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Rekordhøy gasseksport – til god pris 

KPIer 
Per tredje 

kvartal 2012 
Per tredje 

kvartal 2011 
Hele  
2011 

Resultat etter finansposter (milliarder kroner) 110 95 134 

Kontantstrøm (milliarder kroner) 115 97 128 

Produksjon (tusen fat oljeekvivalenter per dag) 1 093 983 1 016 

Alvorlige hendelser (frekvens)* 12 mnd rullerende 1,3 1,7 1,5 

 

• Gassåret 2011 => rekordhøyt salg på 38,5 bcm 

• Totalproduksjon opp 11% 

• Driftsinntektene opp 20 milliarder kroner  

– 17 prosent høyere solgt volum gass og 12 prosent høyere gasspris 

– Inntekter fra oljesalg på nivå med fjoråret  
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Resultat for 3. kvartal - økt volum 

KPIer 3. kvartal 2012 3. kvartal 2011 

Resultat etter finansposter (milliarder kroner) 29 30 

Kontantstrøm (milliarder kroner) 31 29 

Produksjon (tusen fat oljeekvivalenter per dag) 958 879 

 

• Resultatet i 3.kvartal på nivå med fjoråret 

• Produksjon  i 3.kvartal opp ni prosent 

– Væske ned 6 prosent – Vedlikeholdsstans Troll og Kvitebjørn i september 

– Gass opp 22 prosent  - Høy etterspørsel og gode priser i sommerhalvåret 
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Økte investeringer og høyere avskrivninger 
 

 

• Investeringene har økt med 25 
prosent 
• Økt produksjonsboring på feltene 

Gullfaks, Troll, Visund og Vigdis 

• Høy utbyggingsaktivitet på 
feltene Åsgard, Troll, Skuld og 
Valemon 

 

 

 

 

 

• Stabile kontante driftskostnader 
• Økte kostnader til brønnvedlikehold 

• Lavere kostnader til kjøp av gass for 
videresalg 

 

• Økte salgsvolum gir høyere 
avskrivninger 

 

19,8 

15,8 

0

5

10

15

20

25

  Per tredje kvartal

2012

  Per tredje kvartal

2011

(
m

r
d

 N
O

K
)
 

Investeringer 

24,7 24,8 

18,4 
14,7 

0

10

20

30

40

50

  Per tredje kvartal

2012

  Per tredje kvartal

2011

(
m

r
d

 N
O

K
)
 

Driftskostnader 

Kontante Avskrivninger



Pressekonferanse 3. kvartal - presentasjon 5 



Pressekonferanse 3. kvartal - presentasjon 6 

98 % av Petoro-reservene  i 
modne felt er operert av Statoil 
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90 % av Petoros modne produksjon  
er operert av Statoil 
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Operatørskifte ga nytt liv til Forties 
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Illustrasjon: Apache 



1000 brønner for verdimaksimering 
 

• Boring av produksjonsbrønner viktigst 
for å maksimere verdien av feltene 

• Ca 315 brønner for å få ut reservene 
- Halvparten fra faste boreinstallasjoner 

• Ca 720 brønner for økt utvinning 
- To tredeler fra faste boreinstallasjoner 

 

• Totalt mer enn 1000 brønner for å få 
ut gjenværende ressurspotensial  fra 
feltene i SDØE-porteføljen 

• Vil gi utvinningsgrad ut over dagens 
antatte ca 50 prosent.  

• 60 prosent krever langt flere brønner 
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Brønn 
57 % 

Drift 
16 % 

Reservoar 
20 % 

Utbygging 
7 % 

Brønner utgjør 57 %  av ressursene i RK4-7 hvor  
SDØE har eierandeler. Til sammen dreier dette  

seg om 5 milliarder fat olje (100%) 
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Negativ utvikling i boretakt 

 

• Boretakten er vesentlig redusert 
over tid 

• Lisensene klarer ikke å levere iht 
plan selv om målene er nedjustert 
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Ferdig kompletterte produksjons- og 
injeksjonsbrønner boret fra tre faste installasjoner 

Planlagt Virkelig
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Antall brønner 2009-2011 på SDØE sine største oljefelt 

Plan høst 2007 

Antall 
gjenværende 

brønner 

Antall 
brønner/år 

dagens 
konsept 

Boreslutt 

med 
dagens 

boretakt/ 
konsept 

Boreslutt 
ut fra 

dagens 
antatte 
levetid 

FELT A 80 1,8 2067 2040+ 

FELT B 107 2 2067 2035+ 

Minste økonomiske boremål per brønn = 1,25 mill fat olje 



1000 brønner hva må til? 
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Eksempler fra ett SDØE-felt – virkning av økt boretakt 
• Fra to brønner per år til fire brønner per år 
• 140 mill fat olje ekstra innen feltavslutning 2040 
• Nærmere 100 milliarder kroner brutto verdi 

Nødvendig, men ikke tilstrekkelig:  

• Mer ut av eksisterende faste 
boreanlegg: 
– Opprusting av boreanlegg 

– Ny teknologi, nytt brønndesign 

• Boring av undervannsbrønner 
– Flere og bedre tilpassede rigger 

 

For 1000 brønner trenger vi i tillegg: 

• Nye brønnhodeplattformer 
– Økt boretakt 

– Økt antall lønnsomme boremål 

• Borevillige aktører som tenker nytt  
– Statoil 

– Andre IOC-er 

– «Nye» selskaper 

– Petoro 



Hvor vi er  

Økt oppmerksomhet om oppdaterte undergrunnsmodeller 

Betraktelig flere brønnmål identifisert 

Brønnhodeplattform studeres 

Nye forretningsmodeller for flyterigger utviklet (eie rigg) 

Modne felt satt på agendaen 

 

Boretakten har ikke økt – ingen felles forståelse av 
tidskritikalitet 

Kostnadsøkning utfordrer levetid og forretningsmuligheter 

Vanskelig å skape framtidsbilde for investeringer 

Svak framdrift på EOR-prosjekter 

Sterk konkurranse om kapital og kompetanse – modne felt 
ikke nødvendigvis vinner 
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Modne felt – hva mer kan Petoro gjøre? 

 

• Holde IOR, brønnbehov og økt boretakt på agendaen 
 

• Vise verdi av bønnhodeplattform: Snorre, Heidrun 
 

• Gjennomslag i lisensene avhengig av kompetanse og 
kapasitet 

 

• Midler til noe ekstra satsing i 2012, kun videreføring i 
2013 
 

• Fremtidig finansiering av Petoro bør skje over 
kontantstrømmen  
– Økt fleksibilitet og større forretningsmessig handlekraft 

– Større bidrag og mangfold i lisensene 
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En drivkraft på norsk sokkel 
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