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Utvikling av Nordland VI ved hjelp av horisontalboring 

- Muligheter og utfordringer med horisontal boring - 

 

Nordland VI og Nordland VII utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVe) inneholder med stor 

sannsynlighet betydelige petroleumsforekomster i en avstand 20 – 50 km fra land. Nordland VII er 

ikke konsekvensutredet. Kun deler av Nordland VI er konsekvensutredet. Det antas å være 

varierende sammensetninger av olje, kondensat og gass i disse områdene. 

I LoVe områdene er det stor fiskeriaktivitet og oljevirksomhet offshore og fiskeri vil komme i 

arealkonflikter. Oljesøl fra oljevirksomheten vil, på grunn av nærhet til kysten få større konsekvenser 

i et område som LoVe enn i andre områder på norsk sokkel. 

 

Saura AS har fremmet konseptuelle tanker om horisontalboring fra land ut til de potensielle 

reservoarene. De konseptuelle tankene er drøftet med fiskere, lokalpolitikere og deler av det 

sentrale politiske miljøet. Tilbakemeldingene har vært positive. 

Saura AS ønsker å videreutvikle sine konseptuelle tanker slik at et innspill om det tenke konseptet 

kan spilles inn til en diskusjon forut for stortingsvalget i 2017 med formål å igangsette 

konsekvensutredning av de uåpnede områdene. Saura AS vil at dette skal være et innspill som 

kommer fra det lokale miljøet i Nordland.  

 

Saura AS har bedt Multiconsult om å gjøre en første veldig overordnet vurdering av konseptet med å 

plassere et boreanlegg på Røst og bore horisontalt ut til reservoarer nær kysten. 

Hydrokarbonstrømmen stabiliseres i nødvendig grad på Røst. Tanken er å eksportere gass tilbake til 

en hovedgassledning i vest (Barents Stream) og føre olje/kondensat til Saura i rør, ca. 100 km. På 

Saura vil det være et terminalanlegg for utskiping av olje/kondensat. Saura har egnede arealer og 

gode havneforhold. Konseptet er basert på konvensjonell leteboring. 

 

De konseptuelle tankene som Saura AS har kommet med er teknologisk gjennomførbare ved bruk av 

dagens teknologi med unntak av teknologi for å oppnå nødvendige rekkevidde ved horisontalboring. 

I dag har Exxon Mobil boret den lengste horisontalbrønnen i verden - 12 km, på Sakhalin 1 på russisk 

sokkel. For boring fra Røst er det ønskelig med en rekkevidde på 40 til 50 km.  

Det pågår mye utvikling på horisontalboringsteknologi. Norske Reelwell skal i løpet av 2015 verifisere 

et konsept som er utviklet for 20 km rekkevidde. Miljøet rundt IPARK/IRIS i Stavanger arbeider med 

utvikling av et konsept de har kalt «Hole in One». Det står igjen betydelig forskning og utvikling i 

forbindelse med dette konseptet, men det synes å ha et potensial for en rekkevidde på 40 – 50 km 

sett i et 15 – 20 års perspektiv. Utviklingen er imidlertid avhengig av å få tilført tilstrekkelig med 

utviklingsmidler.             

 

Alternativt til boreanlegg på Røst kan boreanlegg plasseres på grunner eller kunstig anlagte øyer. 

Dette er kjent teknologi som er benyttet internasjonalt.  Et hovedkriterium er at slike grunner ikke 

benyttes til fiske. Dermed vil en arealkonflikt mellom boreaktivitet og fiskeri ikke være relevant. På 

disse grunnene vil man kunne installere en betongstruktur for plassering av boreanlegget hvorfra 

horisontalboring kan foretas. Med en slik løsning vil man sannsynligvis nå noen av reservoarene med 

f.eks. den teknologien Reelwell forhåpentligvis klarer å verifisere i løpet av 2015. Med en slik løsning 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

vil man også kunne forhindre oljeutslipp til sjø i produksjonsfasen. Det norske firmaet Bioprotein AS 

fremholder at de har ferdigutviklet teknologi for å bruke gass til produksjon av laksefôr. De har gått 

sammen med amerikanske Calysta Inc, og arbeider med muligheten av å etablere en fabrikk på 

Karmøy for en årlig produksjon av 150.000 tonn laksefôr. En slik fabrikk vil også kunne være aktuell 

på Saura. Dette vil kunne bidra til ekstra industriutvikling på Saura. 

 

Horisontalboring fra land for å nå ressurser i Nordland VI og VII synes å være gjennomførbart sett i et 

10 - 15 – 20 års perspektiv. Det er så langt ikke identifisert noen «show stoppers». Det forutsettes at 

myndighetene og industrien har vilje til å gjøre de nødvendige investeringene i forskning og utvikling.  

For å utvikle potensialet for horisontalboring videre bør følgende gjøres: 

1. Horisontalboring må behandles i KU for Nordland VI og VII. 

2. Saura AS bør reise midler til å gjennomføre et litt mer detaljert studie, basert på et så 

representativt «base case» som mulig, og med engasjement fra et representativt utvalg av 

firmaer fra oljeserviceindustrien. Antagelig vil det være mulig å få industrien til å gjøre en del 

arbeidet uten kompensasjon. En slik studie bør også innhente lærdom og utnyttelsespotensial fra 

internasjonale markeder. 

3. Identifisere kritiske områder for utvikling og å komme i gang med FoU aktiviteter relatert til disse 

kritiske områdene. Dette kan startes nå, men må samspille med aktivitet 2.   

