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Forord

for oljeselskapene å jobbe i stadig mer krevende
forhold, større havdyp og ulike geologiske strukturer. Kravene til sikker drift og hensynet til miljø og
klima står helt sentralt i næringens videre utvikling.

«Norsk sokkel er i utgangspunktet både attraktiv og konkurransedyktig. Næringen og politiske
beslutningstakere har et felles
ansvar for å sikre denne posisjonen i årene fremover»

Den norske maritime næringen har en unik innovasjons- og verdiskapingsevne. Teknisk, operasjonell
og kommersiell kompetanse, kombinert med en
sterk vilje til innovasjon og omstilling, kjennetegner
norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet.
I skjæringspunktet mellom kompetansen fra skipsfarten og fra petroleumsutvinning har vi i Norge utviklet en komplett verdikjede for leting, utbygging,
drift og vedlikehold av olje- og gassfelt. De norske
riggselskapenes bidrag i lete- og produksjonsvirksomheten av olje og gass er avgjørende for å hente
ut naturressurser i stadig mer komplekse områder.
Riggselskapenes investeringer og teknologiske
utvikling har gjort, og vil fortsatt gjøre, det mulig
4

Riggselskapene har over tid investert betydelig i
moderne utstyr og oppgraderinger av eksisterende
riggflåte og nybygg. Det har de siste årene vært
hevdet at tilgangen på flyttbare boreenheter har
vært en flaskehals for aktivitet på modne felt, og at
manglende tilgang på flyttbare enheter kombinert
med høye ratenivåer, kan ses på som en trussel mot
utvinning av tidskritiske ressurser. Utviklingen
gjennom 2014 tyder på at en slik bekymring har
vært basert på feil premisser.
Utviklingen i aktivitetsnivået på norsk sokkel er
svært viktig for den norske riggnæringen. Politiske
og kommersielle rammebetingelser vil være avgjørende for veien videre. I likhet med den maritime
offshorenæringen internasjonaliseres også norske
riggselskaper. Samtidig er norsk sokkel avgjørende
viktig som hjemmemarked, og en helt sentral arena
for nyskaping og teknologiutvikling. Etter mange
år med betydelig vekst i aktivitetsnivået ser vi nå at
trenden har snudd og at investeringsnivået på kort
sikt vil reduseres.
Statoil har en svært sentral posisjon i forhold til
utviklingen av aktivitetsnivået på norsk sokkel.
Selskapet styrer i praksis aktivitetsnivået både
gjennom sine egne direkte beslutninger, indirekte
gjennom sine lisensandeler og som en funksjon
av at øvrige operatører på norsk sokkel ofte ser an
atferden til den største aktøren før man selv handler. En så sterk posisjon på operatørsiden kan skape
utfordringer for verdikjeden av leverandører av
offshore servicetjenester. Vi mener at hele verdikjeden, sammen med myndighetene, har et ansvar
for å sikre et så jevnt aktivitetsnivå som mulig. Et
bredt aktørbilde på operatørsiden er også viktig for
å sikre sunn konkurranse.
Riggnæringen har historisk vært gjennom oppgangstider og nedgangstider. Basert på kunnskap
fra tidligere perioder er det avgjørende at vi i svakere markeder ikke forsterker nedturen ved å redusere

aktivitetsnivået knyttet til leting etter de ressursene vi skal leve av i fremtiden. Det er avgjørende at
politikken innrettes slik at den sikrer tilgang på nytt
leteareal og at vilkårene for å gjennomføre investeringer på norsk sokkel er internasjonalt attraktive.
Norsk sokkel er i utgangspunktet både attraktiv og
konkurransedyktig. Næringen og politiske beslutningstakere har et felles ansvar for å sikre denne
posisjonen i årene fremover.
Dette innebærer å stimulere til fortsatt høy leteaktivitet på norsk sokkel for å avdekke de uoppdagede
ressursene som vil utgjøre grunnstammen i produksjonen etter 2025. Uten en slik satsing, vil norsk
sokkels attraktivitet gradvis reduseres og på sikt
kunne miste sin verdensledende posisjon innenfor
miljømessig og teknologisk utvikling.
Verdens energibehov vokser sterkt i årene fremover. Olje, kull og gass forventes fortsatt å dominere den globale energimiksen frem mot 2030. Det
internasjonale energibyrået anslår at den globale
etterspørselen etter energi vil øke med en tredjedel
fra 2011 til 2035. 90 % av veksten i global energietterspørsel vil stamme fra vekstmarkeder utenfor
OECD, som følge av høy økonomisk vekst og sterk
befolkningsvekst.
Norge spiller en helt sentral rolle som energileverandør. Verden trenger stadig mer energi og i Norge
henter vi ut våre ressurser med mindre CO²-utslipp
enn de fleste andre olje- og gassprodusenter i verden.
Dette forplikter. De samlede klimagassutslippene vil
øke dersom norsk olje- og gassproduksjon reduseres
og erstattes med fossile energikilder fra andre steder
i verden. Debatten om å la store deler av de norske
petroleumsressursene bli liggende i bakken må derfor ses i en større global sammenheng.
Vi ønsker med denne rapporten å beskrive viktige
utviklingstrekk i dagens situasjon på norsk sokkel
og definere hvilke politiske tiltak som er nødvendig
for å sikre en attraktiv og konkurransedyktig norsk
sokkel også i fremtiden.

sturla henriksen

Administrerende direktør
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Avanserte oppdrag under
krevende forhold har ført til
at norske rederi- og riggselskap har utviklet, eier og
driver den mest avanserte offshore- og riggflåten i
verden.
Den teknologiske utviklingen
har ført til at skip og rigger
befinner seg i alle deler av
verdikjeden offshore.

1.
Norsk sokkels
attraktivitet
«I et konkurransepreget
marked er det avgjørende at
Norge tar de riktige politiske
grepene for å opprettholde
produksjonsvolumene også i
fremtiden»
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Norsk maritim offshore virksomhet utgjør i sum en komplett verdikjede av skip og rigger som driver
seismiske undersøkelser, leteboring, feltutbygging og drift av olje og gassfelt. Dette kan illustreres slik:

Riggnæringens rolle på sokkelen
Avanserte oppdrag under krevende forhold har
ført til at norske rederier har utviklet, eier og driver den mest avanserte offshoreflåten i verden.
Det skjer en betydelig maritimisering av virksomheten på norsk sokkel. Den teknologiske
utviklingen har ført til at skip og rigger befinner
seg i alle deler av verdikjeden offshore. Et konkret uttrykk for dette er at Norges Rederiforbund er største arbeidsgiverorganisasjon på
norsk kontinentalsokkel med i overkant av 9000
arbeidstakere på våre tariffavtaler innenfor
riggområdet. I tillegg kommer over 9000 norske
arbeidstakere på norske skip innenfor maritim
offshore segmentet over hele verden.
Norges Rederiforbunds medlemmer opererer
i praksis alle de flyttbare boreinnretningene på
norsk sokkel. Ved utgangen av 2013 var det 38
flyttbare boreinnretninger på sokkelen, hvilket
innebærer en dobling av antall rigger siden 2005.
Dersom vi legger til grunn at eksisterende riggflåte fornyes til oppdrag på norsk sokkel samt
nybyggene som er forventet til norsk sokkel i
årene fremover, vil antallet rigger stige til om lag
45 boreinnretninger i løpet av de neste fire årene.
Utviklingen den siste tiden har imidlertid skapt
usikkerhet rundt operatørenes prioriteringer når
det gjelder å sikre seg fremtidig borekapasitet. For
første gang i historien har vi sett at flere rigger har
blitt suspendert og tatt av kontrakt midt i kontraktsperioden. Dette er en utvikling som potensielt kan få vesentlig negative konsekvenser for
fremtidige produksjonsmål.
I tillegg til boreinnretningene opererer våre
medlemmer flytende produksjonsinnretninger
(FPSO), lagerskip (FSO), brønnintervensjonsfar10

tøyer og boliginnretninger. I tillegg utføres plattformboring på faste installasjoner på norsk sokkel.
I snart 50 år har riggselskapenes bidrag vært avgjørende for utviklingen av norsk sokkel. Riggnæringens fremtidige investeringer og satsing vil
også være grunnleggende for videreutvikling av
sokkelen og det norske oljeeventyret. Norsk maritim offshore virksomhet utgjør i sum en komplett
verdikjede av skip og rigger som driver seismiske
undersøkelser, leteboring, feltutbygging og drift
av olje og gassfelt. Se illustrasjon på side 11.
Den norskkontrollerte riggflåten har holdt seg
stabil de siste årene, og teller 60 enheter. Over 90
prosent av riggene driver med boreaktivitet, mens
den resterende delen er i losjimarkedet (floteller
og boligrigger). 13 prosent av riggene er registrert
under norsk flagg. Halvparten av den norskkontollerte riggflåten opererer på norsk og britisk sokkel.

