10. april 2012
Pressemelding:

Sammen for økt utvinning på norsk sokkel
- Vi er glad for at vi i dag kan presentere en rekke konkrete og ulike langsiktige forslag til
tiltak for å oppnå ytterligere økt utvinning på norsk sokkel, sier Roar Flåthen, leder i LO,
Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, Sturla Henriksen,
administrerende direktør Norges Rederiforbund og Gro Brækken, administrerende direktør i
Oljeindustriens Landsforening (OLF).
Olje- og energiminister Ola Borten Moe fikk i dag overlevert 12 forslag som kan øke
utvinningen på norsk sokkel. Forslagene kommer fra KonKraft, som er en samarbeidsarena
for LO, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Oljeindustriens Landsforening (OLF).
Bakgrunnen er en henvendelse fra Olje- og energidepartementet (OED) til KonKraft der
næringen ble bedt om å utarbeide et forslag til oppfølging av ulike tiltak som
Utvinningsutvalget (Åm-utvalget) foreslo i sin rapport. I tillegg ble næringen bedt om å
vurdere hvordan en dugnad for reduserte driftskostnader på norsk sokkel kan organiseres.
- Næringen er opptatt av kostnadsreduksjon og økt utvinning, og er glad for å presentere tiltak
for å bore flere brønner, videreutvikle teknologi for økt utvinning, mer effektive
arbeidsprosesser, standardisering og forbedre kostnadskulturen, sier Roar Flåthen i LO.
Gjennom arbeidet med forslagene fra Utvinningsutvalget har man nok en gang fått se
betydningen av den norske modellen der alle parter bidrar for å løse nasjonale utfordringer.
- Norsk sokkel har en høy utvinningsgrad, men det er fortsatt et stort potensiale for å få mer ut
av dagens felt. KonKraft er derfor meget godt fornøyd med å kunne fremme 12 konkrete
forslag til forbedringer. De fleste av disse vil vi selv videreutvikle og realisere, men noen
forutsetter også et samspill med det offentlige. Vi har store forventninger til at Olje- og
energidepartementet og ytre etater i forvaltningen tar sin del av ansvaret og får gjennomført
våre forslag til løsninger så raskt som mulig, sier Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.
Forslagene fra KonKraft har konkretisert problemstillingene fra Utvinningsutvalget og har
blant annet satt adressater for videre realisering.
- Tiltakene gjelder kompliserte forhold av ulik art. Vi beskriver blant annet veien til
teknologiske forbedringer og innhold til endringer og justeringer i veiledninger og
retningslinjer. Dette er nødvendig for det kommende systematiske arbeidet for ytterligere
forbedringer. Flere av forslagene som er rettet til enkeltorganisasjoner må også behandles i
disse, sier Gro Brækken i OLF.
I arbeidet med å gå gjennom forslagene fra Utvinningsutvalget satte KonKraft ned tre
arbeidsgrupper med representanter på høyt nivå fra de fire deltagende organisasjonene.

Spørsmål om riggkostnader og riggkapasitet er ikke behandlet siden regjeringen har oppnevnt
et ekspertutvalg for bedre riggkapasitet på norsk sokkel
Standardkontrakter
Organisasjonene har blitt enige om en avtale som sikrer eierskap til og utvikling av standard
byggekontrakter for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Gjennom avtalen forplikter
Norsk Industri og Oljeindustriens Landsforening seg til å tre inn som parter i et styre som skal
stimulere til økt bruk av slike kontrakter i Norge og for norske leveranser til utlandet.
Standardkontraktene vil bidra til større kostnadseffektivitet og bedre prosjektgjennomføring
gjennom forenkling, effektivisering av anbud enklere kontraktsadministrasjon. Bruken av
standardkontrakter kan utvikles sektorvis etter hvert som man vinner erfaring.
- Et nytt regime for videreutvikling av standardkontrakter vil ha stor betydning for
petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og internasjonalt. Vi har stor tro på at dette arbeidet
vil lykkes og sikre større grad av effektiv prosjektgjennomføring i årene som kommer, sier
Stein Lier Hansen i Norsk Industri.
Boring og brønnintervensjon
KonKraft fremmer en rekke forslag til forbedringer innenfor boring og brønn. Noen
eksempler er lettere og billigere utstyr for intervensjon enn i dag, enklere brønndesign,
alternativer til faste boreanlegg, datainnsamling og reservoarmonitorering.
- Forbedringer på en rekke teknologiområder innenfor boring og brønnintervensjon har et
betydelig potensial for å øke utvinningen på norsk sokkel. Vi er derfor fornøyd med å kunne
fremme en rekke forslag til forbedringer på dette området, sier Gro Brækken i OLF.
Dugnad for å redusere driftskostnadene på norsk sokkel
KonKraft mener det er et stort potensiale for å oppnå kostnadsreduksjoner gjennom
standardiserte arbeidsprosesser og utstyr. KonKraft anbefaler derfor en tverrfaglig
arbeidsgruppe som vurderer spesielt havbunnsløsninger (subsea), standardiserte
dokumentasjonskrav og prosjektutvikling. Andre områder som er berørt er kostnadsanalysene
i utvinningstillatelsenes årlige arbeids- og langtidsprogram , levetidskostnader samt kostnadsog regelverkstiltak.
Kontaktpersoner
Tommy Skar, spesialrådgiver LO, mobil 9050 6449
Finn Langeland, kommunikasjonsdirektør Norsk Industri, mobil 9006 4282
Harald Solberg, direktør Norges Rederiforbund, mobil 4808 2633
Roger Pedersen, informasjonssjef i OLF, mobil 9115 5961
Hans Petter Rebo, sekretariatsleder Konkraft, mobil 9701 6169
Vedlagte dokumenter: Anbefalinger fra KonKraft til OED.

