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EN SAMMENLIGNING MELLOM NORDSJØEN, HALTENBANKEN OG
VØRING I ET LAVPRISBILDE

1. Innledning med kort diskusjon av et lavprisbilde

En sammenligning mellom Nordsjøen, Haltenbanken og Vøring i et lavprisbilde er en interessant
problemstilling for norsk oljeindustri å se nærmere på. De etablerte områdene i Nordsjøen og på
Haltenbanken definerer kjerneområdene for norsk oljevirksomhet. Disse områdene vil også framover
utgjøre grunnpilarene for framtidig oljeproduksjon og investeringsaktivitet. På lengre sikt vil vi
likevel i større grad bli avhengig av nye områder for å sikre et fortsatt høyt produksjons- og
aktivitetsnivå. Det er i dette perspektivet særlig knyttet forventninger til Vøring og de øvrige
dypvannsområdene, som ble åpnet for videre utforskning i forbindelse med 15. konsesjonsrunde.

Det er naturlig å stille spørsmålet om i hvor stor grad framtidig aktivitetsnivå vil bli påvirket av
hvilke priser markedet vil gi for våre produkter.

De lave prisene fra 1986 har ført til økt etterspørsel etter råolje. I løpet av årene 1986 til 1993 har
den årlige veksten i oljeforbruket vært i størrelsesorden 0,6 mfd. Fra 1993 har kombinasjonen av lave
priser og stor økonomisk vekst i Asia medført stigning i etterspørselen til 1,5 mfd pr. år og for 1996
forventes veksten å være 2 mfd. Dette betyr at oljemarkedet er inne i en oppgangstid hvor det skulle
være rom for ny oljeproduksjon fra både Opec og andre land. Isolert sett skulle en slik kraftig vekst i
etterspørselen føre til økende oljepriser.

Imidlertid vil nivået på morgendagens oljepriser være avhengig av flere faktorer:

• Kostnadsnivået forbundet med utbygging av nye produksjonsområder i land utenfor
Opec.

• Ny petroleumsteknologi som øker utvinningsgraden og reduserer kostnadene i
eksisterende oljefelter.

• Latin-Amerika, FSU og en del Opec-land åpner nå opp oljeindustrien for private
selskaper. De fleste store private oljeselskaper har den siste tiden akkumulert mye
kapital og har økende investeringer i disse områdene. Resultatet kan bli stor tilgang på
ny olje.

• Venezuela ekspanderer sin oljeproduksjon og antas allerede i dag å produsere 0,5 mfd
over sin tildelte kvote på 2,3 mfd. Landet opererer med langsiktige planer som vil øke
oljeproduksjonskapasiteten til over 4 mfd like etter år 2000.

• Canada og Venezuela har enorme ressurser med tungolje, men som er kapitalkrevende
å bygge ut. Høyere råoljepriser (over 20 USD/fat) betyr at slike felt gradvis kan
bygges ut lønnsomt. Verdens behov for råolje kan i årtier dekkes av disse ubrukte
ressursene.

Det er derfor ikke vanskelig selv med høy etterspørsel, å forestille seg en fremtidig situasjon hvor
kjernelandene i Opec, Saudi Arabia, Kuwait og UAE, vil fortsette å ha ubenyttet
produksjonskapasiet på dagens nivå. Ny petroleumsteknologi har redusert utbyggingskostnadene i
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landene utenfor Opec fra over 20 USD/fatet, til et nivå rundt 10-12 USD/fatet i gjennomsnitt. Med
opprettholdelse av et prisnivå rundt 18-21 USD/fatet kan mye av vekstbehovet bli dekket av
utbygginger i Latin Amerika, Mexico-golfen, Nordsjøen og tungoljeprosjekter.

På den andre siden er det vanskelig å se for seg vedvarende lavere oljepriser enn omlag 12
USD/fatet, fordi slike priser antas å være uakseptable for Opec-landenes finansielle situasjon. Opec
vet også at oljepriser rundt 10-12 USD/fatet mest sannsynlig ikke vil stoppe nye prosjekter i regioner
utenfor Midt-Østen. Å bruke lave priser for å presse andre aktører ut av markedet kan derfor lett bli
et tve-egget sverd.

Det synes derfor sannsynlig at oljeprisene i de neste årene blir i området 15-20 USD/fatet. Vi
forventer at oljemarkedet vil utvikle seg mye likt det vi har sett i årene etter krigen i Kuwait. Opec vil
fortsatt kjempe for markedsandeler i et voksende marked hvor lavere utbyggingskostnader og bedret
utvinningsteknologi fører til mye ny olje fra land utenfor Opec.

