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NOTAT       
 

 

 
 

 

Økt utvinning på norsk sokkel 
Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av 
nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det er etter Bellonas 
ståsted en politikk som ikke bare fører til at stadig flere sårbare og verdifulle områder blir åpnet 
for petroleumsvirksomhet, den fører også til at det høye aktivitetsnivået man de senere årene har 
hatt i nord er et hinder for mer effektiv satsning på EOR-prosjekter1 for modne felt lenger sør2,3. 
En effektiv merutvinning vil ikke bare forhindre at store verdier vil gå tapt, et av virkemidlene 
for å gjennomføre det på, CO2 for EOR, vil kunne lagre så mye som 25 mill tonn CO2 i året på 
norsk sokkel (OD 2005).  

 

1.0  Bakgrunn for EOR 

Petroleumsnasjonen Norge er i dag ved et veiskille. Installasjonene blir stadig eldre, og en rekke 
av de større feltene nærmer seg nedstenging dersom tiltak for å forlenge levetiden ikke blir 
gjennomført. Det er store utvinnbare ressurser igjen i reservoarene. I dag ligger utvinningsgraden 
i gjennomsnitt på 46 prosent. Ved å øke utvinningsgraden til 70 prosent på de ti største feltene på 
norsk sokkel, kan dette tilsvare utvinnbare reserver fra to nye Ekofisk, altså totalt 1060 mill Sm3 
(OED 2010).  

                                                 
1 Enhanced Oil Recovery  
2 “Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel” (OED 2010) peker på den økte i leteboringsaktiviteten har gått og går 
på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel 
produksjonsboring og brønnintervensjon.   
3 Bente Nyland - direktør i Oljedirektoratet sier til Teknisk Ukeblad Mars 2010/NR 08: "Oljeselskapene prioriterer å 
lete etter ny oljeressurser framfor å få mest mulig av den oljen de allerede har." 
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Figur 1 – Fordelingen av produsert olje og gass, gjenværende reserver og ressurser. (kilde: Oljedirektoratet) 

Om vi ikke setter i gang effektive tiltak for å øke utvinningsgraden, vil om lag halvparten av all 
påvist olje og gass på norsk sokkel, om lag 5 mrd Sm3, bli liggende igjen i reservoarene etter at 
feltet er stengt. Dersom den gjennomsnittelige utvinningsgraden økes med så lite som en prosent, 
vil det gi inntekter på 270 mrd kroner (OED 2010). Til sammenligning er forventnings verdiene 
for olje- og gassressurser utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja 105 mrd kroner (OD 2010). 

 

1.1 Slik fungerer det 

Produksjonen fra et petroleumsfelt kan deles inn i tre faser. I første fase benyttes reservoarets 
naturlige trykk til å tappe ut olje og gass. På denne måten kan omlag 30% av reservene i 
reservoaret tas ut. Etter hvert faller trykket, og man injiserer vann, gass og/eller CO2 for å 
opprettholde trykket i reservoaret. Dette kalles andre fase, og kan øke utvinningsgraden til omlag 
50% av ressursene i reservoaret. I tredjefase, når opprettholdelse av trykk ikke lenger genererer 
lønnsom oljeproduksjon, kan injeksjon av CO2 bidra til å ”vaske ut” olje som ellers ville blitt 
værende i reservoaret. Dersom tredjefase iverksettes, kan utvinningsgraden øke.  
 

2.0  Utfordringer ved EOR 

Samtidig som det ligger betydelige muligheter innenfor å øke utvinningsgraden, er det også flere 
utfordringer ved det. Dette er utfordringer som krever ulike løsninger, men som likevel, fullt ut, 
er mulig å løse.  

 

2.1  Økt energiforbruk 

Økt utvinning vil medføre at energiforbruket på sokkelen økes, dette skyldes injeksjon av gass 
og vann, samt at levetiden forlenges. Dette er likevel noe som enkelt kan løses ved å elektrifisere 
installasjonene med kraft fra land. Det er likevel verd å merke seg at i rapporten fra Olje- og 
energidepartementet Økt utvinning på norsk sokkel fraråder elektrifisering, ettersom dette vil 
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medføre økte kostnader. Dette blir etter Bellonas ståsted samme dårlige retorikk som blir brukt 
av samtlige oljeselskap for å unngå krav i PUD4 om å ha reelle utredninger om bruk av kraft fra 
land. Dette er derfor, etter vår oppfatning, en utfordring som det ikke vil være vanskelig å møte.  

 

2.2 Økt bruk av kjemikalier 

Det er ulike injeksjonsteknologier som er tilgjengelig og i bruk i dag. En av metodene er å 
injiserte vann og gass i reservoarene, for å skape trykkforskjeller som presser hydrokarbonene 
opp. Dette fins det flere ulike teknologier for, og en av dem, VAG5, er blitt brukt ved Snorre, 
Statfjord og Gullfaks med stor suksess. Likevel er ikke injeksjonsteknologien i optimal bruk i 
dag. Dette fordi det vil kreve en økning i bruk av kjemikalier i rød og sort kategori.  

 

2.3 CO2 for EOR 

Å benytte seg av CO2 for å øke utvinningsgraden er en teknologi som har vært i bruk over lang 
tid på verdensbasis, og som har vist seg å være svært fungerende. Men det som er avgjørende i 
implementeringen er tilgang på CO2. Oljedirektoratet anslo i 2005 at det tekniske potensialet for 
å anvende CO2-EOR på 20 plattformer på norsk sokkel er en merutvinning på om lag 150 – 300 
mill Sm3 olje. For å realisere hele dette potensialet er det nødvendig med 25 mill tonn CO2 per 
år, over en 30-års periode (OD 2005).  

Det er etter Bellonas mening ingen motsetning mellom CO2 for EOR og å sikre en stabil 
leveranse av CO2. Dette vil både kunne sikre lagring og være et intensiv for flere CCS-
prosjekter.  

 

                                                 
4 Plan for utbygging og drift 
5 Vannalternerende gass 
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Figur 2: Teknisk potensial for økt oljeutvinning med CO2-injeksjon for 20 felt. (Kilde: OD) 

 

3.0 Potensialet i EOR 

Bellona mener det er et stort urealisert potensial innenfor økt oljeutvinning i eksisterende felt. 
Dette begrunner vi med to ting. For det første vil et økt fokus på EOR lette trykket på nye, 
sårbare områder på norsk sokkel. Dette gjelder både områder i nord, men også kystnære områder 
som til nå har vært lukket for oljevirksomhet. Det andre er å bruke CO2 til EOR. Dette tiltaket vil 
kunne lagre store mengder CO2 som ellers ville blitt sluppet ut i atmosfæren. Lønnsomheten i 
tiltaket skapes imidlertid først og fremst av den meroljeutvinning som utløses. Denne 
lønnsomheten vil finansiere investeringer i renseanlegg og infrastruktur som skal bringe CO2 til 
sikker lagring også i mange år etter at oljeproduksjonen tar slutt. 
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