Også Aberdeen fikk føle på nedgangen i
oljeindustrien. Nå tas det grep for å skape økt aktivitet
på britisk sokkel. (Foto: Robert Perry)

med tildekkede vinduer.
Men nå har lokale, regionale og
nasjonale myndigheter tatt grep. 50 år
og 30 konsesjonsrunder siden oljealderen startet har de gått sammen i et
spleiselag, og lagt 180 millioner pund
på bordet for at ny teknologi skal
løfte byen, regionen og landet opp av
dumpa og inn i framtiden.
En av anbefalingene i Woodrapporten (se saken om OGA), var å
satse sterkere på teknologi for å få ut
mer olje og gass fra britisk sokkel. Sir
Ian Wood er nå styreleder i The Oil &

Gas Technology Centre (OGTC) i hans
hjemby Aberdeen.
Senteret ligger et steinkast unna
Union Street. Ikke i et futuristisk funkisbygg, men i et gammelt herskapshus,
kledd i den grå granitten som er typisk
for byen, og der korsene på taket minner om at det på 1800-tallet var bolig
for katolske biskoper.

Låse opp
Direktør Colette Cohen ønsker velkommen på styrerommet.
«Ja, vi har masse utfordringer,»

sier hun. «Men i de siste seks månedene av 2017 har det blitt investert nesten seks milliarder pund i fusjoner og
overtakelser i Nordsjøen. Og de fleste
selskapene har begynt å tjene penger
igjen, ikke bare gå i balanse.»
Cohen snakker om å låse opp
(unlock) Nordsjøen, om at store områder ennå ikke er kartlagt, og at nye
letemodeller må prøves ut i stedet for
å avskrive britisk sokkel som moden,
for ikke å si overmoden.
«Jeg har tidligere jobbet i
ConocoPhillips, og det ble boret ni
brønner i området før Ekofisk ble funnet. Feltet er enormt, og produserer
fortsatt,» sier hun.
Funnet av Johan Sverdrup
har heller ikke gått upåaktet hen i
Storbritannia, og forsterker Cohens
tro på at Nordsjøen er stort og kan
romme mange overraskelser.
Senteret tar mål av seg til å hjelpe
operatører og teknologiselskaper
til å finne hverandre. Mens det på
1980-tallet bare var fem-seks operatører på britisk sokkel, ligger tallet
nå rundt 60. Mange av dem er små,
og har verken organisatoriske eller
finansielle muligheter til å drive forskning og utvikling av egen teknologi.
Men gjennom OGTC kan de møtes
og utveksle informasjon, og hjelpe
hverandre til å teste og ta i bruk ny
teknologi.
Ett av satsingsområdene er å
utvinne de 210 små funnene som er
påvist på britisk sokkel. Forresten er
ikke funnene nødvendigvis små, men
de ligger for langt unna infrastruktur
og/eller de er så kompliserte at det
blir for kostbart å bygge dem ut med
dagens teknologi.
«Innen 2025 vil vi forvisse oss om
at det ikke er noen tapte (stranded)
ressurser på britisk sokkel,» sier Cohen.
De trenger ikke være bygget ut
og knyttet til annen infrastruktur til
den tid, men det skal lages planer
for samtlige funn, for hvordan de kan
bygges ut og knyttes opp, forklarer
hun. Cohens mål er at selskaper og
myndigheter sammen lager et «samlebånd» av små feltutbygginger, og at
mellom fem og ti av disse feltene blir
satt i produksjon hvert år.

Lærer
Senteret har rundt 50 medlemmer, og
jobber med over 100 teknologiselskaper. Siden det åpnet i februar, har det
evaluert mer enn 300 ulike teknologiske løsninger. Det er i dag altfor mange
gode ideer som aldri kommer lenger
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For at industrien skal være levedyktig
og bli sosialt akseptert i framtiden, må vi
tenke annerledes enn vi gjør i dag

Framsynt Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon ser inn i framtiden. (Foto: Oil &
Gas Technology Centre)
enn til tegnebrettet eller laboratoriet,
mener Cohen.
En viktig grunn til at OGTC finnes,
er å få disse løsningene testet ut og
tatt i bruk på felt i drift. Derfor er det
alltid minst to operatører inne i prosjektene som kjøres på senteret. Dette
for å minske den økonomiske risikoen
til de enkelte selskapene, og for å
bedre mulighetene for å få teknologien testet på felt.
For eksempel har de kontakt
med et norsk selskap, Interwell, som
ikke har lyktes med å få selskaper på
norsk sokkel til å prøve ut sin brønnpluggingsteknologi. Nå har senteret i
Aberdeen fått med seg ni operatører
på britisk sokkel på laget. Resultatet er
at en felttest er planlagt i år, og et par
til neste år.