Figur 1. Råoljepriser. Forhold som har betydning for tak og bunn

Når det gjelder gassmarkedet i Europa antas det i årene framover fortsatt svak vekst i dagens
sentrale markeder for norsk gass, men en noe sterkere vekst i randmarkedene i Øst og Sør Europa.
Endring i markedsstrukturen og en for rask oppbygning av gasstilbudet i markedet kan innebære en
risiko for reduserte priser. For gassfeltene på norsk sokkel vil allokeringsrisikoen i forbindelse med
tildelingen av nye gass-salgskontrakter, også være en viktig risikofaktor i forbindelse med
planleggingen av nye utbygginger.

2. Områdemessig beskrivelse - Nordsjøen, Haltenbanken og Vøring

Ressurssituasjonen på norsk sokkel
Statoil anslår gjenværende petroleumsressurser på norsk sokkel til 9,1 mrd. Sm3 oljeekvivalenter,
mens det er produsert 1,8 mrd. Sm3 oljeekvivalenter. Ressursene er fordelt med 61% i Nordsjøen,
29% i Norskehavet og 10% i Barentshavet Sør. Uoppdagede ressurser utgjør omkring 40% av de
samlede ressursene. Etter Statoils vurdering er omkring halvparten av de uoppdagede ressursene
lokalisert i Norskehavet.

Figur 2. Ressursgrunnlaget på norsk sokkel

Norskehavet er et mer umodent område sammenlignet med Nordsjøen. Derfor er anslaget på de
uoppdagede ressursene vesentlig større enn for de oppdagede ressursene, motsatt av det bildet vi har
for Nordsjøen. Anslaget for uoppdagede ressurser er større for Norskehavet enn for Nordsjøen,
samtidig som også spennet mellom de pessimistiske og optimistiske anslag er vesentlig større.

Forventet oljeproduksjon fra norsk kontinentalsokkel vil fortsatt domineres av Nordsjøen.
Produksjonsnivået vil imidlertid etterhvert avta og vi vil på sikt i økende grad være avhengig av
produksjon fra Haltenbanken og nye leteområder for å oppveie den forventede reduksjonen fra
Nordsjøen.

Investeringsnivået har vært høyt på norsk sokkel de senere år, med en historisk topp i årene 1993 og
1994 på i overkant av 50 milliarder kroner. Det høye investeringsnivået vil vedvare de nærmeste



årene, før det så gradvis ventes et fall til et noe lavere nivå rundt århundreskiftet. Det er knyttet
betydelig usikkerhet til nivået når en kommer noe ut i tid, særlig hvilken investeringsaktivitet nye
leteområder kan resultere i. På Haltenbanken er det særlig utbyggingen av Åsgard-feltet, med
samlete investeringer i felt og rørledning på i overkant av 30 milliarder 1996-NOK, som bidrar til høy
aktivitet de nærmeste årene.

Figur 3. Historiske og forventede investeringer - regionfordelt.

Utviklingstrekk i Nordsjøen og på Haltenbanken
I Nordsjøen har det vært petroleumsvirksomhet fra midten av 1960-årene. I løpet av disse 30 årene
har vi påvist omlag 80 prosent av de antatte ressursene i dette området og produsert omlag 24
prosent. Ressursene i området gir altså fortsatt grunnlag for produksjon i et langsiktig perspektiv. Ett
trekk ved utviklingen den senere tid er fornyet interesse for Nordsjøen blant mange av
oljeselskapene. Utviklingen i 25-området, med funn som Balder, Elli og Hermod, er et godt
eksempel på dette.

Figur 4. Kart over norsk kontinentalsokkel

På Haltenbanken startet leteaktiviteten i 1980 og resulterte i løpet av noen år i påvisning flere felt.
Oljeproduksjon fra Draugen startet i 1993 og fra Heidrun i 1995. Nye oljefelt er Norne og Njord,
med forventet produksjonsoppstart i 1997. Åsgardfeltet vil være det største utbyggingsprosjektet på
norsk sokkel de nærmeste årene. Åsgardfeltet består av de samordnede feltene Smørbukk, Smørbukk
Sør og Midgard. Oljen bøyelastes på feltet, mens gassen føres som rikgass til land hvor våtgassen blir
skilt ut i sine komponenter. Åsgard-utbyggingen representerer en viktig milepæl i norsk oljehistorie
ved at en ny gassprovins kobles til det eksisterende transportsystemet for gass på sokkelen. Den nye
gassrørledningen vil også ha stor betydning for de øvrige gassressursene på Haltenbanken.