Norges posisjon blant oljeog gassproduserende land
Norge har historisk vært, og vil fortsatt være, en
sentral aktør blant landene som produserer offshore olje- og gass. Storbritannia var den ledende
offshorenasjonen på 1990-tallet før Norge tok
over tidlig på 2000-tallet. Brasil er ventet å overta
som den ledende offshorenasjonen rundt 2020
med sterk vekst frem mot midten av 2020-tallet,
mens Norges produksjon er forventet å øke noe og
vil holde seg på nivå med offshore produksjon fra
land som Qatar, Saudi Arabia og Australia. Etter
2020 er det forventet stor produksjonsøkning
offshore i Iran, som trolig vil gå forbi Brasil som
verdensledende produsent etter 2025.
Frem mot 2020 forventes produksjonen på norsk
sokkel først og fremst å komme fra felt som i dag

er i produksjon og fra allerede vedtatte feltutbygginger. Robuste anslag gir også grunnlag for å forvente en økt produksjon frem mot 2025, men dette
forutsetter nye funn på norsk sokkel. Etter 2025
vil en stadig større andel av forventet produksjon
komme fra ressurser vi i dag ikke har oppdaget. I
et konkurransepreget marked er det avgjørende at
Norge tar de riktige politiske grepene for å opprettholde produksjonsvolumene også i fremtiden.
Det innebærer å stimulere til fortsatt høy leteaktivitet på norsk sokkel for å avdekke de uoppdagede ressursene som vil utgjøre grunnstammen i
produksjonen etter 2025. Uten en slik satsing, vil
norsk sokkel gradvis redusere sin aktivitet og på
sikt miste sin verdensledende posisjon innenfor
miljø og teknologi.

Figuren viser den norskkontrollerte riggflåten
fordelt på typer 1. januar 2014
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Frem mot 2025 forventes produksjonen på norsk
sokkel primært å komme fra produserende felt,
sanksjonerte utbygginger og uutbyggede funn på
sokkelen. Disse feltene vil opprettholde en betydelig produksjon frem mot 2040 og 2050. Etter
2025 vil stadig økende andel av fremtidig forventet

produksjon komme fra uoppdagede ressurser,
ressurser som enda ikke er funnet. Å avdekke
disse uoppdagede ressursene vil kreve fortsatt høy
leteaktivitet på norsk sokkel fremover. Dette viser
samtidig at norsk sokkel har et potensiale for robust olje- og gassproduksjon helt frem mot 2050.

Produksjon på norsk sokkel fra 1970 til 2050 splittet på livssyklus, millarder fat olje og gass per år
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«I snart 50 år har riggselskapenes bidrag
vært avgjørende for utviklingen av norsk
sokkel. Riggnæringens fremtidige investeringer og satsing vil også være grunnleggende
for videreutvikling av sokkelen og det
norske oljeeventyret»

Produksjonen i Storbritannia har falt raskt og betydelig, ned mot en tredjedel av historisk toppnivå
på i overkant av ti år. Norsk produksjonsprofil har
vært mer stabil, til tross for noe redusert produksjon fra toppårene på tidlig 2000 tallet. Brasil er
ventet å overta som den ledende offshore nasjonen
mot 2020, med en sterk vekst frem mot midten av
2020-tallet. Norges produksjon er forventet å øke
noe, på et nivå med offshore produksjon fra land
som Qatar og Saudi Arabia. Etter 2020 er det også
forventet stor produksjonsøkning offshore Iran.
Offshore produksjonen i Australia er også ventet å
stige mot 2020, dominert av store gass prosjekter.

Offshore olje og gass produksjon fra største offshore nasjoner, tusen fat per dag
7000
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prisstigning til over 110 USD/fat i 2011. I perioden 2011 til 2013 opplevde oljeselskapene en svak
fallende oljepristrend på et stabilt produksjonsvolum, samtidig som investeringene har fortsatt
å vokse kraftig. Kombinasjonen har gjort at
kontantstrømmen til oljeselskapene gradvis har
kommet under større press.

Figuren viser at det globale markedet også har
sett en avtagende vekst i investeringer de siste
to årene, etter en sterk vekstperiode fra
2009 til 2012 på 14 % i året
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Det kortsiktige bildet viser en fallende trend i
investeringsnivået på norsk sokkel. Denne reduksjonen kommer fra et nivå som historisk sett har
ligget svært høyt, med årlige investeringer på over
200 milliarder kroner. Oppbremsingen skyldes
blant annet sterkt press på oljeselskapenes kontantstrøm. De senere årene har ikke oljeprisen
steget i takt med økte kostnader knyttet til drift og
nye investeringer. Denne kombinasjonen har gjort
at oljeselskapene gradvis har kommet under større
press. Denne utviklingen er ikke unik for norsk
sokkel.

1000

Australia

Etter finanskrisen i 2008/2009 falt oljeprisen ned til under 40 USD/fat, etterfulgt av en
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200 milliarder kroner
i investeringer i 2013.
hvor går veien herfra?
Scenario A Norsk sokkels portefølje kan levere vekst igjen fra 2016

Scenario B … men nedsiden er stor uten positive beslutninger
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To scenarier for utviklingen av
norsk sokkel frem mot 2015

omgang kan få store konsekvenser for utviklingen
på sokkelen det nærmeste tiåret.

Vekst i det norske oljemarkedet fordrer åpning av
nye områder og positive investeringsbeslutninger
på felter som er økonomisk drivverdige. Utvikling
i aktiviteten på sokkelen er svært sårbar for oppbremsing i leteaktivitet og tilhørende utbygginger
av funn, og er avhengig av utbygging av marginale
felt i nåværende porteføljer, samt videre investeringer i modne, marginale halefelt. Dersom
operatørselskapene reduserer kostnadene i sin
portefølje ved å ta ned aktivitetsnivået på leting
vil dette ramme norsk sokkels fremtidige produksjonspotensial. Videre vil tyngende regulatoriske
tiltak fra myndighetene bidra til å kunne bremse
investeringsviljen hos oljeselskapene som i neste

I grove trekk kan man tenke seg to typer scenarier
for utviklingen på norsk sokkel frem mot 2025.

Fallende etterspørsel etter rigg
Oljeselskapene har igangsatt programmer for
vesentlig reduksjon i investerings- og driftskostnader for å forbedre kontantstrømmen. Kostnadsreduksjonen har også ført til at det den siste tiden
ikke har blitt sluttet riggkontrakter. I 2013 og 2014
har det vært svært få kontraktslutninger og følgelig lavere etterspørsel etter enhetene som snart går
av kontrakt.

Scenario A

Scenario B

Basert på en felt-for-felt, lisens-for-lisens
vurdering av norsk sokkel, ser vi grunnlag
for videre vekst i investeringer fremover mot
2025. Dette kommer altså som en ny vekstperiode etter en utflating i 2014/2015.

Scenarioet viser et tilfelle der oljeselskapenes
vilje til å ta positive investeringsbeslutninger
faller dramatisk. Dette vil få vesentlige konsekvenser for (a) leteaktivitet og tilhørende utbygginger av funn, (b) utbygging av marginale
felt i nåværende porteføljer samt (c) videre
investeringer i modne, marginale halefelter
på norsk sokkel. Scenarioet representerer
et reelt nedside-case for norsk sokkel som
investeringsarena.

Scenarioet fordrer en fortsatt lisenstildelingspolitikk som i dag, åpning av nye områder samt positive investeringsbeslutninger
på felter som har positiv nåverdi gitt dagens
kostnadsnivå og regulatoriske regime.
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Per september 2014 Statoil lagt to rigger i opplag,
samt avsluttet kontrakten med én rigg før utløpet
av kontraktsperioden. Som følge av usikkerheten
knyttet til mangelen på kontraheringer, er det ventet at flere rigger vil gå ut av norsk sokkel i tiden
som kommer. Ti av dagens rigger står uten kontrakt eller opsjon i 2017. Utviklingen i antall rigger
på norsk sokkel i årene fremover er avhengig av
operatørenes vilje til å gjennomføre leteprogrammer. Dersom vi skal opprettholde produksjonsvolumene i årene fremover, krever dette et høyt og
jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Prognoser fra
Rystad Energy indikerer en forsiktig vekst i antall
tilgjengelig flyttbare enheter på norsk sokkel frem
mot 2017, basert på nåværende kjennskap om
rigger som ankommer eller forlater sokkelen. Det
er imidlertid flere usikkerhetsmomenter i dagens
riggmarked som krever avklaring fra operatørsiden for å kunne vurdere markedsutsiktene for aktørene i markedet. Det har i ulike sammenhenger
de siste årene vært hevdet at tilgangen på flyttbare
boreenheter har vært en flaskehals for aktivitet på
modne felt, og at manglende tilgang på flyttbare
enheter kombinert med høye ratenivåer, kan ses
på som en trussel mot utvinning av tidskritiske
ressurser. Utviklingen gjennom 2014 tyder på at en
slik bekymring har vært basert på feil premisser.

Utvikling av tilgjengelig flyttbar borekapasitet på norsk sokkel

Prognose

Kvartalsvis oversikt over nye avtaler mellom Statoil/Hydro og
riggeiere, antall riggår avtalt per kvartal
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Siden 2000 fremstår tre perioder som svært tydelige opphold i kontraheringsprofilen for Statoil.
Dette gjelder periodene rundt 2002, 2009 samt
inneværende periode 2013/2014. I disse periodene
sluttet Statoil svært lite kapasitet. I dag er Statoils
kapasitet nede i 75 riggår, noe som er på nivå med
2010. Til sammenligning var 2012 et toppår med
kapasitet på 100 riggår.
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Kontraheringsopphold

Tydelige kontraheringsopphold for
riggnæringen – seks års sykluser?