4. Forsøke å få til en Joint Industry Project (JIP) med relevante deltagere fra akademia og industrien.  
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Bakgrunn (1|4) 

• Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVe) antas å inneholde 
betydelige petroleumsforekomster  
• Nordland VI og Nordland VII inngår i dette området 
• Deler av Nordland VI kan gjenåpnes uten ny konsekvensutredning (KU)  

• Den delen av Nordland VI som ligger nærmest land er ikke konsekvensutredet, men 
antas å inneholde  petroleumsforekomster 

• Nordland VII er ikke konsekvensutredet 
• Ved stortingsvalget i 2013 ble det inngått avtale mellom regjeringspartiene 

og KrF og Venstre vedrørende LoVe: 
• Det skal ikke åpnes eller gjenåpnes for petroleumsvirksomhet eller 

konsekvensutredes i henhold til petroleumsloven i havområdene utenfor LoVe i 
inneværende stortingsperiode (2013-2017). 
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Bakgrunn (2|4) 
Kart som viser Nordland VI og VII 
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Kilde: Oljedirektoratet, 2010. 

Områder som er rutet er  
konsekvensutredet 



Bakgrunn (3/4) 
• Et lokalt initiativ er satt i gang av Saura AS for å vurdere et utbyggingskonsept (såkalt «base 

case» scenario) hvor:  
• Terminal- og utskipningsanlegg for olje og kondensat plasseres på land på Saura 
• Ilandføring- og boreanlegg plasseres på Røst og borer horisontalt for å nå de nærmeste feltene på 

Nordland VI   

• Ved et landbasert produksjonsanlegg og horisontalboring fra land vil man unngå: 
• Permanente installasjoner i havet og derved arealkonflikter med fiskeaktivitetene 
• Oljeutslipp til sjø i produksjonsfasen 
Seismikk og undersøkelsesboring må imidlertid  gjennomføres offshore. Dette er temporære  
aktiviteter som må tilpasses tider som er akseptable for fiskerne  

• Saura AS har hatt dialog med lokale interessenter i området og nasjonale miljøer: 
• Lokale interessenter i området: fiskere, kommunene og industri  
• Sentrale og lokale myndigheter, politiske miljø og intresseorganisasjoner 
• I noen grad oljeselskap og oljeserviceselskap 
Saura AS har mottatt positive tilbakemeldinger på sine forslag i sin dialog med disse partene 

• Saura AS ønsker å utvikle de konseptuelle tankene videre for å fremme en 
utbyggingsløsning som: 

• har regionalt eierskap   
• er formålstjenlig for diskusjon om eventuell KU av LoVe forut for stortingsvalget i 2017  
• er utviklende for kompetanse og næringsliv i regionen   
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Bakgrunn (4/4) 
Base case scenario 

6 

Konseptet er basert på 
konvensjonell leteboring 



Oppdraget 
• Multiconsult har fått i oppdrag av Saura AS å foreta idemessige betraktninger: 

• Gjøre uavhengige vurderinger av Saura AS sine konseptuelle idéer for Nordland VI 
• Identifisere grunner offshore for mulig utvikling av kunstige øyer hvor et 

boreanlegg vil kunne plasseres 
• Identifisere andre områder hvor et konsept basert på Saura AS sine konseptuelle 

idéer kan være aktuelle 
• Peke på aktuell industriell bruk av gass  

• Oppdraget er avgrenset til å vurdere «state of the art» og utviklingspotensial 
10-20 år fram i tid for bruk av horisontalbrønner fra land 
(produksjonsbrønner): 
• Studiet har fokusert på mulige teknologiske «show-stoppers» 
• Det er ikke gjort vurderinger av de økonomiske aspektene ved mulige konsept(er) 

• Det må gjøres senere når konseptene er mer gjennomarbeidet 

 
Oppdraget er gjennomført av personell fra Multiconsult og Multiconsults 

analyseselskap «Analyse & Strategi AS» 
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Arbeidsprosess 

• Oppdraget er gjennomført i perioden 13. april – 19. juni 2015.  
• Studieteamets metodiske tilnærming til oppdraget er basert på en kombinasjon av 

dokumentstudier og kvalitative intervjuer. Herunder har studieteamet: 
• Innhentet og gjennomgått relevant materiale som har vært tilgjengelig fra 

Saura AS 
• Innhentet og gjennomgått tilgjengelig kartgrunnlag  
• Gjennomført kvalitative intervjuer med sentrale aktører innen oljenæringen 

• Intervjuene er i hovedsak gjennomført gjennom fysiske møter og over telefon.  

I tillegg har studieteamet hatt  
• Fortløpende dialog med Knut Aaneland, rådgiver for Saura AS, i forkant av studien 

og underveis 
• Samtaler med Johan Petter Barlindhaug, styreleder i Saura AS  
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Grunnlagsinformasjon som bakgrunn for oppdraget 

• Barlindhaug, J.P. 2015. Saura-prosjektet. En områdeløsning for Nordland VI – og 
synpunkter på Nordland VII. Presentasjon Januar 2015. 

• North Energy. 2009. Eureka Fase II – Tunnelkonsept for feltutbygging. Hovedrapport. 14. 
Desember 2009. Hovedrapport NO-9085. 

• North Energy. 2009. Eureka – letning og produksjon for kystnære områder. 26. 
November 2009. 

• North Energy. 2009. Eureka feasibility study, Tunnels and Caverns. 4. Desember 2009. 
• North Energy. 2010. Akseptable teknologiske løsninger. North Energy skal bli et 

lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i 
nord. Powerpointpresentasjon til Oljedirektoratet 080210. 

• Oljedirektoratet. 2010.  Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen 
og Senja. Rapport april 2010. 