Forventninger til Vøring/ dypvannsområdene
I 1994 åpnet Stortinget dypvannsområdene Vøring- og Mørebassenget i Norskehavet for leting. Helt
siden "Glomar Challenger" gjorde de første undersøkelser med lovende resultater på midten av
1970-tallet, har oljeindustrien med forventning sett fram til at disse store "frontier" områdene langt til
havs og med havdyp på 500-1500 meter, skulle åpnes for videre utforskning.

Fra midten av 1980-tallet ble leteaktiviteten i Norskehavet utvidet til å dekke de østlige områdene av
Møre- og Vøringbassenget. Statoil fant Nornefeltet sent i 1991, basert på en letemodell mye lik de
mer kjente områdene lenger syd.

115. konsesjonsrunde ble 14 lisenser tildelt i Norskehavet. 7 av disse er i områder med havdyp
mellom 500 og 1500 meter med Statoil, Norsk Hydro, Saga, Shell, BP (2) og Esso som operatører,
4 i kystnære områder med Statoil, Norsk Hydro, Shell og Amoco som operatører, og 3 lisenser
dekker blokkene mellom Heidrun og Norne feltene.

Møre- og Vøringbassenget er et område som i geologisk forstand klart skiller seg fra området som
strekker seg fra Nordsjøen og nordover til de sentrale områder i Norskehavet. De geologiske
likhetene med viktige oljefunn vest for Shetland (Foinaven og Schiehallion) har i betydelig grad økt
geologenes optimisme for å oppdage hydrokarboner i området. Området er kjennetegnet ved et stort



potensiale i store strukturelle lukninger, i stand til å inneholde flere hundre millioner Sm3 av
utvinnbar olje.

Geologiske data indikerer mulighet for å gjøre funn av olje og gass i både Møre- og
Vøringbassenget. Kun boring av letebrønner kan imidlertid avgjøre om hydrokarboner
(forhåpentligvis olje) eksisterer i tilstrekkelige mengder til å være økonomiske interessante. De fleste
utforskningsbrønnene vil trolig bli boret i årene 1997-98. Gjøres det funn tidlig og reservoarene er
uproblematiske og inneholder olje, kan de første utbyggingsplanene være klare like etter
århundreskiftet.

3. Oljeindustriens utfordringer i et lavprisbilde

Vi ser altså med stor spenning fram til resultatene fra boring i de nye områdene. Men hva vil skje
dersom lave priser blir gjennomgangsmelodien de nærmeste årene?

Historisk har oljeindustrien vist stor evne til å tilpasse seg lavere priser. Lavere priser har resultert i
at industrien har satt stort fokus på å redusere investerings- og driftskostnadene for å sikre
lønnsomheten.

Robust drift i de etablerte områdene
Forbedringsarbeidet innenfor drift rettes inn mot tiltak for å redusere driftskostnader og øke
utvinningsgraden. Disse bestrebelsene har resultert i lavere driftsenhetskostnader både for gamle og
nye felt.

Gjennom forbedringsprogrammet Prosjekt-95 har Statoil redusert driftskostnadene for egenopererte
felt med 2,5 milliarder kroner i forhold til tidligere driftsplaner. Viktige tiltak for å oppnå dette har
vært innenfor samordning av driftsorganisasjoner, styring og prioritering av vedlikeholds- og
modifikasjonsprosjekter, samt optimalisering og effektivisering av logistikk-funksjoner.

Figur 5. Prosjekt 95. Resultater

I tillegg til besparelser på kostnadssiden arbeides det kontinuerlig med å øke utvinningsgraden fra felt
i drift. Ett eksempel her er Statfjord hvor anslaget for utvinnbare reserver er økt fra 565 til 620 mill.
Sm3 siden 1993. Feltets reservoaregenskaper er fremragende, men årsaken ligger også i en vellykket
historisk reservoardrenering som gir høyere utvinning enn tidligere forutsatt og en optimalisering av
dreneringsstrategien for den gjenværende produksjonsperioden. Den høye forventede
utvinningsgraden, mellom 60% og 70%, oppnås blant annet gjennom kontinuerlig styring av vann og
gassinjeksjon mot produksjon i reservoaret og gjennom utnyttelse av den teknologiske utvikling
innen boring og brønnkomplettering.

Dersom vi ser på den samlede økningen i anslaget for utvinnbare reserver siden 1993 for feltene
Statfjord, Gullfaks og Veslefrikk utgjør dette 113 mill Sm3, altså vel 50% mer enn de utvinnbare
reservene i Nome-feltet. De resultatene som er oppnådd understreker at IOR (Increased Oil
Recovery) vil være et strategisk viktig satsningsområde for Statoil og andre oljeselskaper framover
for å øke verdiskapningen og robustheten mot lave priser.