Årlig oversikt over Statoils backlog av rigg til enhver tid
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Historiske og fremtidige eid produksjon for nordiske selskaper på norsk sokkel, produserte milliarder fat olje og gass per år
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Utvikling i aktørbildet på operatørsiden
På få år har aktørbildet på norsk sokkel blitt betydelig endret. Statoil har som operatør en svært
dominerende posisjon med mellom 70 og 80
prosent av produksjonen inklusive operatøransvaret for Statens direkte økonomiske engasjement
(SDØE). Gjennom operatørskapet for SDØE har
selskapet naturlig nok et tett forhold til det statlige
aksjeselskapet Petoro AS.
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Internasjonale operatører dominerte som operatører på norsk sokkel frem til midten av 1980-tallet, da
Statoil overtok operatørskap på Statfjord fra Mobil.
På 1990-tallet og tidlig 2000-tall var Statoil og
Hydro de to dominerende operatørene, supplert av
Saga Petroleum og store internasjonal selskaper. Etter fusjonen av Statoil og Hydro ble Statoil en enda
mer dominerende operatør. Frem mot 2020 vil Statoil fortsatt være en dominerende operatør på norsk
sokkel. Samtidig vil norsk sokkel oppleve flere nye
selskaper med betydelig operatør rolle fremover,
som f.eks. Lundin og Det norske oljeselskap.

Historiske og fremtidige operatører på norsk sokkel, opererte milliarder fat olje og gass per år
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I en situasjon hvor oljeselskapene presses av fallende marginer og har fokus på å forbedre sin kontantstrøm, fremstår skiferolje med kort tilbakebetalingstid som en attraktiv investeringsmulighet
for flere aktører. Det kan spekuleres i om dette er
hovedgrunnen til at de amerikanske oljeselskapene som Marathon trekker seg ut, først og fremst
for å investere i sitt eget hjemmemarked. Nordiske aktører som Lundin og Det norske oljeselskap
bidrar på sin side til å gjenskape pluralismen i
det norske miljøet som forsvant med konsolideringen av Statoil, Hydro og Saga Petroleum på
2000-tallet. Som figuren viser vil Lundin og Det
norskes oljeselskap andel av eid produksjon være
sammenlignbar med produksjonsvolumene til
Saga Petroleum før sammenslåingen med Hydro
i 1999.

Fremveksten av et sterkt nordisk miljø vil styrke
konkurransen på sokkelen og sikre sunn konkurranse. Europeiske operatører som Wintershall,
RWE, OMV og GDF Suez øker sine eierandeler
og sine andeler av operert produksjon på norsk
sokkel og det samme gjør selskaper fra Russland,
Asia og Midtøsten og såkalte letefokuserte selskaper. Fremveksten av nye aktører bidrar til å koble
norsk sokkel mot nye kapitalmarkeder og det vil
også kunne koble eksisterende selskaper og norsk
oljeserviceindustri mot markeder i Asia, Russland
og Midtøsten. Over 40 års olje og gassvirksomhet
på norsk sokkel med kontinuerlig utvikling av ny
teknologi og kompetanse gjør at miljøet på norsk
sokkel står sterkt.
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CO²-utslipp per produserte felt, KG CO²/boe

Rotasjonsordninger i Nordsjøbassenget
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Siden toppårene 2009-2012 har det vært en nedgang i planlagte brønner, som kan være et tegn på
mindre lete aktivitet i tiden fremover. Per september 2014 var det kun 48 planlagte letebrønner på
norsk sokkel. Den reduserte leteaktiviteten speiler
oppbremsingen i investeringer på norsk sokkel.
Til sammenligning var det per september 2012 i alt
63 planlagte letebrønner på sokkelen.
Samtidig er det rekordhøy interesse for å få tildelt
nye areal på norsk sokkel. Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling av lisenser i forhåndsdefinerte
områder (TFO) 2014 på norsk kontinentalsokkel,
mottok Olje- og energidepartementet søknader
fra hele 47 selskaper.

Norsk sokkel har en effektiv struktur som gjør
at operasjonskostnadene per fat er konkurransedyktige med andre sokler. På den globale
kostnadskurven er Norge godt posisjonert sammenlignet med andre kilder og gjennomsnittlig
break-even pris ligger i dag på 50 dollar per fat.
På den annen side ligger kostnadsnivået for offshore personell 50 % høyere enn på britisk sokkel
og dette påvirker riggratene og den generelle
lønnsomheten for aktørene på sokkelen. Figuren
viser driverne for kostnader knyttet til offshore arbeidere i nordsjøbassenget for henholdsvis fartøy,
rigg og plattform.
Norge ligger dessuten i det øvre sjiktet blant
sammenlignbare offshore regioner for offshore
utviklingskostnader, med en beregnet kostnad på
19 USD per fat i perioden 2014-2017. Til sammenligning var utviklingskostnadene på 14 USD per
fat i perioden 2010-2013, dvs. i det midtre sjiktet
blant sammenlignbare land med store utviklingsprosjekter på dypt og ultradypt vann.

Break-even pris for global offshore oljeproduksjon i 2020,
usd/boe

CO²-utslipp fra olje og gassutvinning på norsk
sokkel utgjør den største tekniske sektoren i det
norske klimagassregnskapet. Samtidig er det slik
at vi i Norge henter ut våre ressurser med mindre
CO²-utslipp enn de fleste andre olje- og gassprodusenter i verden. I en verden som trenger mer
energi mener vi at dette forplikter.

80

60

Produksjon av olje og gass generer CO²-utslipp
blant annet ved forbrenning, fakling og rensing
av gass. Olje og gassproduksjon på norsk sokkel
har en lav utslippsintensitet av CO² sammenlignet med andre olje- og gassprovinser. Det norske
snittet er på 9 kg CO²/boe, omtrent halvparten av
det globale gjennomsnittet i 2012.
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Letepotensialet på norsk sokkel er solid og Norge
er blant topp fem de siste seks årene innen leting
offshore. Tall fra Oljedirektoratet viser at det
stadig er store uoppdagede reservoarer på norsk
sokkel og fra 2012 til 2013 ble anslagene justert opp
med 14 % (2,59 Sm³ til 2,94 Sm³). Det forutsetter
imidlertid åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja.
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norge vs. uk

Gjennomsnittlig break-even pris er en annen indikator for hvor ressurskrevende olje- og gassproduksjon i ulike områder er, og også her kommer
Norge lavt ut. Om norsk olje og gassproduksjon
erstattes med produksjon fra andre regioner er det
derfor høyst sannsynlig at denne produksjonen vil
være mindre bærekraftig.
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2.
Et klima
i endring
«Verden trenger stadig mer energi
og i Norge henter vi ut våre
ressurser med mindre CO²-utslipp
enn de fleste andre olje- og
gassprodusenter i verden»

Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Temperatursvingninger, ekstremvær, et havnivå som stiger og vind og havstrømmer som kan
endre seg er noen av konsekvensene. Det er derfor
viktig og riktig med ambisiøse klimamål både nasjonalt og internasjonalt. Til tross for målsettinger
og tiltak for å redusere klimagassutslippene peker
pilen i feil retning - verdens utslipp går ikke ned,
de øker. Det haster om vi skal nå klimamålene.
Samtidig er vi, og generasjoner som kommer etter
oss, avhengige av at vi tar kloke valg ved innføring
av nye klimatiltak – valg som står seg også for
ettertiden.
Substansielle utslippskutt vil kreve økt produksjon av fornybar energi og energieffektivisering.
Parallelt mener vi at Norge spiller en helt sentral
rolle som energileverandør. Verden trenger stadig
mer energi og i Norge henter vi ut våre ressurser
med mindre CO²-utslipp enn de fleste andre oljeog gassprodusenter i verden. Dette forplikter.
I arbeidet med å redusere klimagassutslippene må
også skipsfarten ta sitt ansvar. Vi representerer
allerede det mest energieffektive transportalternativet, men jobber kontinuerlig for en renere
skipsfart. Norges Rederiforbund har en offensiv
miljøvisjon om at norsk skipsfart og offshore
entreprenørvirksomhet ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft. Da må vi hele tiden søke
etter forbedringer.