• Oljedirektoratet. 2011.  Fire fremtidsbilder for Norskehavet og Barentshavet. 
Presentasjon aug. 2011. 
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Informasjonssøk/innhenting (1|4) 
Studier og vurderinger rundt horisontalboring 
• Al-Nughaimish, F.N., Al-Hamdan, M-R., Al-Shobaili ,Y.M. 2009. Extended Reach Drilling and 

Causeway Utilization in the Development of a Shallow Water Oil Field. Saudi Aramco Journal 
of Technology. Summer 2009.  

• ExxonMobils hjemmeside. About extended reach technology.  
http://corporate.exxonmobil.com/en/engineering/extended-reach-
technology/about/overview (hentet mai 2015). 

• Francis, D. 2014. Extended-reach drilling systems address downhole challenges. Offshore 
magazine.  09/17/2014.  
http://www.offshore-mag.com/articles/print/volume-74/issue-9/drilling-and-
completion/extended-reach-drilling-systems-address-downhole-challenges-p1.html  

       (hentet mai 2015). 
• Ghiselin, D. 2012. Extended-reach drilling advances to meet industry need. Offshore 

magazine.  
http://www.offshore-mag.com/articles/print/volume-72/issue-9/drilling-and-
completion/extended-reach-drilling-advances-to-meet-industry-need.html  

       (hentet mai 2015). 
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Informasjonssøk/innhenting (2|4) 
Studier og vurderinger rundt horisontalboring 
• Reelwell. Reelwell Drilling Method.  

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFIQFjAI&url=http%3A%2F%
2Fwww.forskningsradet.no%2Fservlet%2FSatellite%3Fbl
 obcol%3Durldata%26blobheader%3Dapplication%252Fpdf%26blobheadername1%3DContent-
 Disposition%253A%26blobheadervalue1%3D%2Battachment%253B%2Bfilename%253Dreelwelltechnolo
gyapplications8pages.pdf%26blobkey%3Did%26blobtable
 %3DMungoBlobs%26blobwhere%3D1274460415781%26ssbinary%3Dtrue&ei=X8lZVZLpA8mLsgG-
0YLABg&usg=AFQjCNGXoEA23-
 hJnROe6uaMiUMVzFMj3Q&sig2=ar0eLFuwCseXligiQX5miQ&bvm=bv.93564037,d.bGg 

        (hentet mai 2015). 
• Redlinger T. and McCormick J. 2011. Longer, deviated wells push drill pipe limits. Drilling Contractor, 23 

March 2011.   
http://www.drillingcontractor.org/longer-deviated-wells-push-drill-pipe-limits-8779  

        (hentet mai 2015). 
• World Oil Magazine. 2015.  

http://www.worldoil.com/news/2015/4/14/sakhalin-1-sets-new-extended-reach-drilling-record-rosneft-
says (hentet mai 2015). 

• http://petrowiki.org/Extended_reach_wells (hentet mai 2015) 
• http://petrowiki.org/Horizontal_wells (hentet mai 2015). 
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http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFIQFjAI&url=http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition:&blobheadervalue1=+attachment;+filename=reelwelltechnologyapplications8pages.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274460415781&ssbinary=true&ei=X8lZVZLpA8mLsgG-0YLABg&usg=AFQjCNGXoEA23-hJnROe6uaMiUMVzFMj3Q&sig2=ar0eLFuwCseXligiQX5miQ&bvm=bv.93564037,d.bGg
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http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFIQFjAI&url=http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition:&blobheadervalue1=+attachment;+filename=reelwelltechnologyapplications8pages.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274460415781&ssbinary=true&ei=X8lZVZLpA8mLsgG-0YLABg&usg=AFQjCNGXoEA23-hJnROe6uaMiUMVzFMj3Q&sig2=ar0eLFuwCseXligiQX5miQ&bvm=bv.93564037,d.bGg
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFIQFjAI&url=http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition:&blobheadervalue1=+attachment;+filename=reelwelltechnologyapplications8pages.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274460415781&ssbinary=true&ei=X8lZVZLpA8mLsgG-0YLABg&usg=AFQjCNGXoEA23-hJnROe6uaMiUMVzFMj3Q&sig2=ar0eLFuwCseXligiQX5miQ&bvm=bv.93564037,d.bGg
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFIQFjAI&url=http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition:&blobheadervalue1=+attachment;+filename=reelwelltechnologyapplications8pages.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274460415781&ssbinary=true&ei=X8lZVZLpA8mLsgG-0YLABg&usg=AFQjCNGXoEA23-hJnROe6uaMiUMVzFMj3Q&sig2=ar0eLFuwCseXligiQX5miQ&bvm=bv.93564037,d.bGg
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFIQFjAI&url=http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition:&blobheadervalue1=+attachment;+filename=reelwelltechnologyapplications8pages.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274460415781&ssbinary=true&ei=X8lZVZLpA8mLsgG-0YLABg&usg=AFQjCNGXoEA23-hJnROe6uaMiUMVzFMj3Q&sig2=ar0eLFuwCseXligiQX5miQ&bvm=bv.93564037,d.bGg
http://www.drillingcontractor.org/longer-deviated-wells-push-drill-pipe-limits-8779
http://www.worldoil.com/news/2015/4/14/sakhalin-1-sets-new-extended-reach-drilling-record-rosneft-says
http://www.worldoil.com/news/2015/4/14/sakhalin-1-sets-new-extended-reach-drilling-record-rosneft-says
http://petrowiki.org/Extended_reach_wells
http://petrowiki.org/Horizontal_wells


Informasjonssøk/innhenting (3|4) 
Grunnlag for mulige hydrokarbonforekomster 
 

• Oljedirektoratet. 2010.  Geofaglig vurdering av petroleumsressursene i 
havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Rapport mai 2010. 