«Innen to år håper jeg vi har klart
å få en stabil portefølje av prosjekter
innen alle satsningsområdene våre, og
at vi kjører kanskje seks eller sju felttester hvert år,» sier hun.
OGTC ønsker å lære av andre
industrier, og det samarbeider med
andre sektorer som ligger langt framme innenfor for eksempel robotlaser
og droneteknologi, og bruk av nye
materialer. De kan bidramed løsninger
som for eksempel kan brukes til å
hindre rust, som er et stort problem
på gamle innretninger i Nordsjøen og
i samfunnet ellers. Storbritannia bruker, ifølge Cohen, 28 milliarder pund
hvert år på å utbedre rust og andre
nedbrytningsskader på bygninger og
infrastruktur.
Ved siden av å jobbe med å bygge

Utfordringer Colette Cohen, direktør i The Oil & Gas
Technology Centre, ønsker ny giv med kartlegging og
utprøving av nye letemodeller. (Foto: Robert Perry)
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ut småfunn, halvere borekostnader og
forebygge rust, konsentrerer senteret
innsatsen sin om digitalisering og disponering/fjerning av plattformer.
Når det gjelder fjerning av innretninger, kan det spares masse penger
ved å ta bort deler som ikke brukes
mens feltet ennå er i drift, mener
Cohen. I stedet for å komme tilbake
etter at innretningene har stått til
nedfalls i flere år, og så ruste dem opp
igjen for at det i skal bli mulig å plukke
dem fra hverandre.
Den langsiktige planen til senteret
går ut på å forvandle måten oljeindustrien jobber på. Det handler om
automatisering og fjernstyring, bruk
av andre materialer, mer havbunnsteknologi. Oljeindustrien må bli en del
av en lavkarbonframtid, med mindre
utslipp og et mindre fotavtrykk i miljøet generelt, tror Cohen. Hun ser for
seg at olje og gass i framtiden strømmer fra fjernstyrte, ubemannede havbunnsinnretninger, som kan flyttes og
brukes om igjen.
«For at industrien skal være
levedyktig og bli sosialt akseptert i
framtiden, må vi tenke annerledes enn
vi gjør i dag,» sier Cohen. «Men vi er
klar over at vi først må fikse dagens
problemer. Hvis vi ikke får ned kostnadene og sørger for at industrien blir
bærekraftig slik at selskaper ønsker å
investere i den, så vil vi uansett ikke
være her i morgen.»
Og nettopp morgendagen er
grunnen til at lokale myndigheter og
undervisningsinstitusjoner har bidratt
med folk og penger til senteret. For at
fagmiljøene og leverandørindustrien
som er bygget opp i denne delen av
landet ikke skal forvitre og forsvinne,
men leve videre.

OGTC Nytt innhold i gammel innpakning. The Oil & Gas
Technology Centre i Aberdeen. (Foto: Astri Sivertsen)

Tar grep for å redde sokkelen
Britene fikk sitt Oljedirektorat for to år siden – 43 år etter Norge.
Direktør Andy Samuel forklarer hvorfor og hvordan.
|

