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Økt verdiskapning i Statoil pros jekter Side 1

1 Behov for økt verdiskapning

Gjennom forbedringsprogrammet "BRU" (Billigere og Raskere Utviklingsprosjekter) er
ny gjennomføringsstrategi for prosjekter etablert i Statoil. Strategien er basert på
følgende prinsipper:

- Forretningsorientering
- Gjennomgående kjerneteam
- Økt innsats og kvalitet tidlig
- Parallelle aktiviteter
- Standardisering
- Utnyttelse av leverandørers kompetanse
- Utvikling av kompetanse og holdninger

Prinsippene implementeres nå i organisasjonen for å øke verdiskapningen i prosjektene
og bidra til at mindre felt med høy kompleksitet i årene som kommer kan bygges ut på en
lønnsom måte. Sammen med NORSOK-målsettingene vil dette høyne norsk sokkels
konkurranseposisjon.

Pågående prosjekter

2.1 Gullfaks Satellitter (GFSat)

Prosjektet omfatter en utbygging av Gullfaks Sør og Rimfaks. Utviklingen av GFSat
planlegges gjennomført i to faser hvor første fase er et væskeprosjekt. Planlagt
utbyggingsløsning innbefatter undervannsinstallasjoner med brønnstrøm til Gullfaks A.
Nødvendige modifikasjoner på plattformen inngår i prosjektet. For gassprosjektet i fase II
kan det bli aktuelt med en ny behandlingsplattform tilknyttet Gullfaks A.

Prosjektet er i en planleggingsfase med en strategi basert på implementering av BRU- og
NORSOK-prinsipper. Et bredt sammensatt kjerneteam ble tidlig etablert. Prosjektet
gjennomføres etter ny prosjektutviklingsmodell med planlagt beslutning om videreføring i
4. kvartal 1995. Prosjektet utnytter organisasjonens kompetanse og beste praksis.
Systematisk erfaringsoverføring fra tidligere prosjekt gjennomføres. Det legges vekt på
hensiktsmessig parallellegging av aktiviteter, fokus på gjenbruk av konsepter og
standardløsninger.
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2.2 Haltenbanken (HLB)

Feltutbyggingen omfatter reservene i Midgard, Smørbukk og Smørbukk Sør.
Utbyggingsløsningen vil sannsynlig være basert på en kombinasjon av
undervannsinstallasjoner, betongplattformer og flytende produksjonsanlegg, samt
transportrør og landterminal.

HLB er i en planleggingsfase. Unitiseringsavtalen som ble inngått mellom Saga og Statoil
høsten 1994 sikrer en samordnet feltutbygging. Statoil er operatør for feltet. Kjemeteam
er etablert med deltakere fra begge selskaper.

Prosjektet er langt framme når det gjelder innføring av BRU-prinsipper. Det er planer om
PUD 4.kvartal 1995. Verdiskapning og maksimering av prosjektets nåverdi står sentralt,
og benyttes aktivt i målstyringen. Verdimålet er å øke nåverdien med 40% fram mot år
2000. Optimalisering i arbeidskjeden og nye samarbeidsformer vektlegges. Det er
etablert et integrert team med flere prosjekteringssel skaper for nærmere å utrede
utby ggingskonseptet.

2.3 Norne

Feltet bygges ut med et produksjons- og lagringsfartøy tilknyttet fem brønnrammer på
havbunnen. Det er ikke annen infrastruktur i området. Oljen lagres i skipet før lasting til
skytteltankskip. Gass reinjiseres.

Norne ble tidlig definert som pilotprosjekt for ny prosjektgjennomføring i Statoil. I
forhold til tidligere prosjekter er nye arbeidsmetoder og prosesser blitt kombinert i en
utbyggingsstrategi, som senere er nærmere konkretisert i BRU- og NORSOK.
Kjemeteam bidrar til en integrert samarbeidsform med helhetlig ansvar for
gjennomføring.

PUD ble godkjent i mars i år. Prosjektet har hatt en apen og aktiv dialog med ledelse,
myndigheter og partnere.

Intensjonsavtaler med de fleste leverandører ble inngått i en tidlig fase for å bidra til raskt
gjennomføring. Funksjonsspesifikasjoner er benyttet og leverandører leverer komplette
systempakker. Flere leverandører er integrert i prosjektorganisasjonen.

Parallelle arbeidsprosesser bidrar til at anlegget skal være i drift i juli 1997, med anslåtte
investeringer 30% lavere enn tradisjonell prosjektgjennomføring. Gjennomføringstiden
vil kunne reduseres ytterligere avhengig av den videre prosjektgjennomføring.
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2.4 Sleipner Vest (SVP)

Feltet bygges ut med en brønnhodeplattform med brønnstrøm i en 12" rørledning til en ny
behandlingsplattform som vil bli broforbundet med Sleipner A-plattformen (SLA).
Nødvendige modifikasjoner på SLA inngår i prosjektet.