Klimamålene
Klimautfordringene kjenner ikke landegrenser
og løses derfor best gjennom internasjonale
avtaler. Rammeverket for det internasjonale
klimasamarbeidet er FNs klimakonvensjon.
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Partene som har sluttet seg til konvensjonen
møtes en gang i året under partskonferansene
(Conference of the Parties – COP) for å vurdere
fremgangen i arbeidet med å redusere klimagassutslippene. En rekke land har satt seg mål om
utslippsreduksjoner frem mot år 2020. EU gikk i
bresjen for dette arbeidet ved vedtak om bindende utslippsforpliktelser, de såkalte 20-20-20-målene i 2009. Hovedmålet i den norske klimapolitikken, som forankret i klimaforliket i 2008 og
2012, er at Norge frem mot 2020 skal redusere
klimagassutslippene med 30 % sammenlignet
med utslippsnivået i 1990. Innen 2050 skal Norge være karbonnøytralt. En rekke land, deriblant
Norge, har også sluttet opp om togradersmålet.
Dette er et mål om at den globale temperaturen
i 2100 ikke skal overstige to graders oppvarming
siden førindustriell tid.
Det er knyttet store forventninger frem mot
partskonferansen i Paris i desember 2015 (COP
21). Forhandlinger pågår med mål om å komme til
enighet om en ny klimaavtale på dette møtet, en
avtale som da skal gjelde fra 2020. Verden trenger
en ny klimaavtale som resulterer i substansielle
utslippskutt. For øyeblikket peker pilen i feil retning – verdens utslipp går ikke ned, de øker. I følge
FNs klimapanel (IPCC) økte de globale utslippene
med en gjennomsnittlige årlig vekst på 2,2 % fra
2000-2010, dette til tross for ambisiøse målsetninger og tiltak for å redusere utslippene.
Miljødirektoratet anslår i en rapport fra mars
2014 at det er et gap på 8 millioner tonn utslipp
av CO²-ekvivalenter for å nå de norske utslippsmålene for 2020, dette når man sammenligner
forventet utvikling av utslipp og effekt av iverksatte tiltak. Dette betyr at Norge har en omfattende
jobb å gjøre med å redusere klimagassutslipp.
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Verden trenger mer energi
I følge Det internasjonale energibyrået (IEA) er
energisektoren kilden til to-tredjedeler av de globale klimagassutslippene. Dette betyr at store utslippskutt i energisektoren er helt nødvendig om
vi skal nå klimamålene. IEA har uttalt at to-tredjedeler av verdens kjente fossile energikilder må
bli liggende i bakken om man skal ha mulighet
for å nå togradersmålet. De presiserte samtidig at
omtrent to-tredjedeler av disse energikildene er
kull, mens 22 % er olje og 15 % gass.
Verdens energibehov vokser sterkt i årene fremover. Robuste anslag tilsier at olje, kull og gass vil
dominere den globale energimiksen frem mot
2030. Det internasjonale energibyrået anslår at
den globale etterspørselen etter energi vil øke med
en tredjedel fra 2011 til 2035. 90 % av veksten i global energietterspørsel stammer fra vekstmarkeder utenfor OECD, som følge av høy økonomisk
vekst og sterk befolkningsvekst.
Samtidig som verdens energietterspørsel øker vet
vi at det vil være påkrevd med kutt i utslippene
av klimagasser fra energisektoren. En endring i
forholdet mellom de tre store fossile energikildene, med et skifte over til et større forbruk av
naturgass, vil føre til reduserte klimagassutslipp.
Parallelt forventer vi en videre vekst og utvikling
i bruken av alternative energikilder. Det internasjonale energibyrået forventer en vekst i fornybar
energi på 77 % frem mot 2035. Utviklingen den
siste tiden har også vist at dette markedet vokser
raskere enn tidligere antatt.
I sum betyr dette at samtidig som vi møter verdens
økende energibehov er store utslippskutt fra energisektoren helt nødvendig for å nå klimamålene. I
dette bildet mener vi Norge spiller en helt sentral
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rolle som energileverandør, fordi vi i Norge henter
ut våre ressurser med mindre CO²-utslipp enn
de fleste andre olje- og gassprodusenter i verden.
Debatten om å la store deler av de norske petroleumsressursene bli liggende i bakken må derfor ses
i en større global og energimessig sammenheng.

Næringen tar ansvar
Som en sentral næringsaktør har maritim næring et ansvar for å bidra til å sikre en bærekraftig
utvikling og redusere utslipp av klimagasser.
Maritim næring er i dag avgjørende for å sikre
både transport av varer mellom kontinentene og
energiutvinning til havs. Varetransport på kjøl

dekker i dag omtrent 90 prosent av verdens transportbehov, mens skipsfartens prosentvise andel
av verdens CO²-utslipp er kun 2,2 prosent. Dette
gjør skipsfarten til det mest energieffektive transportalternativet. Norges Rederiforbund har en
offensiv og ambisiøs nullvisjon. Målet er at norsk
skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet
ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft.
Vår ambisiøse miljøvisjon er vår forpliktelse og
retningslinje i arbeidet for en miljøvennlig skipsfart. Vi vil ta dette ansvaret gjennom å stimulere
og motivere for utviklingen av større og enda mer
effektive fartøy, teknologiske forbedringer og
nyskaping, samt gjennom optimalisering av prosedyrer om bord. I tillegg vil vi fortsatt arbeide for
ambisiøse internasjonale krav til miljøforbedrin-

Figuren viser global energimiks (2000-2035)

Figuren viser globalt primært energibehov (Mtoe)
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ger og energieffektivitet i tråd med IMO vedtaket
fra sommeren 2011, som fastsetter globale målsettinger for fremtidige utslipp av klimagasser fra
internasjonal skipsfart.

Økt aktivitet i nordområdene
Norges sjøareal er 6 ganger større enn landarealet.
Størstedelen av dette arealet ligger i det vi definerer som nordområdene. Områdene er rike på
naturressurser som olje, gass, mineraler og fisk og
utgjør et geografisk areal der nasjonale strategiske
interesser både blir utformet og utfordret av økt
kommersiell virksomhet. Både utfordringene og
mulighetene i nordområdene er av global betyd-
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NORTH ATLANTIC DRILLING
Muligheter ser dere i nordområdene
North Atlantic Drilling har i dag fem borerigger i
operasjon i Norge, en i UK og en i Russland(Karahavet). I tillegg har selskapet tre rigger under bygging
mot langsiktige borekontrakter for Rosneft i Russland (Barents og østover). Nordområdene er således
en nøkkelkomponent for selskapets aktivitetsplaner
fremover. North Atlantic Drilling har i dag totalt ca.
1,600 ansatte, hvorav ca 90 prosent i Norge.
Vårt fokus på nordområdene og spesielt Russland er
en funksjon av at vi venter lavere aktivitet på norsk
sokkel fremover. Hovedårsaken til dette er mindre fokus på utvinningsgrad på felt som allerede produserer,
samt utsettelser av planlagte prosjekter for leteboring
og feltutbygginger. Rystad Energy forventer at over
en fjerdedel av Statoils oljeproduksjon om 10 år vil
komme fra Johan Sverdrup, og Johan Sverdrup vil i
så måte i stor grad dekke inn fallet i produksjon som
Statoil legger opp til på andre produserende felt på
norsk sokkel. Det kan se ut som at Johan Sverdrup er
blitt en sovepute for Statoil ettersom Statoils aktivitet
på sokkelen for øvrig er fallende, mer konkret med at
antall flytende borerigger som Statoil legger opp til
å bruke i Norge i 2015 og 2016 er ca. 12 rigger, mot
16 rigger i 2013. Vi tror ikke norske myndigheter og
andre olje- og gasselskaper nødvendigvis har sammenfallende interesser med Statoil her, men ettersom

ning. Ikke noe annet sted kan man se raskere og
tydeligere effekter av klimaendringene. Bærekraftig utnyttelse av ressursene i området er derfor
viktigere her enn noe annet sted.
Den arktiske naturen er sårbar for påvirkning
utenfra og har lang restitusjonstid etter inngrep
og ulykker. Dette stiller særskilte krav til både
myndigheter og alle andre aktører i området.
Norges Rederiforbund vil arbeide nasjonalt og
internasjonalt for å sikre at næringsaktivitet i
nordområdene følger de høyeste standarder for
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Statoil er den dominerende og desidert største aktøren på norsk sokkel, er Statoil styrende for det totale
aktivitetsnivået på sokkelen. Vi etterlyser derfor en
klargjøring fra norske myndigheter, både direkte gjennom sitt eierskap i Statoil og gjennom Petoro som
statens lisensholder og betydelig rettighetshaver på
norsk sokkel, av Statoils ansvar for den videre utviklingen med tanke på norske leteprosjekter og aktivitet
for å øke utvinningsgraden på produserende felt samt
de utbyggingsprosjektene som for tiden står på vent.
I kombinasjon med Norges, EUs og USAs sanksjoner mot aktivitet i Russland, er vi i ferd med å få en
kritisk situasjon for North Atlantic Drillings aktivitetsnivå. Dersom nåværende eller fremtidige sanksjoner
mot Russland forhindrer North Atlantic Drilling fra å
drive den planlagte aktiviteten i Russland, vil dette
være skadelig for selskapets totale aktivitetsnivå. En
konsekvens av en slik utvikling vil også være negativ
for selskapets evne til å opprettholde sysselsettingen
av våre ansatte. Vi mener at norske myndigheter må
ta denne situasjonen på alvor, både i utøvelsen av sitt
eierskap i Statoil, i hvilke mandater som gis Petoro,
og når Norges forhold til Russland skal vurderes
fremover.
alf ragnar løvdal, ceo

helse, miljø og sikkerhet for å hindre og begrense
ulykker og skadelige utslipp. Aktiviteten som skal
foregå i nordområdene skal være forankret i en
tydelig holdning til miljø, sikkerhet og beredskap.
Det er tre utviklingsområder i Nordområdene
som er av særlig interesse for rederiene; energiutvinning offshore, destinasjonstransport og transpolar gjennomfart. Nærmest i tid ligger mulighetene for å hente ut petroleumsressurser offshore,
med destinasjonstransport som støttetjeneste
samt å hente ut mineraler og naturressurser på
land. Gjennomfart i nordlige sjørute vil bli viktig,

«Aktivitetene som foregår
i nordområdene må være
forankret i en tydelig holdning
til miljø, sikkerhet og beredskap»

men vil i volum fortsatt være begrenset de nærmeste årene. Felles for alle tre er at operasjonene
gjennomføres under svært utfordrende forhold.
Dette stiller høye krav til operativ kompetanse,
teknologi og kvalitet i alle ledd av verdikjeden.