Figur 6. Reserveoppgradering på Statoil-opererte felt

Det er uunngåelig at driftsenhetskostnadene etter hvert øker når feltene kommer i sen
produksjonsfase. Det er knyttet store økonomiske interesser til at denne infrastrukturens økonomiske
levetid forlenges så mye som mulig. Her vil det bli nødvendig med tiltak innenfor teknologi,
organisatorisk tilpasning og kommersielle forhold. Forlenget lisensperiode kan være nødvendig for å
få gjennomført nye investeringer som gir langsiktige optimaliseringsgevinster.

På gass-siden er det etablert en betydelig infrastruktur gjennom feltutbygginger og
transportsystemer. Dette gjør det mulig å forsyne nye salgskontrakter til lave enhetskostnader. Norge
som gassleverandør vil derfor være en robust aktør innenfor et marked hvor konkurransen trolig vil
øke i årene framover. Situasjonen for gassporteføljen på norsk sokkel er at tilgangen på gass er
større enn den etterspurte mengden. Gitt de markedsscenarier vi i dag legger til grunn er det derfor
ikke behov for å modne fram nye gassreserver før på lengre sikt.

Utfordringer knyttet til utbyggingsbeslutninger
Lave nullpunktspriser er et viktig robusthetskriterium når nye feltutbygginger skal besluttes.
Lønnsomheten ved nye feltutbygginger vil i tillegg til å baseres på forventningspriser, også testes mot
lave priser. Oljeselskapene må stadig arbeide mot reduserte utbyggings- og driftskostnader for å
sikre lønnsomhet i næringen og tilstrekkelig robusthet mot lavere priser.

Figur 7. Gjennomsnittlige nullpunktspriser for oljefelt

Figuren over viser gjennomsnittlige nullpunktspriser for gamle og nye felt på norsk sokkel. De
enkelte felter har ulik vanskelighetsgrad og nullpunktspriser må vurderes i forhold til dette. Enkelte
nye satellittutbygginger/ felt ligger godt under gjennomsnittet for nye felt. Det kan slås fast at det har
vært en positiv utvikling over tid, med lavere nullpunktspriser og dermed større robusthet mot lavere
priser. Viktig for disse framskrittene har vært utviklingen av nye arbeidsformer og den teknologiske
utviklingen.

Arbeidsformer og metoder
BRU (Billigere og raskere utbygging) prosjektet er et internt forbedringsprogram Statoil har
gjennomført for å øke verdiskapningen ved utviklingen av nye prosjekter. Prosjektets mandat var
med utgangspunkt i dagens praksis å vurdere hvilke muligheter til forbedring som finnes, identifisere
konkrete tiltak som bør iverksettes og utvikle et forandringsprogram som vil sikre implementering av
identifiserte tiltak. BRU-prosjektet samsvarer godt med prinsippene i Norsok-programmet.

Prosjektet konkluderte med at det er et realistisk, men ambisiøst mål å redusere totale kostnader med
30-40% i forhold til tidligere gjennomførte prosjekter, samtidig som krav til kvalitet og sikkerhet
opprettholdes. En slik effektivisering innebærer en gjennomgripende endring i prinsippene for
prosjektutvikling i form av økt innsats og kvalitet i den tidlige del av prosjektene, etablering av
forretningsorienterte "kjerneteam" med gjennomgående ansvar for planlegging og utbygging helt
fram til driftsstart, større parallelitet i gjennomføring av ulike aktiviteter, standardisering, aktiv bruk
av leverandørers kompetanse, samt økt fokus på kompetanseoppbygging og holdningsendring.

Figur 8a og b. BRU-eksempler



BRU-prinsippene legges nå til grunn for all prosjektutvikling i Statoil og overføres til andre
arbeidsprosesser. I Norne-prosj ektet, hvor prinsippene ble tatt i bruk først, har det ført til en
betydelig kulturforandring, og til store endringer i arbeidsform internt og i samspillet med
leverandørindustrien. Norne har vært et viktig skritt på veien mot et nytt kostnadsnivå for norsk
sokkel.

Figur 9. Nøkkeltall. Sammenligning mellom felt.

Teknologisk utvikling
Teknologiske framskritt er en forutsetning for at vi skal lykkes med fortsatt reduksjon av drifts- og
utbyggingskostnader for å øke vår robusthet mot lavere priser. Et eksempel kan hentes fra
borevirksomheten, der Statoil de senere år har oppnådd store reduksjoner i borekostnader pr. meter.