• Oljedirektoratet. 2014. Petroleumsressurserne på norsk kontinentalsokkel 2014. 
Felt og funn.  

• www.petroleumskartet.no (hentet mai 2015). 
• www.npd.no (hentet mai 2015). 
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Tilbakemeldinger fra industrien (1|4) 
• Aker Solutions 

• Møte med Rustem Ackora som har bakgrunn fra både Aker og Hydro 
• Ikke noen spesielle motforestillinger til de konseptuelle tankene 
• Positiv til Subsea Tunnelling – men som andre peker han på sikkerhetsaspektet 

• Samtale med Jan Gunnar Waalmann, spesialist i transport av multifase  
hydrokarbonvæske (olje, gass og vann) 

• Spørsmål om grenser for rørtransportlengder for ikke prosessert hydrokarbon væske 
• «State of the art» for installert rørlengde er 43 km – rørledning fra  undervannsbrønner på 

Tyrihans til Kristin plattformen i Norskehavet . Rørene er tilført varme 
• Statoil arbeider med å kunne  transportere  ikke prosessert  hydrokarbonstrøm over en 

avstand på opp mot 100 km – men løsning ligger fram i tid 

• National Oil Well Varco (NOV) – leverandør av utstyr til boreoperasjoner 
• Samtale med Oddbjørn Isaksen 

• Syns det var et spennende konsept, men NOV er utstyrsleverandør, og de var ikke i 
stand til å gi noen konstruktive vurderinger på nåværende tidspunkt  
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Tilbakemeldinger fra industrien (2|4) 

• Slumberger (brønnkomplettering) 
• En av Multiconsults ansatte har arbeidet i Slumberger – i Saudi Arabia 
• Var i kontakt med kontorene i London og Nederland 
• Fikk ikke noe spesielt nyttig informasjon annet enn henvisninger til diverse artikler (SPE) 

som omhandlet horisontalboring (noen av disse er på referanselisten under  
Informasjonssøk/innhenting) 

• Møte med IPARK/IRIS i Stavanger 
• Deltagere: 

• Martin Sigmundstad, IPARK – tidligere leder for Framo Engineering og 
sentral stilling i Statoil 

• Sigmund Stokka, IRIS – tidligere arbeidet i Smedvig Drilling 
• Gunnar Kleppe, Precubator, styreleder i Subsea Tunnelling og tidligere 

leder for Statoils enhet for alternativ bruk av gass 
• IRIS arbeider med forskning og utvikling av konseptet «Hole in One» 
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Tilbakemeldinger fra industrien (3|4) 

«Hole in One» karakteristikker 
• Bruker graveteknologi (growler) – ikke rotasjon av bor 
• Har 50 mill. kr i utviklingsmidler 
• Har samarbeid med Halliburton/Baker Huges (brønnkomplettering) 

• Mener det er disse som har den beste og mest relevante teknologien 
• Aker Solutions har også et samarbeid med Baker Huges på undervanns produksjonssystemer 

• Har også interaksjon med West Group som blant annet gjør utviklinger innen automatiserte 
boreoperasjoner 

• Mener i prinsippet at det ikke er noen begrensning for borelengde  - innen 15 -20 år burde 
man ha teknologi for å nå de fleste feltene på Nordland VI 

• Krever imidlertid betydelige midler i utvikling – 500 mill. kr ble indikert* 
• Kan tenke seg avgreningsboring fra en hovedgate  
• Modularisert boring – trenger ikke større plass for boreutstyr enn for «konvensjonell» boring 

*500 mill. kr er et stort beløp, men kostnadene er ikke veldig mye større enn for én undersøkelsesbrønn 
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Tilbakemeldinger fra industrien (4|4) 

• Reelwell (Extended Reach Drilling) 
• Samtale med CEO Jostein Aleksandersen 

• Har arbeidet med utvikling av konsept for horisontalboring på 20 km lengde 
• Dette konseptet skal testes/kvalifiseres i høst 
• 20 km er nødvendigvis  ikke noen begrensning – men er brukt for den utviklingen 

de har valgt  
• Ønsker å få resultatene fra kvalifiseringen før de vil «spekulere» om hvor langt de 

kan bore 
• Tyske IPA, som er med i Reelwell-utviklingen, planlegger å bruke teknologien for en 

16 km lang horisontalbrønn fra det tyske fastlandet ut i Østersjøen   

• Horisontalboring for skifer olje/gass (nevnt i samtalene med Reelwell og IRIS) 
• I de siste årene har man brukt horisontalboring i økende grad 
• Det har medført at operatørene har klart å produsere skiferoljen/gassen mer effektivt 

• Har således bidratt til den økte produksjonen fra skiferolje/gass de siste årene  

• Per i dag er det relativt beskjedne horisontale lengder som bores 
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«State of the art» for horisontal boring og potensial 
Konklusjoner fra litteratursøk og kontakt med industrien vedrørende 
horisontalboring: 
• «State of the art» er en rekkevidde på 12 km – for Sakhalin 1 i Russland (Exxon 

Mobil) 
• Hvis Reelwell lykkes med kvalifikasjonstestene sine i høst, vil man kunne fastslå om 

rekkevidden for horisontalboring kan forlenges til 20 km 
• Konsepter som «Hole in One» synes å ha et potensial godt utover 20 km sett i et 

15 – 20 års perspektiv 
• Det kreves imidlertid betydelig investering i FoU og verifisering for å kunne konkludere en 

mulig rekkevidde 
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Den norske olje & gass klynklengen ligger helt i forkant av utviklingen 



Vurderinger rundt «Base Case» med horisontal-
boring fra Røst 
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Det bores horisontalt fra et anlegg 
plassert på Røst 
 
Hydrokarbonstrømmen stabiliseres i 
nødvendig grad lokalt på Røst. 
Olje/kondensat går i rør til Saura: 
• Oljen lastes i tankere for videre 

transport 
 
Boring ut fra Røst vil være avhengig  
av store teknologiframskritt for å kunne 
nå flest mulige felter i Nordland VI 
 
Avstanden fra Røst til Saura er 100 km. 