Astri Sivertsen

S

ommeren 2013 skjønte britiske myndigheter at noe
måtte gjøres. I løpet av de
siste tre årene hadde oljeog gassproduksjonen falt
med 38 prosent, og staten hadde mistet seks milliarder pund i skatteinntekter. Feltinstallasjoner og rørledninger
i Nordsjøen var gamle, nye funn var
gjennomgående små, og tallet på
letebrønner hadde til skrumpet fra 157
i 1990 til 15. Samtidig hadde driftskostnadene eksplodert.
Energi- og klimaminister Edward
Davey kontaktet den skotske industribyggeren Sir Ian Wood. Han ble spurt
om å lede et utvalg som skulle finne
ut hvordan Storbritannia kunne få mer
ut av sine olje- og gassressurser.
Wood sa seg villig til å gjøre jobben, og leverte sin rapport – The Wood
Review – i februar 2014. Regjeringen
takket for rapporten, og forpliktet seg
til å gjennomføre alle anbefalingene
som den listet opp. Det var starten
på MER UK - Maximising Economic
Recovery UK – som er mottoet til
landets nye forvaltningsregime, og
det overordnede målet til Oil and Gas
Autority (OGA). Det er Storbritannias
Oljedirektorat og Olje- og energidepartement slått sammen til ett,
og siden oktober i fjor et uavhengig
statseid selskap, med hovedkontor i
Aberdeen og lokalkontor i London.
«Vi etablerte organisasjonen den
21. april 2015, rett etter at oljeprisen
krasjet. En veldig vanskelig tid,» sier
Andy Samuel, direktør i OGA.
På toppen av alle utfordringene
som britisk sokkel allerede stod overfor, kom altså oljeprisfallet. Noe måtte
gjøres, og det fort.

Nye muligheter
Selv om nordsjøbassenget var
modent, var det ikke ensartet, hadde
Wood-rapporten slått fast. Det fantes
fortsatt uutforskede områder på britisk sokkel. Det var mulig å utvinne
anslagsvis 12 til 25 milliarder nye fat
oljeekvivalenter, i tillegg til de over 41
milliardene som allerede var produsert, ifølge Wood.

Dele mer Oil and Gas Autority (OGA)
ønsker på ny å utforske gamle områder
– og å åpne nye, ifølge Andy Samuel,
direktør i OGA.
Samme år som OGA ble opprettet,
fikk det 20 millioner pund av staten til
å samle inn ny seismikk i uutforskede
områder, hovedsakelig ved Rockall og
utenfor Shetland. Mens det fortsatt
stod 2015 på kalenderen, ble den 29.
konsesjonsrunden på britisk sokkel
lyst ut.
Den første i sitt slag, forteller
Andy Samuel, og etter modell fra
Oljedirektoratet. Før han kom til OGA,
var han sjef for leting og produksjon i BG Group. Han hadde kontor
i London og i Stavanger, hvor han
jobbet tett med sine norske kolleger,
og med Oljedirektoratet og Olje- og
energidepartementet: «Jeg lærte mye
av hvordan Oljedirektoratet arbeidet,
hvordan det for eksempel vekslet på å
lyse ut modne og uutforskede området i konsesjonsrundene. Og jeg sa til
ledergruppen min at vi kanskje burde
undersøke om dette ville fungere i
Storbritannia.»
Konklusjonen var at det var smart.
I hvert fall i de nærmeste fire årene,
når myndighetene planla å åpne opp
nye områder for oljevirksomhet. Etter
at 1261 blokker i det nye arealet ble
lagt ut i 29. runde, meldte 17 selskaper
seg interessert.
Det var ifølge Samuel veldig

gledelig, og overgikk myndighetenes forventninger. Og nå har
Finansdepartementet nylig bevilget
ytterligere fem millioner pund til
utforsking av gamle og nye områder i
2018-19.
En annen ting som Samuel
sier han «kopierte skamløst fra
Oljedirektoratet», var å publisere store
mengder data på OGAs nettsider da
årets runde, den 30 i rekken, ble lyst ut
i juli. Nettsidene hadde en kvart million treff den dagen runden ble utlyst,
forteller han.
«Bruken av data, å gjøre informasjon åpent tilgjengelig, er en norsk
greie som jeg til dels har stjålet,» sier
Samuel.
«Jeg så at det fungerte veldig
bra i Norge. Du får ut informasjonen,
og operatørene kan ta velinformerte
beslutninger. Det er til stor hjelp,
både for operatørene og for oss i vårt
arbeid med å maksimere den økonomisk lønnsomme utvinningen.»