Regelverk, infrastruktur og standarder er
avgjørende for utviklingen i Arktis
Norske rederier og riggselskap har verdensledende kompetanse og teknologi for krevende
arktiske operasjoner. Vi vil arbeide for å videreutvikle og styrke denne posisjonen ved å bidra til
en ansvarlig og bærekraftig utvikling av maritime
muligheter i nordområdene. For å sikre at økende
kommersiell aktivitet i Nordområdene og i Arktis
foregår innenfor ordnede rammer og på en bærekraftig og forsvarlig måte, mener Rederiforbundet
at følgende forhold er helt avgjørende:
•

relevant internasjonalt regelverk for arktiske
maritime operasjoner må på plass
• det må finne sted omfattende utbygging av
relevant infrastruktur
• det må utvikles tilfredsstillende industrielle
standarder
For det første er det et presserende behov for at
relevant regelverk for arktiske maritime operasjoner utvikles i takt med tiltagende aktivitet i Arktis.
Det har pågått en prosess i IMO (International

Maritime Organization, FN) siden 2008 med mål
om å utvikle en bindende Polarkode for laste- og
passasjerskip som utfører maritime operasjoner i
Arktis og Antarktis. Koden skal inneholde tilleggskrav til allerede eksisterende regelverk for miljø
(MARPOL), sikkerhet (SOLAS) og kompetanse
(STCW). Polarkoden skal ikke regulere hvorvidt
det skal foregå maritime operasjoner i polare
områder, men stille krav slik at aktiviteten foregår
på en helse-, miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. IMO er satt under press for å få fastsatt
koden hurtigst mulig, noe Rederiforbundet støtter
fullt ut. Det er ventet at koden fastsettes formelt
på høstsesjonene i IMO i november i 2014. Rederiforbundet imøteser denne tidsrammen slik at
ikrafttredelse skjer i 2016.
For det andre eksisterer også et stort behov for
omfattende utbygging av relevant infrastruktur
for navigasjon, kommunikasjon, værmeldinger,
overvåking av drivis og isingsforhold, beredskap,
søk og redning, og baser for vedlikehold og forsyning. Det ligger muligheter i å styrke samarbeidet
mellom bedrifter og institusjoner som opererer i
Nordområdene. Et godt eksempel på et initiativ
som tar tak i dette er SARiNOR, der Norges Rederiforbund er blant initiativtagerne og sponsorene,
et prosjekt med mål om å etablere Norge som
verdensledende i planlegging, koordinering og
gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til
havs i Nordområdene.
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For det tredje er det behov for å utvikle tilfredsstillende industrielle standarder for arktiske operasjoner for boring og produksjon. Dette gjelder for
eksempel standarder for teknologi som fungerer
under harde og utfordrende klimatiske forhold
i Arktis, vinterisering av rigger og utstyr, samt
øvrige operasjonelle prosedyrer. I tillegg vil rigger
og andre flytende produksjonsenheter måtte være
mer selvstendig med tanke på vedlikehold, reparasjoner og beredskap. Sammen med norsk petroleumsindustri, har den maritime næringen tatt
konkrete initiativ for å utvikle forbedrede helse-,
miljø- og sikkerhetsstandarder for offshoreoperasjoner i Arktis.

Norges Rederiforbund tar initiativ
til en møteplass for Arctic Business
Utviklingen i nord stiller særskilte krav til bred
kunnskap og stor varsomhet. Forventninger om
et økt aktivitetsnivå møter krav om vern av miljø,
biologisk og kulturelt mangfold. Den norske maritime næringen har verdensledende kapasitet, både
teknologisk og kompetansemessig, til å gjennomføre krevende maritime operasjoner på en sikker
og miljøvennlig måte. Det skaper store muligheter,
men gir oss samtidig et ansvar for å bidra til en
bærekraftig utvikling. Vi må fortsette å øke kunnskapen om de utfordringer og muligheter som
dette området gir oss. Med dette som bakgrunn
har Rederiforbundet tatt initiativ til en møteplass
der bedriftsledere og beslutningstakere i næringslivet kan drøfte forutsetningene for bærekraftig
næringsutvikling i arktiske strøk. Første steg var
høynivå-konferansen Arctic Business 2014, som ble
holdt i Bodø 8-10 oktober 2014, med første møte
i Arctic Business Council som viktigste element.
Konferansen vil bli arrangert annethvert år.
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3.
Hvordan sikre
norsk sokkels
konkurransekraft?
«Petroleumspolitikken er basert
på at olje- og gassvirksomheten
er av svært langsiktig karakter.
Rammebetingelsene for
petroleumsnæringen må derfor
være forutsigbare»

FRED OLSEN ENERGY
De største utfordringene på norsk sokkel
Norsk sokkel har vært igjennom en fantastisk utvikling de siste 50 årene, hvor Norge har etablert
en unik posisjon som olje- og gassnasjon med en
internasjonalt ledende leverandørindustri. Denne
posisjonen er tuftet på en forsvarlig ressursforvaltning, bredt politisk samarbeid, forutsigbare
rammebetingelser og tilpasningsdyktig regelverk.
Norsk sokkels attraktivitet er udiskutabel og det
er et betydelig gjenværende ressurspotensial,
som også er blitt bekreftet gjennom de siste års
betydelige funn. Norge har vært en drivkraft for
utvikling og implementering av ny teknologi, som
har banet vei for internasjonalisering av leverandør- og serviceindustrien.
Økende energietterspørsel kombinert med stadig
større klima- og miljøutfordringer stiller helt nye
krav og forventninger for å sikre en bærekraftig
utvikling. Olje- og gassindustrien vil fortsatt ha en
avgjørende betydning for verdens energiforsyning,
hvor omstilling til lavkarbonutslipp vil være en
kritisk parameter. Industrien har en enorm kapasitet til nytenkning og teknologiutvikling for å møte
dagens og morgendagens utfordringer. Med sin
lange industritradisjon kan Norge og det norske
teknologimiljøet spille en avgjørende rolle i en
slik utvikling. For å lykkes med dette vil det være
helt avgjørende at den norske modellen videreføres. Dette fordrer en langsiktig, stabil politikk og
rammebetingelser med utgangspunkt i en faktaog realitetsbasert politikk. Dette er en av norsk
sokkels største utfordringer.
ivar brandvold, ceo
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Norges største næring
Verdens energibehov er økende. Leveranser av
olje- og gass fra Norge vil utgjøre en viktig del av
energietterspørselen i mange år fremover. Norsk
petroleumsproduksjon er ledende med hensyn til
teknologi og lave utslipp til luft og vann.
I dag er petroleumsvirksomheten Norges største
næring målt i verdiskaping, statlige inntekter og
eksportverdi. Petroleumsnæringen sysselsetter
direkte og indirekte 250 000 personer over hele
landet og bidrar til nærings-, teknologi og samfunnsutvikling. Olje- og gassnæringen er den
viktigste bærebjelken i norsk økonomi og står
for halvparten av norsk eksport, en tredjedel av
statens inntekter og en fjerdedel av norsk verdiskaping.

Figuren viser ansatte i virksomheter som hovedsakelig leverer varer/tjenester med direkte anvendelser i petroleumsvirksomhetens verdikjede
fordelt på region og aktivitet, desember 2012

Konkurranseutsatt norsk sokkel
Norsk sokkel har et betydelig potensiale og gir
fortsatt svært gode muligheter for langsiktig verdiskaping. Tema knyttet til norsk sokkels konkurransekraft er viktig både fordi vi ønsker å høste
grunnrenten fra vår egen olje og gass på en effektiv, sikker og miljøvennlig måte, men også fordi
norsk sokkel er hjemmebane og arena for utvikling av internasjonal konkurransekraft for oljeselskaper og hele den norske leverandørindustrien.
Norsk sokkels konkurransekraft er under press
både som følge av at andre sokkelprovinser er blitt
mer tilgjengelige og attraktive og fordi teknologiskift har gjort andre energikilder tilgjengelige på
en måte som påvirker både olje- og gassprisene.
Tema knyttet til forutsigbare skatte- og avgiftsregler, aktivitetsnivå, aktørbilde, kostnadsnivå og
kompetanse er derfor viktige.

kilde: menon business economics
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Langsiktighet i petroleumspolitikken
Flere av utviklingstrekkene ved norsk sokkel kan
spores tilbake til internasjonale trender, som oljepris
og utvikling innenfor skiferolje og internasjonalt
kostnadsnivå. Men norsk petroleumspolitikk er også
avgjørende for å sikre et høyt og jevn aktivitetsnivå på
sokkelen. Det er viktig at petroleumspolitikken baserer seg på at olje- og gassvirksomheten er av svært
langsiktig karakter. Rammebetingelsene for petroleumsnæringen må være forutsigbare og langsiktige.
På starten av 2000-tallet ble det innført en rekke
tiltak som har bidratt til å styrke attraktiviteten til
norsk sokkel. Skatteregimet for Snøhvit-utbyggingen, nedsalg i SDØE, innføring av prinsippene om tildeling i forhåndsdefinerte områder i
konsesjonspolitikken og endring av petroleums-

beskatningen til «Cashback» prinsippet, hvor
myndighetene refunderer skatteverdien (78
%) av letekostnader også til selskaper som ikke
er i skatteposisjon ble videre implementert var
viktige bidrag til å styrke norsk sokkels konkurransekraft. De senere årene har vi også sett positive utviklingstrekk som for eksempel gjennom
åpningen av Barentshavet sørøst. Samtidig har vi
også sett at det har vært foreslått og gjennomført
tiltak som virker motsatt vei. Endring av friinntekten i petroleumsskatten, politiske inngrep
i prosessene knyttet til feltutvikling gjennom
vedtak om elektrifisiering av Utsirahøyden, svært
kostnadskrevende krav til nye livbåter. For å sikre
en fortsatt positiv utvikling av norsk sokkel er det
viktig å sikre så stabile rammevilkår som mulig for
en næring som baserer sin virksomhet om svært
store investeringer.