Rør for olje og  
kondensat 

Produkt skipes 
til markedet 

Eksportrør for 
assosiert gass 

40 km 

20 km 

  

50 km 

10 km 

  

Fiskeflåten på Røst vil kunne integreres i miljøberedskapen i LoVe området. 
Noe av gassen kan tenkes å brukes for industriutviklingsformål.  

«Barents Stream» - gassrør 



 
Utvikling av kunstig øy for plassering av boreanlegg 
 
Alternativt kan boreanlegg plasseres på grunner eller kunstig anlagte øyer.  
Dette er kjent teknologi som er benyttet internasjonalt. 
 

 
Kriterier ved identifisering av mulige grunn for å bygge kunstige øyer: 
• Vanndyp på ca. 20 – 30 m 
• Areal på minimum ca.  0,01 km2 (= ca. 10 000 m2) 
• Geografisk lokalisert så nært oljeforekomstene som mulig 
 
 

 
 
 
Et hovedkriterium er at slike grunner ikke benyttes til fiske. Dermed vil en arealkonflikt mellom boreaktivitet og 
fiskeri ikke være relevant.  
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Kunstige øyer er benyttet som fundament for produksjonsanlegg 
i utlandet – tyske Mittelplate feltet i Nordsjøkysten 
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Lokalisering: 7 km fra kysten 
Operatør: RWE Dea 



Kunstige øyer er benyttet som fundament for produksjonsanlegg 
i utlandet –  Northstar Island, Alaska  
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Vanndyp: 13  meter 
Arktiske forhold 
Operatør: BP 



Oppsummert vedrørende bruk av kunstige øyer for plassering av 
boreanlegg 

• Hydrokarbonstrømmen kan sendes u-prosessert til Røst for de to alternativene nevnt 
• Stabilisering av karbonstrømmen foretas på Røst. Videre transport av olje/kondensat til Saura 

dvs. på samme måte som for Røst «Base Case» 

• Bruk av fylling for å bygge kunstige øyer, som for North Star, er neppe et gunstig 
alternativ for grunnene utenfor Røst – som anses for å være for «dype» 

• En betongstruktur vil med stor sannsynlighet være den beste løsning 
• Dette er kjent teknologi 
• Betongstrukturer med tilstrekkelig høye vegger vil hindre oljeutslipp til sjø  
• Betongstrukturer vil muligens kunne bygges i Nord Norge  
• Aktiviteter i sjøen vil være tidsbegrenset, kun rundt en måned for installasjon 

Odfjell Drilling har utviklet et betongkonsept for dette formålet 

• En kunstig øy med et boreanlegg vil antagelig øke investerings- og operasjonskostnader 
sammenlignet med et eventuelt boreanlegg på Røst 
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Potensielle alternativer for utbygging ut fra Røst 
Utbyggingsløsninger som kan være aktuelle med Røst som en del i et nettverk for utbygging 
av Nordland VI, og som vil kunne tilfredsstille de konseptuelle idéene til Saura AS: 
• Horisontalboring direkte ut fra Røst 

• Begrensningene her vil være tilgjengelig teknologi for  å oppnå nødvendig borelengde  innen et 
tidsrom på 10 – 20 år 

• Horisontalboring fra et anlegg på en kunstig øy og transport av hydrokarbonstrøm via 
Røst til Saura  

• Med den boreteknologien (f.eks. Reelwell) som med stor sannsynlighet vil være tilgjengelig 
innen 5 – 10 år, vil man kunne nå mange av de reservoarene man tror finnes på Norland VI 

• Bruk av undervannstunnel fra  f.eks. Røst til et stykke ut i havet og så å bore horisontalt 
fra kavernen på enden av tunnelen 

• Det har vært arbeidet mye med dette konseptet  for bruk av undervannstunneler – Blåtind 
utenfor Vesterålen har blitt benyttet som «base case» 

• Konseptet er ansett som mulig å gjennomføre – det stilles et lite spørsmål ved sikkerhet  

• Undervannsproduksjonssystemer med tildekkede strukturer – det er utprøvd teknologi 
• Vil kunne overføre ikke prosessert hydrokarbonstrøm til Røst  
• Må påregne overflateaktiviteter  for boring av brønner og brønnvedlikehold 
• Vil ikke ha samme sikkerhet mot utslipp til sjø som de andre konseptene 
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Potensial for næringsutvikling ved bruk av gass 

• Gass til Metanol 
• Dette blir gjort på Tjeldbergodden og er av de største storskala utnyttelser av gass  i 

Norge 
• Neppe aktuelt å lage slike anlegg andre steder i Norge 

• Bruk av naturgass for fôringredienser og diverse kjemikalier 
• Samtale med Gunner Kleppe i Prekubator, Stavanger 

• Han arbeidet tidligere i Statoil for alternativ bruk av gass 
• Teknologi for dette formålet er sprunget ut av IRIS miljøet i Stavanger 
• Status for bruk av naturgass for fôringredienser (for laks)  

• Teknologien er ferdig utviklet 
• Det arbeides med å etablere en fabrikk på Karmøy for produksjon av 150.000 tonn laksefôr 
• Stavangerselskapet Bioprotein AS har slått seg sammen med amerikanske  Calysta Inc 