Resirkulerer
Den 30. runden omfatter 813 blokker
og deler av blokker i modne områder.
Mye av arealet ligger i utvinningstillatelser som er i ferd med å gå ut, og
som OGA vil ha ut på markedet igjen.
Dessuten er et stort antall påviste
småfunn lagt ut, som myndighetene
håper kan bli lønnsomme å bygge ut
ved hjelp av ny teknologi. Lokale og
nasjonale myndigheter har gitt 180
millioner pund til formålet, og OGA
jobber tett med det nyopprettede Oil
& Gas Technology Centre i Aberdeen
(se egen sak) for å få dette til.
Britisk sokkel har vært preget
av mye hemmelighold og konkurranse selskapene imellom, forklarer
Samuel. Mens det i Norge er naturlig
for selskapene å samarbeide, har det
ikke vært kultur for det i Storbritannia.
Operatørene har holdt kortene tett
inntil brystet, og selskapene kunne
velge om de ville gi fra seg til data til
myndighetene. Men nå er det et myndighetskrav å avlevere data, og OGA
sørger for å dele dem med alle som er
interessert og kan ha nytte av dem.
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Før OGA ble opprettet, satt 60
mennesker i det daværende Energi- og
klimadepartementet (Department of
Energy and Climate Change, DECC)
i London og forvaltet den britiske
petroleumsnæringen.
Med cirka 300 produserende felt
og titusenvis av brønner sier det seg
selv at det var en umulig oppgave,
mener Samuel. Nå har OGA 160 ansatte, og har fått flere fullmakter og lover
på plass som gjør det mulig å utføre
jobben de er satt til. De økonomiske
rammebetingelsene for selskapene
er endret, og hele lisenssystemet er
gjennomgått, forenklet og gjort mer
fleksibelt.

OGA er ikke bare en regulator, presiserer han. Oppgaven består like mye
av å være en motivator og igangsetter
overfor industrien, og å promotere
olje- og gassnæringen overfor andre
myndighetsorganer. OGA har satt i
gang og deltar i flere arbeidsgrupper
sammen med industrien, og arbeidet
har gitt resultater.
Driftskostnadene har falt med en
tredjedel, fra 18 pund per fat i 2014 til
12 pund i 2016. Selv om antallet letebrønner fortsatte å synke etter 2014,
tror Samuel at lavere kostander kan få
fart på boringen: «Vi kan lete mer hvis
vi får ned kostnadene. Men kvaliteten
på brønnene er viktigere enn kvantite-

ten, sier han, og viser til en funnrate på
50 prosent i fjor.»
Produksjonen på britisk sokkel har
gått opp i de siste to årene, og Samuel
ser lyst på framtiden: «Da vi begynte,
var det ifølge prognosene mulig å
utvinne 8,9 milliarder fat oljeekvivalenter på britisk sokkel mellom 2016
og 2050. Men gjennom den jobben vi
har gjort i de siste to årene – sammen
med industrien - har vi høynet prognosen med 2,1 milliarder fat o.e. Det er
en økning på 20 prosent, til tross for
svært vanskelige tider.»

Bransjen
«Myndighetene er mye mer aktive
enn før. De er dedikerte og fokuserte
på en måte de ikke kunne være tidligere, da de manglet finansielle og
menneskelige ressurser,» sier Deirdre
Michie (t.h.), direktør i bransjeorganisasjonen Oil & Gas UK,
Organisasjonen har om lag 400
medlemmer fra hele verdikjeden, fra
operatører til leverandører.
«OGA kan sikkert ikke snakke om
det offentlig, men vi vet at de har
vært involvert i noen svært vanskelige
kommersielle forhandlinger. De har
bidratt til at mange ting har løst seg
som ellers ville vært fastlåst,» sier hun.

Ifølge Michie jobber det nå om lag
300 000 mennesker i olje- og gassnæringen, 34 prosent færre enn i 2014.
Hun frykter at arbeidsplasser fortsatt
kommer til å forsvinne, men ikke i

samme omfang og tempo som før.
«Vi har kuttet kostnader og fått
bedre økonomiske betingelser, og er
nå nede på et bærekraftig nivå for
framtiden,» sier hun.
Britisk sokkel har ifølge henne
blitt mer attraktiv for investorer. Det
viser økningen i fusjoner og overtakelser i første halvår 2017, som igjen vil
føre til nye investeringer i boring og
annen aktivitet.
«Den lave oljeprisen har vært en
viktig katalysator for at industrien
skulle bli mer effektiv,» sier Michie,
«og det var nødvendig, selv om det
skjedde på en veldig dramatisk måte.»