Figuren viser endringer i rammevilkår på norsk sokkel
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Med kontroll på mellom 70 og 80 prosent av produksjonen, inklusive operatøransvaret for SDØE,
har Statoil en svært sentral posisjon i forhold til
utviklingen av aktivitetsnivået på norsk sokkel.
Statoil styrer i praksis aktivitetsnivået på norsk
sokkel både gjennom selskapets egne direkte
beslutninger, indirekte gjennom sine lisensandeler og som en funksjon av at øvrige operatører på
norsk sokkel ofte ser an atferden til den største
aktøren før man selv handler. Statoils dominerende posisjon på norsk sokkel kan føre til vesentlige
utfordringer for verdikjeden av leverandører av
offshore servicetjenester.
Det har gjennom mange år vært bred enighet om
at økt utvinningsgrad er sentralt for å realisere
det fulle potensialet på norsk sokkel. For å lykkes
i å nå en slik målsetting er økt borevirksomhet på
modne felt avgjørende. Statoil har gjennom flere
år vist til at lavere riggrater, økt boreeffektivitet og
bedre tilgang til rigger skulle være avgjørende for å
møte denne utfordringen. Dette var også utgangspunktet for at Statoil tok initiativ til å utforme
flere nye kategorier av rigger som skulle kunne
møte slike krav, blant annet en serie oppjekkbare
rigger gjennom Kat-J prosjektet. Det er planlagt
at disse riggene skal eies direkte gjennom aktuelle lisenser. At staten gjennom SDØE og Petoro
skal gå aktivt inn i leverandørkjeden som riggeier
gjennom lisensene åpner i seg selv for prinsipielle utfordringer rundt arbeidsdelingen på norsk
sokkel. Det gir Statoil en ytterligere dominerende
posisjon på norsk sokkel og det kan svekke interessen for å investere i riggkapasitet som trengs for
å sikre fremtidig borekapasitet på sokkelen.

for å presse ratene på riggleie ned. I tillegg opplever næringen at aktivitetsnivået reduseres ved
at Statoil velger å legge rigger i opplag. Dette vil
kunne bidra til en uheldig forsterking av et redusert aktivitetsnivå. En medsyklisk atferd av
den dominerende operatøren på norsk sokkel vil
være uheldig med tanke på å sikre kompetanse
gjennom en periode med lavere aktivitet. Det vil
også legge til rette for at pendelen svinger langt i
motsatt retning ved neste oppgangskonjunktur,
med påfølgende unødvendig høy kostnadsvekst.
For å unngå en slik «jo-jo-effekt» vil vi understreke
at hele verdikjeden, sammen med myndighetene
har et ansvar for å sikre et så jevnt aktivitetsnivå
som mulig.
Norges Rederiforbund mener også at det i tildeling av nye letearealer og operatørskap på norsk
sokkel vil være viktig både for norsk sokkel og
leverandørindustrien at myndighetene gjennom
tildelingene aktivt legger til rettet for å ha flere
store aktører å spille på.

Livbåter
Livbåter

Endring i
friinntekten

2000

Statoil styrer aktivitetsnivået
på norsk sokkel

2014

2016

2018

2020

Per i dag er ikke manglende riggkapasitet på norsk
sokkel lenger noen problemstilling, snarere tvert
i mot. Riggratene er vesentlig redusert på kort
tid. Likevel registrerer vi et vesentlig opphold i
kontrahering av riggkapasitet. Denne utviklingen samsvarer ikke med det langsiktige behovet
for boring. Det kan stilles spørsmålstegn ved om
Statoil bruker sin svært sterke markedsposisjon
39

MAERSK DRILLING

Figuren viser faktorene som påvirker norsk sokkels attraktivitet

Innovasjon og ny teknologi på norsk sokkel
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Maersk Drilling ser et stort potensiale for vekst i Norge, godt hjulpet av en sterk nasjonal vilje til videre
leteboring i Norge i form av omfattende skatteinsentiver. Med levering av fire nye XLE jack-up rigger vil
Maersk Drilling ha 10 rigger i Norge. Dette vil etablere Maersk Drilling som den største riggselskapet i
Norge på både jack-up og flytende enheter, forutsatt
at det ikke skjer vesentlige endringer i markedet.

Demografi

Teknologi

Forutsigbare skatte- og avgiftsregler 
er avgjørende

Nasjonal og
internasjonal
økonomi
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Figuren viser tildelte blokker samt antall søkere ved de ulike
rundene på norsk sokkel
150
Ordinære
lisensrunder

TFO
lisensrunder

Virksomheten som drives på norsk sokkel er kapitalintensiv og involverer investeringsbeslutninger
med en lang tidshorisont. Skattesystemet er en
viktig del av rammevilkårene for denne virksomheten. Norges Rederiforbund vil understreke
betydningen av at det norske skattesystemet er
stabilt og forutsigbart for næringslivet, slik at forutsetningene for ulike investeringsbeslutninger
ikke endres unødvendig.

Lange og gode relasjoner med ledende operatører i
Norge har ført til en unik kundeinnsikt, noe som har
gitt Maersk Drilling muligheten til å investere i riktig
utstyr og til enhver tid imøtekomme kundens behov.
Det norske markedet er sannsynligvis det strengest
regulerte området i verden og passer Maersk Drilling

utmerket med sitt moderne utstyr og avanserte styringssystemer. Kravene er høye med tanke på utstyr,
prosesser og styringssystemer. Innovasjon og videreutvikling skjer i samarbeid med myndigheter, kunder
og medarbeidere.
Etterlevelse av gjeldende regler og forskrifter, i tillegg
til krevende værforhold, har ført til innovasjon og
etablering av nye standarder. Vi tror teknisk innovasjon øker sikkerheten og sikkerhetsfokus øker igjen
teknisk innovasjon. Automatisering og en forbedring
av prosesser og systemer bidrager til effektivitet og
forbedret sikkerhet om bord på våre rigger.
jakob korsgaard, managing director

I regjeringens plattform slås det fast at den vil sikre
næringen forutsigbare og langsiktige skatte- og avgiftsregler. De vil også vurdere endringer i petroleumsskattesystemet som kan bedre ressursforvaltningen og øke utvinningsgraden i felt i drift og i
marginale felt. Norges Rederiforbund mener dette
er viktige målsetninger, men vi vil understreke
betydningen av at dette også følges opp i praksis.
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Selskaper som nominerte blokker

Stor interesse for norsk sokkel
Det norske lisenssystemet består av to hovedtyper
lisensrunder:
• Ordinære runder inkluderer nytt areal som
ikke har vært tildelt før. Nå typisk konsentrert i
Barentshavet.
• TFO lisensrunder inkluderer areal som har
vært tildelt tidligere, tilbakelevert og som re-tildeles ny partnere.
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TRANSOCEAN
En næring som tar sikkerhet på alvor

Begge rundetypene har sett en økning i antall
søkere, og nå søker i størrelsesorden 40-50 selskaper. Tilsvarende tall var rundt 15 i begynnelsen av
årtusenet. Antall blokker tildelt har, delvis som en
funksjon av den økte interessen, også økt i denne
perioden. TFO runden i 2011 var den største med
145 blokker (eller deler av blokker) tildelt. Denne
interessen indikerer også et robust fundament for
leting på norsk sokkel på sikt.