• Interesse også fra andre kjemikalieprodusenter i å bruke gass/metan  
• Gass for bruk i framstilling av stål 

• LKAB og Statoil har arbeidet med å benytte gass istedenfor kull. Det er stopp i dette 
arbeidet, og vil neppe være aktuelt for Saura. 
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Nordland VII er også et aktuelt område for 
horisontalboring fra land 
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Det finnes antagelig petroleumsressurser 
også nær land på Nordland VII  
• Mulige reservoar finnes ca. 20 - 30 km fra 
      land 
• Områdene innenfor de to blåmerkede 

rammene (Nordland VI og VII) er ikke 
konsekvensutredet 

• Betydelige arealkonflikter mellom «olje og 
fisk» (se neste plansje) 



Store interessekonflikter olje-fisk 
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• Uaktuelt med faste og flytende 
installasjoner 

• Ved å horisontalbore fra land 
kommer man fiskerne i møte 

• Ikke bare fiske etter torsk, men 
også andre arter 

      -  det er stor aktivitet (med mindre 
         fartøyer) store deler av året 

 

Kilde: Havforskningsinstituttet.  



Internasjonale perspektiver 

De konseptuelle ideene som Saura AS har utviklet vil med stor sannsynlighet også være 
interessante for arktiske områder utenfor Norge f.eks.: 
• Russland, Canada og Alaska 
• Kanskje også for Island, Grønland  og Færøyene, hvis disse landene finner drivverdige 

petroleumsforekomster offshore 
 
Horisontalboring kan ha et stort internasjonalt potensial:  
• Kystnære områder med fiskeriaktivitet 
• Kystnære områder med is 
• Områder med store naturverdier 
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Anbefalinger for videre arbeid 

1. Det må fremmes en anbefaling om at horisontalboring blir inkludert i 
konsekvensutredningene. 

• De konseptuelle idéene bør utvikles noe mer for å ha et mer solid presentasjonsgrunnlag for 
diskusjoner med myndigheter, organisasjoner og det politiske miljø.  Et mer detaljert 
presentasjonsgrunnlag kan lages ved å trekke inn relevante firmaer fra oljeserviceselskapene 
innen olje og gass 

• Eksempler kan være Aker Solutions, Halliburton/Baker Huges, Reelwell, IRIS miljøet, 
Multiconsult etc. 

2. I etterkant av ferdigstillelsen av en presentasjonsskisse bør man prøve å dra i gang et 
Joint Industry Project (JIP). 

• Definere hva som kan være alternative scenarioer selv om det finnes begrenset informasjon 
om ressursgrunnlagene på Nordland VI og VII 

• Søke midler fra f.eks.  Innovasjon Norge for å delfinansiere et  JIP 
• Det antas at oljeserviceselskapene vil kunne bidra med mye eget arbeid 

3. Identifisere kritiske områder for utvikling og å komme i gang med FoU aktiviteter . 
• Dette kan startes nå, men må samspille med aktivitet 2 
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Generalforsamling 17. juni 

v/Johan Petter Barlindhaug 
Styreleder Saura AS 

Områdeløsninger 
Plattformen for økt petroleumsvirksomhet i Nordland 



Innhold 

• Sauraprosjektets ide 

• Forventninger i Nordland 

• Områdeløsninger som konsept 

• Industrielle ringvirkninger 

• Fiskernes situasjon 

• Veien videre 



Starten på Saura-prosjektet 
Kystverkets rapport av ………… 
Trygge seilingsruter og terminalsteder for store tankskip   



Problemstillingen 

• Hvordan kan Nordfjordens kvaliteter og Saura skape 
industriell vekst i Salten-regionen? 

 
 
Svar 
• Ved å dokumentere potensialet i forhold til en snarlig 

start på åpnet del av Nordland VI 
• Et nært samarbeid med Røst 



Områdeløsning Nordland VI 



• Med 25 minutters reisetid til Røst og Saura blir Bodø et 
personellmessig og industrielt knutepunkt for de industrielle 
aktiviteter på Nordland VI 
 

• Ilandført kondensat til Saura kan nyttes til industriell 
virksomhet som f.eks. produksjon av oppdrettsfôr 
 

• Med en sterk rolle på Nordland VI er løpet også lagt for en 
sterk rolle på Nordland VII 

Bodø og Saltenregionens rolle 



Samarbeidsrelasjoner og forutsetninger 

• Røst 
– Robust infrastruktur 
– Bedre kommunikasjoner 
– Ilandføring med eventuell prosessering 
– Operativ oljevernbase for Norland VI 

 
• MIP/Helgeland 

– Se hele LoVe i sammenheng 
– Industrielle strategier basert på forutsigbarhet 
– Samarbeid Salten - Helgeland 

 
• Øksnes 

– Operativ oljevernbase med sterk medvirkning fra fiskerne 
– Utrede boring fra land 



Utfordringen i Nordland 

Dagens hovedproblem 

• Ingen tillit blant fiskerne i Nordland til at forpliktende og 
forutsigbare avtaler kan etableres med oljenæringen 
– Stadige oljerelaterte aktiviteter på samme fiskefelt 

 

• Mangelen på forutsigbarhet gjør det svært vanskelig for landbasert 
industri å forberede seg på en fremtidig økt aktivitet 
 

Nordland som premissgiver? 

• Fremme et samlet syn overfor myndigheter og selskaper? 
 