Analytikeren
«OGA har fått nye sanksjonsfullmakter,
som bidrar til å sikre at alle rettighetshaverne oppfyller sine forpliktelser
til å maksimere utvinningen fra sokkelen. Det synes jeg er veldig bra,»
sier Fiona Legate, senioranalytiker for
oppstrømsvirksomheten i Nordsjøen i
analyseselskapet Wood Mackenzie.
Når det gjelder letevirksomheten,
så er det å skyte seismikk i uutforskede
områder veldig positivt. Og å gjøre
data gratis tilgjengelig for selskaper er
også veldig nyttig, mener hun.
Men, påpeker hun, britisk sokkel er
veldig moden. Deler av den er faktisk
ultra-moden. Selv om det har vært en
økning i produksjonen de siste par
årene, så er det et resultat av investeringer som ble gjort fra 2011 til 2014,
pluss at et par store felt har kommet i
drift.
«Etter vår oppfatning kommer
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produksjonen til å øke til og med 2018,
for så å synke gradvis og gå inn i sluttfasen,» sier hun.
Wood Mackenzie gjorde nylig
en analyse på oppdrag fra OGA, hvor
de regnet ut at halvparten av alle de
rundt 350 små funnene – definert som
funn med mindre enn 50 millioner fat
o.e. petroleum - som er kartlagt på britisk sokkel, kan lønne seg å bygge ut
med en oljepris på 50 dollar per fat.
I sine prognoser regner Wood
Mackenzie med at det er 6,5 milliarder
fat o.e. i gjenværende reserver. De små
funnene utgjør anslagsvis 3 milliarder
fat, som kommer i tillegg. De uoppdagede reservene er dessuten anslått til
1,5 milliarder fat fram til 2015, slik at
totalen blir 11,5 milliarder fat.
«Men de enkle fatene er allerede
tatt opp, og de neste vil bli mer kompliserte og krevende å produsere. Det

kan derfor bli utfordrende å få opp
noen av disse,» sier Legate.
I tillegg kommer problemet med
den aldrende infrastrukturen, som krever mye vedlikehold og kommer til å
være ute av drift i lange perioder. Noe
som ifølge Legate vil påvirke produksjonen negativt. Når flere felt dessuten
nærmer seg slutten av levetiden og
etter hvert stenger ned, kan dette få
en dominoeffekt på hele sokkelen.
«Dette kan bli et viktig tema i
tiden framover, siden den britiske sokkelen er så sammenvevd,» sier hun.
«Vi regner med at det kommer til å bli produsert olje og gass
i Storbritannia til begynnelsen av
2050-tallet. Men på det tidspunktet vil
det bare være en håndfull felt i drift.»

Tre finalister til IOR-prisen
Rettighetshavere i et nordsjøfelt, et teknologiselskap og en universitetsprofessor er finalister til årets IOR-pris. Vinneren blir annonsert på ONS i
Stavanger 28. august.
IOR-prisen gis til utvinningstillatelser,
selskaper, prosjekter eller enkeltpersoner som forventes å skape merverdi
på norsk kontinentalsokkel gjennom
nyskapende arbeid knyttet til økt
utvinning.
Årets pris er den 15. i rekken siden
Oljedirektoratets delte ut IOR-prisen
for første gang i 1998.

Ved valg av vinnerkandidater vektlegges følgende punkter:
• Implementering av ny teknologi
eller etablert teknologi anvendt på
ny måte
• Smartere arbeidsmetoder og
prosesser
• Prosjektets modenhet
• Risikovilje, djervskap og vågemot
• Fremragende forskning

Hele 26 nominasjoner kom inn til
juryen. Forslagstillerne kom med innspill om selskap, felt, teknologier, forskningsinstitusjoner og enkeltpersoner.
Etter en grundig prosess har
juryen nominert tre finalister. Vinneren
blir annonsert under et større arrangement på ONS i Stavanger i 28. august.