Produksjonsstart er planlagt 1 .oktober 1996. Prosjektet er omlag 50% ferdigstilt. Ved
overgang mellom konsept- og detaljfase ble strategien i prosjektet revidert. Nye
hovedmål ble etablert. Planlagt gjennomføringstid ble redusert med 6 måneder.

For å sikre god kommunikasjon og et byggevennlig prosjekteringsunderlag ble det i en
tidlig prosjekteringsfase gjennomført familiarisering mellom prosjekteringskontraktoren
og byggeverkstedene. For å utnytte synergier med andre rørprosjekter ble arbeidet med
rørledningen integrert med andre pågående rørprosjekter.

For flere kontrakter er det etablert integrerte organisasjoner med insentiver for deling av
kostnadsbesparelser. Partnering gjennomføres for første gang på norsk sokkel når det
gjelder dekket til brønnhodeplattformen.

Som for andre prosjekter er det høy fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det er etablert en
planleggingsmetodikk med systematisk handtering av usikkerhet.

Samarbeidsrelasjoner og kontraktsstrategi har gitt kostnadsreduksjoner på 10-15%.

2.5 Yrne

Yrne er det hittil minste oljefeltet med selvstendig utbyggingsløsning på norsk sokkel.
Den korte produksjonsprofilen på omlag tre år har medført en utbyggingsløsning basert
på innleid oppjekkbar rigg og lagertankskip. Produsert olje overføres via rørledning til
lagertankskipet. Det er også påvist olje i en nabostruktur. Utbygging av denne er ikke
besluttet.

Et mindre prosjektteam i Statoil er etablert for utbyggingen av feltet. Revidert PUD for
feltet ble godkjent i januar og med forventet produksjonsstart i oktober inne værende år.
Størrelsen på feltet tilsier små investeringer. Det er søkt fravik fra spesifikasjoner for å
kunne benytte industristandarder. Ny pumpeteknologi er tatt i bruk. Oljen skal raffineres
på Mongstad hvor eksisterende mottaksanlegg benyttes for fiskal måling.



Økt verdiskapning i Statoil pros jekter Side 4

2.6 Rørledningsprosjekter

Igangsatte og nye rørledningsprosjekter med planlagt oppstart fra 1995 til år 2000 er
Zeepipe IIB, NorFra, Haltenpipe, Haltenlink, Europipe II, Troll oljerør og omløp rundt
Ekofisk. Totale investeringer er omlag 30 milliarder. Rørprosjektene er samordnet i en
organisatorisk enhet i Statoil for effektivt å kunne pådrive- og utnytte teknologiutvikling.

Kontrakter for rørledningsprosjekter kjennetegnes av få, men omfattende kontrakter.
Rørlegging, stålrør, vektbelegging og anoder representerer 70% av kontraktsverdien i et
typisk rørledningsprosjekt.

Samordning av kontrakter for planlagte rørledningsprosjekter bidrar til større fleksibilitet
og lavere kostnad gjennom utnyttelse av samlet innkjøpsstyrke og langssiktige
kontrakter. For planlagte prosjekter er det inngått kontrakter for omlag 13 milliarder
kroner. Investeringer uten samordningseffekt er anslått til omlag 19 milliarder.
Besparelsene er størst innen rørlegging.

3 Hva forventes av nye prosjekter

Ved å kontinuerlig fokusere på verdiskapning skapes et grunnlag for å utvikle
forretningsorienterte og målstyrte prosjekter. Samarbeidsmodeller med tettere relasjoner
mellom alle parter i de ulike prosjektene vil utvikles. Leverandørindustrien vil i større
grad bli integrert både i planlegging og prosjektgjennomføring. Basert på funksjonskrav
vil konsept- og produktutvikling skje i nært samarbeid med leverandører. Standard-
løsninger vil bli benyttet i større grad. Felles mål og suksesskriteria må tidlig etableres.

Fremtidig prosjektutvikling må finne sted med vedvarende høye mål innen helse, miljø og
sikkerhet. Medoder for usikkerhetshåndtering må videreutvikles for å tilpasses parallelle
arbeidsprosesser og korte gjennomføringstider.

Økt verdiskapning er en kombinasjon av reduserte planleggings- og utbyggingskostnader,
redusert gjennomføringstid og tidlige inntekter. Ved å gjennomføre BRU-prinsipper og
øvrige forbedringstiltak har Statoil som mål innen 3-5 år å oppnå en kostnadsforbedring
på 30-40% sammenlignet med prosjekter gjennomført før 1994.