Viktig med fortsatt høyt og
jevnt aktivitetsnivå
Norges Rederiforbund arbeider for å sikre høyt og
jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Skal vi opprettholde den verdensledende kompetansen vi har utviklet i Norge og en fremtidig fornuftig ressursutnyttelse på norsk sokkel, er det avgjørende med et høyt
og forutsigbart aktivitetsnivå i hjemmemarkedet.
De siste årene er det gjort store oljefunn som
Johan Sverdrup i Nordsjøen og Johan Castberg
i Barentshavet. Dette er betydelige funn selv i
global målestokk, som vil gi et viktig tilskudd til
oljeproduksjonen mot slutten av inneværende tiår.
For å nå målsetningen om lønnsom produksjon i
et langsiktig perspektiv, må det gjøres mange funn
i årene som kommer. Uten nye betydelige funn vil
produksjonen falle og verdiskapingen reduseres
utover 2020-tallet. Derfor er det avgjørende viktig
å opprettholde en tilstrekkelig høy leteaktivitet
over tid. Det vil kun være mulig dersom en legger
til rette for utforsking også av nytt areal.
Det er fortsatt store, uåpnede områder på norsk
sokkel. Dette betyr at det finnes gode muligheter
for å gjøre betydelige funn også i fremtiden. Jevn
tilførsel av leteareal er en viktig forutsetning for å
opprettholde investerings- og kompetansenivået
i næringen i tillegg til å opprettholde produksjonen over tid. Dette mener vi må danne grunnlaget
for langsiktig verdiskaping og statlige inntekter,
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hvor målsettingen er å produsere mest mulig av de
økonomiske ressursene på norsk sokkel.
De uåpnede områdene på norsk kontinentalsokkel
ligger i stor grad utenfor Nord-Norge. Åpning av nye
områder i Barentshavet sørøst gir store muligheter for
Finnmark. Det tar tid å få produksjon fra nye områder.
Et uåpnet område må gjennomgå en åpningsprosess
som inkluderer konsekvensutredning før Stortinget
kan beslutte en eventuell åpning for petroleumsaktivitet. Dersom området åpnes, viser historien på norsk
sokkel at det tar 10-15 år fra konsesjonstildelinger til
produksjon. En beslutning om å starte en åpningsprosess i dag vil kunne medføre oppstart av produksjon
først omkring 2025 eller senere.

Andel av olje- og gassproduksjon, per provins
100%

Når en av de mest moderne dypvannsboreriggene blir
bordet av aktivister fra en miljøorganisasjon, og flere
av disse henger seg i seler på utsiden av riggen, testes
rammene for begrepet «sikkerhet» til det ytterste.
I sommer skjedde dette med en av Transoceans
rigger på vei til operasjon for Statoil i Barentshavet.
Hverken vårt eller operatøren Statoils personell nølte
da situasjonen oppstod; miljøaktivistene tok en uakseptabel risiko og vårt svar var å stoppe all aktivitet.
Den responsen er et resultat av flere tiår med fokus
på sikkerhet i alle deler av industrien.
I næringens spede begynnelse, ble personskadefrekvens satt på dagsordenen. Alle riggeierne har
definert skadefrie operasjoner som en kjerneverdi
og et overordnet mål. Vi deler en forventning om at
offshoreoperasjoner skal utføres på en sikker måte.
Dette er en verdi som går foran fremdrift og som
kommer før kommersielle mål. Altså, skal det til
enhver tid være trygghet og sikkerhet som danner
fundamentet for all operasjon.
I det daglige måles personskadefrekvens og potensialet i nestenulykker, og ikke minst verifiseres
uønskede utslipp - også de tilløp som ikke fører til
skade på ytre miljø. Målingene skjer internt i regi
av Norges Rederiforbund, men også eksternt gjennom blant andre Petroleumstilsynet og Norsk olje
og gass. I dette legges vekt på læring på tvers av
organisasjonene og ikke minst erfaringsoverføring
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mellom bedriftene. Videre kjennetegnes den norske
modellen gjennom tre-parts samarbeid fra bedrift,
via arbeidstakermedvirkning og til tilsynsmyndigheter. Dette har vist seg effektivt og en kilde til
kontinuerlig forbedring.
De siste årene er det i industrisamarbeidet fokusert
mer på å forebygge storulykker. Som del i dette
utarbeidet Rederiforbundet sammen med DNV-GL i
2014 en egen rapport om barriereintegritet. Grunnlaget for denne rapporten har vært de store hendelsene man har hatt i offshoreoperasjoner internasjonalt. I rapporten har man også vurdert den norske
offshorenæringens fokus på evakueringssikkerhet.
Fokus på sikkerhet dreier seg og om den enkelte
arbeidsplass og tilpasning av denne. Ved å redusere
eksponering for støy, kjemikalier og tunge manuelle
operasjoner, sikres den enkelt arbeidstaker slik at
man opprettholder nødvendig konsentrasjon til å
utføre arbeidet.
Samlet er dette med på å bidra til at norsk offshore
boreindustri er blant de mest profesjonelle og sikre
i verden. Det er en posisjon som forplikter. Vi som
næring skal strekke oss etter kontinuerlig å forbedre
allerede gode resultater slik at vi fortsetter fremgangen og gjør oss fortjent til en posisjon som et positivt forbilde for offshorenæringen og norsk industri.
asbjørn olsen, administrerende direktør
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Dagens arbeidsdeling mellom oljeselskaper og
hoved- og underleverandører er basert på solid
forretningsmessig erfaring, og er den beste måten
å oppnå innovasjon, kvalitet og kostnadseffektivitet på. Oljeselskapene har de siste tiårene rendyr-

ket sin kjernekompetanse, som særlig er knyttet
til geologisk forståelse, reservoarbehandling,
risikostyring, og det å være prosjektleder for sine
leverandører for best mulig gjennomføring av krevende prosjekter. Dette tillater samtidig leverandørene på flere nivåer å rendyrke sine kjernekompetanser. Det er det høye kompetansenivået som
oppnås på denne måten, som har gitt den norske
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en grunnleggende grensedragning mellom sokkelstats- og flaggstatsjurisdiksjon. Rednings- og
evakueringsmidler er å anse som en naturlig del av
det maritime utstyr som bør reguleres av maritimt
regelverk. Alle flyttbare innretninger fører flagg
og vil derfor uansett måtte følge IMOs og den
respektive flaggstats maritime regelverk.

petroleumsklyngen en global kunnskapsledende posisjon. Med oljeselskapene som krevende
sluttkunder for det mange anser som verdens
beste leverandørindustri, sikrer man et lagarbeid
som gjør oss i stand til å møte store og vanskelige
utfordringer. Tydelig rollefordeling i forhold til
hvem som er kunde og hvem som er leverandør,
har sikret et velfungerende samarbeid og gode
konkurranseforhold på norsk sokkel. Det er svært
viktig for funksjonaliteten og videreutviklingen av
den norske petroleumsklyngen at denne effektive
arbeidsdelingen fortsetter.

tre-partssamarbeid mellom myndigheter, arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden.

Kostnadsnivå på sokkelen

Næringen har arbeidet godt og ansvarlig med
kunnskapen som er fremkommet gjennom
livbåtprosjektene. Resultatene bekrefter at også
konvensjonelle livbåter, med enkelte tekniske
justeringer, vil kunne frakte personellet bort fra
innretningen på en sikker måte ved de mest kritiske værtilstandene. Vår oppfatning er således at
livbåtene møter intensjonen i dagens regelverk.
Vi mener at forslaget ikke tar tilstrekkelige hensyn
til de flyttbare innretningenes risikoprofil, som
har flere fellestrekk med skip enn faste produksjonsinnretninger. Det er derfor avgjørende at
flyttbare innretninger fortsatt skal kunne basere
seg på maritimt regelverk. Forslaget om å ta bort
adgangen til å bruke maritime krav til utforming
av evakueringsmidler og utsettingsarrangementer
for disse er et alvorlig brudd med det som har vært

Kostnadsnivået på norsk sokkel er nå på et slikt
nivå at det diskuteres hvorvidt deler av næringen
er i ferd med å tape i den internasjonale konkurransen. Viktige tema er særnorske krav til teknisk
regelverk som begrenser mobilitet av rigger mellom norsk og utenlandsk sokkel. Lite systematisk
bruk av kost/nytte-vurderinger for HMS-tiltak
og regulatoriske pålegg virker også kostnadsdrivende. Høye personalkostander som følge av høyt
lønnsnivå og 2:4 rotasjonsordning virker som
en kraftig driver på lønnskostnadene i hele den
offshorerelaterte verdikjeden. Rotasjonsordningen er vokst frem som følge av både lovmessige
og avtalefestede forhold. Vi mener dette er forhold som må diskuteres innenfor rammen av et
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Kostnadskrevende forslag
til nye livbåtkrav
Norges Rederiforbund mener det er svært viktig
at evakueringsmidlene på faste og flyttbare innretninger er forsvarlige å bruke. Norges Rederiforbund vil imidlertid advare sterkt mot gjennomføring av forslaget som Petroleumstilsynet har sendt
på høring høsten 2014.

Kostnadene ved forslaget står i sterk kontrast til
den risikoreduksjon som oppnås. Forslaget kan
ikke rettferdiggjøres ut fra normale kost-/nyttevurderinger som er obligatoriske etter utredningsinstruksen. Forslaget fraviker det alminnelige prinsippet om at ressursene bør brukes der det
gir størst effekt, og forslagets økonomiske konsekvenser er ikke tilstrekkelig klarlagt.
En gjennomføring av forslaget slik det nå foreligger vil mest sannsynlig bidra til å begrense antall rigger som kan operere på norsk kontinentalsokkel og redusere riggmobiliteten både inn og ut
av norsk sokkel. Dette er markedsmessig uheldig
og vil som andre særnorske terskler i regelverket
bidra til å øke borekostnadene betydelig, uten at
det nødvendigvis fører til økt sikkerhetsnivå. Det
vises i den sammenheng til regjeringens målsetting i Sundvollen-plattformen om å «arbeide for
å redusere kostnadsnivået på norsk sokkel, blant
annet gjennom oppfølging av Åm-utvalget og
Reiten-utvalget.» Forslaget som ble sendt på høring høsten 2014 vil tvert i mot gi vesentlig høyere
kostnader og redusert rigg-mobilitet.
Forslaget oppfyller heller ikke rimelige krav til
klarhet og forutsigbarhet for pliktsubjektene.
Petroleumstilsynet har ikke selv kunnet redegjøre
for hvilke konsekvenser regelverket vil få og hvor
mange livbåter som etter deres oppfatning vil
måtte skiftes ut som følge av forslaget. Forslaget
bryter med prinsippet om at nye tekniske krav
ikke skal gis tilbakevirkende kraft og at det derfor
vil komme i konflikt med legalitetsprinsippet.
Norges Rederiforbund mener at maritimt regelverk fortsatt må gjelde. Forslag til endringer
i kravene til evakueringsmidler og utsettingsarrangementer forutsettes håndtert gjennom det
regelverk som følger av Rammeforskriftens § 3.