Resman
Teknologiselskapet Resman har utviklet en metode for trådløs overvåkning
av oljereservoarer. Operatøren
får kontinuerlig informasjon fra
ulike reservoarer og brønner.
Dette gir bedre reservoarstyring
og gevinsten er økt utvinning
av olje og gass fra feltet.
En nøkkel er å bruke unike,
kjemiske molekyler som sporstoffer. Disse gir innsikt i hvilke
lag og formasjoner som brønnen produserer fra. I tillegg
gir metoden informasjon om
strukturer og oljemetning i
reservoaret.
Sporstoffene blir bakt inn
i en spesiell plast, og montert i
hulrom i stålrørene som blir brukt til å
forsterke produksjonsbrønnene. Det er
to typer sporstoff i plaststavene. Den
ene typen blir frigjort når den kommer
i kontakt med olje, den andre blir frigjort i kontakt med vann.
Sensorer blir montert i forskjellige soner i brønnene. Sporstoffene
strømmer opp til plattformen, hvor
det blir tatt prøver. Disse prøvene blir
analysert i et laboratorium. Dermed
kan operatørene se hvor det forekommer vanngjennomslag og få et bilde
av hvor store mengder av forskjellige
væsker som kommer fra de forskjellige
brønnsonene.

Professor Svein Magne
Skjæveland

Oljedirektoratets pris for økt olje-utvinning tildeles:

NAVN PÅ VINNER

En av pionerene bak bruk av4D-seismikk i Nordsjøen. Dette
har bidratt til betydelig økning i utvinningsgraden, blant annet
på Gullfaks, og til bruk av 4D-seismikk ellers på norsk sokkel.
Verdiskapingen på grunn av 4D-seismikk gjennom de siste ti år
er vurdert til å være mer enn 22 milliarder kroner. Martin Landrø
har også spredt sin kunnskap om teknologien til studenter
gjennom veiledning og inspirerende forelesninger.

D I P L O M
IOR-PRISEN
2 0 1 8
Bente Nyland
oljedirektør

Rettighetshaverne på
Alvheim
Rettighetshaverne på Alvheim-feltet i
Nordsjøen har vært villige til å ta risiko
for å finne og produsere mer olje i
området. Implementering av nyutviklet
teknologi, deling av data og evnen til å
se området under ett, har bidratt til at
de utvinnbare reservene fra området er
mer enn doblet.
Aker BP (operatør med 65 prosents
andel), Conoco Phillips (20 prosent)
og Lundin (15 prosent) har vært tidlig
ute med å implementere nyutviklet
teknologi, de tre selskapene gjør områdevurderinger og de deler erfaringer
og data. Med økte reserver som resultat, så tyder det på en godt integrert
arbeidskultur på tvers av fagområdene
i de tre selskapene.

O l j e d i r e k t o ra t e t s
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o l j e - u t v i n n i n g

Mange reservoaringeniører har et forhold til
professor emeritus Svein
Magne Skjæveland ved
Universitetet i Stavanger
(UiS). Siden 1970-tallet har
han, gjennom sin forskning
og kompetanseutvikling
innen petroleumsfaget, på
sin måte bidratt til å øke
utvinningen fra oljefeltene.
Skjæveland har i mange
år bidratt innen undervisning, forskning, ledelse og
organisering. I flere år ledet
han petroleumsaktivitetene
både ved Distriktshøyskolen og
Rogalandsforskning (nå Iris). Han
utviklet det første masterprogrammet innen petroleumsteknologi i
Stavanger.
Han var også sentral da høgskolen ble til Universitetet i Stavanger
(UiS) i 2005. I samarbeid med professor Jon Kleppe ved NTNU deltok
han med å utvikle et felles internasjonalt masterprogram med opptak
basert på nasjonale bachelor-utdanninger.
Professor Skjæveland var sentral i planleggingen og gjennomføringen av forskningsprogrammene
Spor (1985-1991) og Ruth (19921995). Han hadde også en stor rolle
i utviklingen av Det nasjonale IORsenteret og forløperen Corec.
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