• Stille krav som vil gi fiskere, kommuner og næringsliv betydelig økt 
forutsigbarhet 
 



Messages from NPD 

• NPD will continue to focus on issues that is important for the 
total resource management – and the total value creation for 
the society, as: 

1. Secure a step-wise exploration strategy of the area that safeguards 
value of geological information – and creates values 

2. Coordinated area-development – low unit costs and high resource 
recovery 

3. Value of future flexibility 

4. Portfolio effects 





Områdeløsninger = økt forutsigbarhet 

• Raskest mulig kartlegging av ressursenei aktuelle områder, 
dvs.: 
– Samordnet seismikkinnhenting 
– Tildeling av mange lisenser i samme område 
– Samordnede borekampanjer med flere leterigger 

 

• Samordnede utbyggingsløsninger på tvers av lisensene for å 
sikre god ressursøkonomi 
– I et  samarbeid der også regionale myndigheter og aktører 
– Prosess- og terminalanlegg med gode ekspansjonsmuligheter 





Erfaringene har vist at:  
 

• Mangelen på forutsigbarhet og langsiktighet har vanskeliggjort 
– Oppbygging av et konkurransedyktig næringsliv i Nordland 

– Utbygging av fremtidsrettet og relevant infrastruktur 

– God kommunal tilrettelegging 

• Utbyggingsplaner basert på ressursene i enkeltstående lisenser har 
vært for små til å forsvare ilandføring og større industrietableringer 

• En ikke har maktet å koble bruk av gass- og kondensatressursene på 
sokkelen til Nordlands sterke industrielle kultur 

Industrielle ringvirkninger 



• Ilandføring må skje der det er best for 
prosess, logistikk, økonomi og miljøsikkerhet 
 

• Industrielle tjenester og 
forsyningsvirksomhet må skje på 
kommersielle vilkår  
 

• Spesielt viktig at industri- og 
forsyningsbasemiljøet på Helgeland 
videreutvikler sin konkurransedyktighet i 
forhold til miljøet på Vestlandet 
 

• Utredning av industrielle muligheter knyttet 
til kondensat og naturgass skal være en 
forutsetning før åpningen av Nordland VI 

Regionalt samarbeid om Nordland VI 



• Negative årsmøtevedtak i Norges Fiskarlag og Nordland 
Fylkesfiskarlag 
 

• Fiskeriorganisasjonene vil kreve et avtalefestet aktivitetsmønster fra 
oljenæringen som gir  

– Forutsigbarhet for den kystnære fiskeriaktivitet 

– Sikkerhet for gytemønster og yngelproduksjon 

– Redusert konkurranse om arealbruk i omfang og tid 
 

• Ingen konsekvensutredning uten at de fundamentale forutsetninger 
er avtalt på forhånd 

Sameksistens Olje - Fisk 



Forutsigbare rammer for fiskerivirksomheten etableres ved at 
oljenæringen pålegges 
 

• Felles innsamling av seismikk i tidsperioder med lav fiskeriaktivitet 

• Borekampanjer for leting i tidsperioder med lav fiskeriaktivitet 

• Ingen flytende produksjonsinnretninger i viktige fiskeområder  
i Lo-Ve 

• Etablering av operative baser for oljevernberedskap med kort 
responstid og aktiv deltagelse fra kystfiskeflåten 

Områdeløsninger for bedret sameksistens 



Bilde: Havforskningsinstituttet 



• Områdeløsninger forutsetter letekampanjer som gir  
økt sikkerhet i letefasen ved at flere rigger er tilstede 
 

• Landbaserte anlegg med stor utviklingsfleksibilitet gir 
økt sikkerhet ved strenge maritime krav  
 

• En operativ oljevernberedskap med kort responstid gir 
økt sikkerhet når fiskere med lokalkunnskap deltar 
 

Miljøsikkerhet 



Saura-prosjektets status 

• Stafettpinnen er gitt til «Nordland» 
– NHO Nordland/LO i førersetet 
– Dialogforum? 

 
• Saura utreder: 

– Fiskefôrproduksjon basert på kondensat 
– Arealplan for Saura 
– Mulighetene for å utnytte feltene på Nordland VI og VII ved 

boring fra land 
 

• Saura vil fortsatt være en aktør sammen med MIP 
– Bør bli en del av en helhetlig Nordland-prosess 
 



• Lisenspolitikk for Nordland 
– Rundeutlysninger med mange lisenser i de aktuelle områder 
– Områdeløsninger som premiss for deling 

 
 

• Vektlegge regionale fortrinn 
– Helstatlige aktører som OD, Gassco og Petoro må få mandat til aktivt å 

delta i regionale utviklingsprosesser 
– Regionale organer må utøve regional samordning 

 

• Motstand 
– Oljeselskapene vil ikke like at Staten stiller forhåndsbetingelser 

(ref. OD) 

Ny lisens- og utbyggingspolitikk 



Hva nå? 

• NHO Nordland har gitt en uttalelse rettet mot  
– Sentrale myndigheter 
– Politiske partier 
– Andre næringslivsorganisasjoner 

 
• Hva gjør Fylkeskommunen? 

 
• Hva gjør Saltenregionen? 

 
• Hva kan Brus gjøre? 



Veien videre 

• Konkrete områdeløsninger der fiskernes hensyn er 
inkludert kan være løsningen for Lo-Ve 
 

• Dette krever at en bred Nordlandsopinion står bak 
 

• NHO Nordlands vedtak er et godt grunnlag 
 

• Hvem tar «ballen» videre? 



 

MO INDUSTRIPARK AS Telefon: 75 13 61 00 Telephone: +47 75 13 61 00 
Postboks 500 Telefax: 75 13 68 28 Telefax: +47 75 13 68 28 
8601 Mo i Rana – Norway 
 
F.nr. 914 780 152 MVA 

Mo Industripark AS 

«Tiden for å koble petroleum opp mot landbasert industri er overmoden» 
 
Av Jan Gabor, markedssjef Mo Industripark AS 
 
Tidspunktet for å koble petroleumsnæringen tettere opp mot landbasert industri er 
overmoden.  
Dette mener vi er spesielt aktuelt i dagens situasjon med et endret økonomisk bilde, både 
nasjonalt og internasjonalt. Om vi handler nå, kan vi gi ny fart på næringsutviklingen i Norge, og 
spesielt Nordland, da vi har unike muligheter med våre naturressurser og eksisterende 
prosessindustri i verdensklasse.  
 