Det vil si at eventuelle tilleggskrav må implementeres gjennom Sjøfartsdirektoratets regelverk for
flyttbare innretninger («Rødboka»).

Innovasjonskraft og kompetanse
En styrking av kompetansegrunnlaget er det
viktigste tiltaket for å øke konkurranseevnen for
norsk sokkel. Norske bedrifter har satset systematisk på fagutdanning, kompetanseheving og
videreutdanning og det er utviklet en kultur for
samarbeid på tvers av fag- og utdanningsgrupper.
Det gir bedriftene fleksibilitet og omstillingsevne
og en evne til å finne de smarteste løsningene.
Det er viktig å ha oppmerksomhet mot alle deler
av kompetansepolitikken, så vel fagutdanning og
fagskole som høyere akademisk utdanning og ikke
minst forskning.

Mer næringsrettet forskning og utvikling
Analyser fra forskningsinstituttet Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) viser at rundt en femtedel av offentlige FoU-bevilgninger går til næringsrettet FoU.
Internasjonale sammenligninger viser at dette
nivået ikke er spesielt høyt i forhold til andre land.
Norge er plassert omtrent midt på treet eller noe
under snittet i sammenligninger gjort av graden av
næringsretting i offentlig FoU-innsats.
Bevilgningene til næringsrettet forskning i Norge har hatt en lavere vekst enn øvrige offentlige
FoU-bevilgninger den siste tiårsperioden. Innføringen av Skatte FUNN-ordningen kompenserte
for dette i starten av perioden. Men for perioden
sett under ett har samlet offentlig støtte til næringsrettet FoU økt mindre enn øvrig offentlig
FoU-innsats. I statsbudsjettet for 2014 får imidlertid næringsrettet FoU en høyere vekst enn
øvrige FoU-bevilgninger. Vi ser positivt på dette
og foreslår ytterligere økninger i årene fremover.
I tillegg til den næringsrettede FoU er også midler
til grunnleggende langsiktig forskning og investe45

ringer i utstyr og infrastruktur viktige i den samlede FoU politikken for næringslivet.

Økt petroleumsforskning
Næringsrettet utdanning, forskning og innovasjon i sammenheng med ressursutnyttelse, petroleumsaktivitet og næringsutvikling er av stor
betydning. Behovet for en styrking av næringsrettet forskning og utvikling i olje- og gassektoren er
avgjørende. Forskningsinnsats rettet mot olje- og
gassektoren gir også høy samfunnsmessig avkastning. Det er et stort behov for økte offentlige
bevilgninger til petroleumsforskning. Offentlige
bevilgninger øremerket til forskningssektoren
gjennom Forskningsrådet hadde før Solberg-regjeringen økning på 36 millioner på statsbudsjettet for 2014, stått stille på om lag 350 millioner
kroner siden 2006. Dette tilsvarer så vidt over en
promille av statens inntekter fra næringen. Samtidig har kostnadsøkningen i sektoren vært stor.
Det påvirker også FoU-kostnadene, slik at det har
vært en betydelig reell nedgang i offentlig innsats
på petroleumsforskning. Med de store utfordringene norsk sokkel står overfor er utvikling av
kostnadseffektiviserende, sikker og miljøvennlig
teknologi tidskritisk. Norges Rederiforbund
mener at rammene for øremerkede offentlige
bevilgninger til petroleumsforskning bør økes til i
størrelsesorden rundt 700 millioner kroner per år.

Behov for satsing på realfag
Matematikk-, natur- og teknologistudier har vært
systematisk underfinansiert i høyere utdanning
over mange år. Resultatet er for få studieplasser og
manglende vitenskapelig utstyr. Finansieringen
er i dag inndelt i seks kostnadskategorier, rangert
etter hvor dyrt det er å drive studiene. En av svakhetene i dagens modell er at den tar mer hensyn
til om studiet er en bachelorgrad eller mastergrad
enn hva faget er. For eksempel har en samfunnsvitenskapelig mastergrad en høyere kostnadskategori enn en bachelor i teknologi til tross for at
teknologistudier er dyrere for institusjonene.
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Det er derfor et viktig og riktig grep at regjeringen
har oppnevnt en ekspertgruppe som skal gjennomgå hele finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Deres viktigste oppdrag vil være
å se på hvordan finansiering kan styrke kvaliteten
i forskning og høyere utdanning. Gruppen skal
levere sin rapport ved årsskiftet 2014/2015.
Det er spesielt viktig å få forståelse for at til forskjell fra samfunnsvitenskapelige studier, så blir
ikke teknologistudier spesielt mye billigere per
student, selv om antallet øker. Flere studenter fører til behov for flere laboratorier og mer vitenskapelig utstyr. Teknologiske studier har også i større
grad behov for én-til-én-undervisning på grunn av
laboratorieundervisning.
Det er i dag oversøkning til samtlige ingeniørstudier i landet. Til tross for et behov for teknologer
i både offentlig og privat sektor, har ikke utdanningstilbudet klart å henge med på veksten i antall
søkende. Resultatet er at vi har mange ungdommer
som ønsker å bli ingeniører og tilegne seg den
kompetansen som arbeidslivet etterspør, men
som blir hindret av at antallet studieplasser er en
flaskehals. Særlig på sivilingeniørstudiet er dette et
problem. Der er det mulig å øke det årlige opptaket
med 200 studenter, uten å gå ned på kvaliteten.

OECDs regelverk for eksportfinansiering
Boreinnretninger bygges ofte utenfor Norge, men
norsk industri har en sterk posisjon som leverandør av sentrale utstyrspakker til innretningene.
Disse utstyrspakkene representerer en vesentlig
del av de samlede kostnadene for prosjektering og
bygging og ligger vanligvis på mellom 55 pst. og 70
pst. av kontraktsverdien. Som følge av at norsk industri er en viktig leverandør av utstyr til boreinnretninger, får det norske eksportkredittinstituttet
en tilsvarende viktig rolle for norsk industri.
Det norske eksportkredittinstituttet består blant
annet av Norsk Eksportkreditt AS og Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK). Enkelte av
produktene disse tilbyr, som for eksempel bygge-

«For å nå målsetningen om lønnsom
produksjon i et langsiktig perspektiv,
må det gjøres mange funn i årene som
kommer. Uten nye betydelige funn vil
produksjonen falle og verdiskapingen
reduseres»

lån og byggelånsgarantier til skip, er regulert av
OECDs regelverk for eksportfinansiering (Arrangement on Officially Supported Export Credits).
Formålet med regelverket er å regulere konkurransen mellom OECD-landene, blant annet når
det gjelder vilkår for offentlige støttede lån og
garantier ved eksport av varer. Ordningen sikrer
blant annet at norske eksportører kan konkurrere
på like vilkår som andre eksportører med tilgang
på nasjonale eksportkredittordninger.
OECDs regelverk består av en hovedavtale og flere
underavtaler, herunder en egen underavtale for
finansiering av skip. Underavtalen for skip stiller
på enkelte områder opp vilkår som avviker fra de
generelle vilkårene i hovedavtalen – blant annet
for lengste nedbetalingstid, som etter hovedavtalen er 8,5 år, mens den for skip er 12 år.
Norske myndigheter tolker OECDs regelverk
slik at det skilles mellom en boreinnretning som
har skipsformet skrog (anses som skip) og andre boreinnretninger, som for eksempel såkalte
semi-submersibles (anses ikke som skip, og

behandles etter hovedavtalen). Dette medfører
at finansiering av et boreskip følger en nedbetalingsplan på 12 år, mens øvrige flyttbare innretninger er underlagt regler for kapitalvarer som
har en nedbetalingstid på 8,5 år. Finansieringen
av borerigger følger derfor en vesentlig mer
ugunstig ordning hvor kravet til kontantstrøm er
høyere enn for boreskip.
Norges Rederiforbund mener at tolkningen av
begrepet skip i OECD-regelverket må endres, slik
at også borerigger med eget fremdriftsmaskineri
og som er navigerbare på det åpne hav omfattes
av underavtalen for skip. Det er ingen grunn til å
forskjellsbehandle boreskip og borerigger, da de i
all hovedsak utfører de samme oppgavene. I tillegg
er borerigger ofte bedre tilpasset bore- og brønnoperasjoner på havdyp ned til 500 meter, noe
som vanligvis er situasjonen for slike operasjoner
på norsk sokkel. Det er således mindre aktuelt
å bruke boreskip, som er spesielt godt egnet for
operasjoner på store havdyp. Det er derfor uheldig
at den gjeldende tolkningen av OECD-regelverket
favoriserer finansiering av boreskip.
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