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Sterke finansielle resultater 
 Høye olje- og gasspriser, god regularitet  

KPI-er 1. kvartal 
2014 

1. kvartal 
2013 

Kontantstrøm (milliarder kroner) 39 37 

Resultat etter finansposter (milliarder kroner) 38 36 

Produksjon (tusen fat oljeekvivalenter per dag) 1 109 1 121 

Alvorlige hendelser (frekvens)  1,0 1,3 

 
• Høy kontantstrøm  og sterkt resultat – høye olje- og gasspriser 

 
• Det høye investeringsnivået i 2013 fortsetter inn i 2014 

 
• Stabil produksjon og  god regularitet i første kvartal 

 
• God utvikling med redusert  frekvens for alvorlige hendelser 
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Høye olje- og gasspriser, lavere salgsvolum 

 

• Totale inntekter 53,2 milliarder 
kroner, opp 1,6 milliarder  fra 
samme kvartal 2013 
 

• Inntekter fra gassalg  opp 1,5 
milliarder kroner 
 

• Inntekter fra oljesalg på nivå med 
1.kvartal 2013 
 

• Salgsvolum ned seks prosent 
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Det høye investeringsnivået fortsetter  

 

38 prosent økning fra 1. kvartal 2013 
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BRØNNKOST MÅ HALVERES, BORE-
TAKT PÅ FASTE ANLEGG DOBLES 
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Investeringer dobles på 3 år, produksjonsfall utjevnes 

  Pressekonferanse, første kvartal 2014 



Utviklingen i brønnkostnadene utfordrer 
lønnsomheten 

 

 

• Brønnkostnader 
på faste instal-
lasjoner er fire-
doblet på ti år 

 
• Brønnkostnader 

på mobile 
installasjoner er 
tredoblet på ti år 
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Kilde: RNB/ Petoro 



Nye funn i hovedsak små, men utgjør til 
sammen et betydelig verdipotensial   

 

Brønnkostnader avgjør lønnsomheten 
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Funnportefølje (feb.2014)  
med unntak av Johan Sverdrup (315 mill. Sm3) 
 o.e. og Johan Castberg (86 mill. Sm3 o.e) 



Brønnkost må halveres på faste og flytende 
installasjoner - boretakt må dobles på faste 
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Teknologi 

    Organisering Arbeids- 
prosesser 

• Ny teknologi for  
økt effektivitet  
og lavere kostnader 

• Forenkle krav, 
standarder og 
prosedyrer 

• Endre insentiv 
-struktur 

• Overordnet 
risikostyring 

• Videreutvikle 
samarbeids-
modellene mellom 
operatør og 
leverandør 



Snikende ineffektivitet 

• For stor oppmerksomhet om å skape feilfrie prosesser 
 

• Alt fremstår som like viktig 
 

• Selvforsterkende prosess 
 

• Kompetansetynning forsterker effekten 
 

• Gode tider og høy oljepris har dekket over  
den snikende ineffektiviteten 
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Vi greidde det før: boreoppgaver på halve tiden 
for 20 år siden 
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Kilde: Petoro 

Analyse: 

Samme felt – samme  typer brønner 

1992-95 versus 2008- 13 

Boring fra overflaten til topp reservoar 

Utvalgte, representative  rutineoperasjoner 
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Effektiv implementering av teknologi 

* : Bruke teknologimuligheter utover pilotprosjekt og første feltanvendelse 
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Kilde: Schlumberger 
KUN FOR INTERNT BRUK I PETORO 

Leverandør X: Omsetning av produkter mindre enn 5 år gammel i % av total omsetning 

Nr. 40: Norge 

2013 

2005 



 
• Forenkling av krav og prosedyrer 

– Krever god forståelse av HMS, drift og forretning 
– Viktig å se totaleffekt av enkeltkrav/tiltak  
– Nødvendig å forstå samlet risikoreduserende effekt 

 

• Leverandører må gis anledning til å bidra  
– Teknologi for økt effektivitet/kostnadsreduksjon 
– Riktige insentiver gjennom kontrakt 

       

Forenkling 
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  TILTAK 
• Forenkling  
• Teknologi for økt kostnadseffektivitet 
• Endre insentiver fra «feilfri» til «effektiv» 
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Snikende ineffektivitet har  
bygget seg opp over tid -  

vi må halvere borekostnadene nå for å  
realisere verdipotensialet som ligger i store  

eksisterende felt og i funnporteføljen 



En drivkraft på norsk sokkel 
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