Vi skal nyte godt av petroleumsaktivitet i flere tiår framover. Samtidig er vi meget positiv til det 
økede fokuset på å styrke landbasert industri, som det er bred politisk enighet om. Nordland 
forventer inntil 5 ganger høyere vekst i eksport sammenlignet med resten av landet innen 
næringer som havbruk, kraftforeldende industri og turisme (ref. Konjunkturbarometer for 
Nord-Norge vår 2015). Det er en av flere faktorer som taler for styrking av dette nettopp i 
Nordland. 
Disse næringene har et meget godt utgangspunkt ved at kronekursen blir liggende på et gunstig 
nivå fremover, ved at todelingen i økonomien utlignes, samt at vår prosessindustri er i 
verdensklasse på kompetanse, kvalitet og produktivitet – særlig innenfor stål, aluminium, 
silisium, havbruk og bærekraftig utvinning av mineraler. Verden etterspør en grønnere industri 
– nettopp slik vi har bygget opp her i nord.  Vi har dessuten et industrigunstig klima og vi har 
rikelig tilgang på mere naturressurser som mineralråvarer og fornybar energi. 
 
Forholdene ligger dermed særdeles godt til rette for styrke vår posisjon som en industrinasjon 
ikke bare inne petroleum – men også landbasert industri. Dette vil gi sikre inntekter til 
samfunnet når oljeinntektene reduseres. Vi har allerede lagt et godt grunnlag for grønne 
arbeidsplasser og derved sikring av nasjonens velferd. 
 
Koble petroleumsbransjen mot landbasert industri 
Nordland har dessuten store muligheter for å kunne utnytte råvarer fra petroleumsnæringen i 
landbaserte produksjonsprosesser. Tenker vi oss naturgass i kombinasjon med mineral/metall 
og petrokjemisk industri så kan det skapes mange arbeidsplasser. Vi kan i tillegg produsere 
fiskefor til en oppdrettsnæring i vekst fra gasskondensat eller også fra alger som naturlig hører 
hjemme i nord, og samtidig fange opp CO2 fra produksjonsprosessene.  Fra alger kan vi også 
produsere biodrivstoff. Gjennom ny miljøteknologi for CO2 fangst kan man også legge til rette 
for deponering rett vest om Mo i Rana. Her har vi de rette geologiske strukturene for slik 
lagring. CO2 kan dessuten anvendes som råvare i en fremtidig ny prosessindustri. Det kan altså 
legges til rette for å bygge en helt ny industri rundt tema fangst og industriell gjenbruk av CO2. 
Nordland Fylke gjennomførte en mulighetsstudie i 2010 som synliggjorde potensiale på 1500 – 
5000 arbeidsplasser i ulike scenarier knyttet til slike koblinger. 
 
Når det gjelder nødvendig FoU innsats for å koble petroleumsnæringen tettere opp mot 
industrielle muligheter på land kan dette tilrettelegges gjennom områdeløsninger. 
 



 

MO INDUSTRIPARK AS Telefon: 75 13 61 00 Telephone: +47 75 13 61 00 
Postboks 500 Telefax: 75 13 68 28 Telefax: +47 75 13 68 28 
8601 Mo i Rana – Norway 
 
F.nr. 914 780 152 MVA 

Mo Industripark AS 

Områdeløsning ved åpning av nye områder i Nordland VI 
Mo Industripark AS ønsker derfor å bidra til å utarbeide en felles strategi for områdeløsning ved 
videre utvikling av Nordland VI, slik at investeringer som er gjort i forsyningsbase og industriell 
kompetanse i hele fylket beholdes og utnyttes. Vi ønsker også øket FoU-innsats slik at 
landbasert industri og petroleumsnæring gjennom samarbeid kan utvikle flere grønne 
arbeidsplasser.  
 
Videre er det vår mening at utbygging av eventuelle funn bør koordineres i felles infrastruktur 
ved eksempelvis ilandføring av olje og gass, og kontraktstrukturen bør åpnes slik at selskap fra 
Nord Norge får lik adgang med det etablerte leverandørmiljøet lengre sør til dette markedet. 
Dette er et arbeid hvor Nordland fylkeskommune bør sitte i førersetet og sikre forutsigbarhet 
for hele fylket. 
 
Direktør for Oljedirektoratet, Bente Nyland, sa under Offshore Nordlandkonferansen 16. juni 
2015 i Sandnessjøen at vi må få ned kostnadene og sikre tredjepart adgang til etablert 
infrastruktur. Vi mener dette kan oppnås blant annet gjennom en områdeløsning hvor man 
også koordinerer seismikk og boreoperasjoner med mål om minst mulig forstyrrelser for fiskeri 
og havbruk samt organiserer en akseptabel oljevernberedskap. Dette vil også bidra til effektiv 
utnyttelse av ressurser som allerede er etablert på felt og på land. 
 
 
 
 
 
 
Bilde: Markedssjef Jan I. Gabor i Mo Industripark AS. Samlet aktivitet i Mo Industripark utgjør 20 
% av all eksport fra Nordland Fylke. En betydelig motor med potensiale for å kunne ytterligere 
styrke Nordlands posisjon i norsk industri. 108 bedrifter og 2400 ansatte. 
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