Figur 10. Reduserte borekostnader

Utfordringer er videre knyttet til at størstedelen av de nye reservoarene enten er mindre av størrelse
eller er mer komplekse, samt at de ofte inneholder mer av korrosive komponenter sammenlignet med
de etablerte Nordsjøfeltene. Dette vil kreve lave kostnader, men løsningene må også kunne mestre
usikkerhet ved at det bygges inn fleksibilitet og muligheter for stegvis utvikling.
Undervannsutbyggingene blir stadig mer kostnadseffektive; ett eksempel er det nye HOST-systemet,
som kan utvides med flere brønnslisser etter behov. Systemet er et vellykket produkt av samarbeid
med KOS/ leverandører.Utvikling av undervanns-separasjonsanlegg som kan utvide rekkevidden for
brønnstrømsoverføring, er mulige nye løsninger.

Lønnsom produksjon fra tynne oljesoner i gassfelt er utfordringer knyttet til Troll Olje og Midgard.
Utvikling innenfor grenbrønnsteknologi og lette/ billige produksjonsfartøy evt. kombinert med
undervanns-separasjonsanlegg, vil være viktig for en fortsatt positiv utvikling innenfor dette området.

Utviklingen av 13% krom stålkvalitet til anvendelse på brønnstrømsrør representer et viktig skritt
innenfor materialteknologi for å oppnå reduserte kostnader på undervannssystemer. Denne
stålkvaliteten vil bli brukt på deler av Åsgard-utbyggingen og Gullfaks-Satellitter og gir store
besparelser sammenlignet med de tradisjonelle kvalitetene av rustfritt stål.

15. konsesjonsrunde har åpnet en ny provins i Norskehavet med helt andre naturgitte betingelser med
hensyn til vanndyp, strømforhold og avstand til land og annen infrastruktur. For å være robust mot
lave priser vil det det være kritisk at vi klarer å redusere borekostnadene ytterligere, fortsetter
utviklingen av billige og fleksible utbyggingsløsninger, og dersom vi hovedsaklig finner gass kan
legge opp et framdriftstempo som muliggjør å framskaffe lønnsomme anvendelsesmuligheter for den.

Brønnvedlikeholdskostnadene kan senkes og tilgjengelighet til undervannsinstallasjoner bedres ved
bruk av spesialbygde fartøy istedetfor konvensjonelle rigger. SWATH (Small Waterplane Area Twin
Hull) er et konsept Statoil utvikler i samarbeid med rigg-redere. SWATH inngår i driftskonseptet på
Åsgård og Gullfaks-Satellitter og er ventet å gi store besparelser.

I Nordsjøen vil utnyttelsen av små forekomster nær etablert infrastruktur drive utviklingen videre i
retning av flerfaseteknologi og overføring av ubehandlet brønnstrøm over lange avstander.



I Nordsjøen er det også påvist mange funn i størrelsesorden 1-3 millioner Sm3 hovedsaklig på grunne
havdyp, men uten tilknytningsmulighet til eksisterende infrastruktur. Disse funnene kan likevel
produseres innenfor en periode på 1-4 år. Installasjonene har lengre levetid enn feltproduksjonen og
gjenbruksløsninger på tvers av ulike interessentskap er viktig for å lykkes. Mulige
utbyggingsløsninger er flerbrukskip, og ved moderate vanndyp, små flyttbare betongplattformer med
egne prosessanlegg.

Assosiert gass vil i den markedssituasjonen som i dag er for gass, kunne være hindrende for
realisering av prosjekter. Den teknologiske utfordringen ligger i å finne måter å konvertere gassen til
kommersielt interessante produkter for å muliggjøre realisering av prosjektet og forbedre
økonomien. Teknologi foreligger allerede i dag for offshore konvertering av gass til LNG. Det er
lagt ned et betydelig arbeid med å verifisere offshore konvertering av assosiert gass i Norne til
råmetanol, uten at en har kunnet fatte en beslutning på dette så langt.

Figur 11. Teknologisk utvikling

For å møte de teknologiske utfordringene, vil det være påkrevd med klarere forståelse og sterkere
prioritering av aktiviteter innenfor teknologiutvikling, hos operatørselskapene, i leverandørindustrien
eller i fellesskap.

Olje- eller gass-scenario på Vøring
Evalueringene i forbindelse med 15de runde har sterkt indikert at havdypene i seg selv ikke
representerer en barriere mot utforskning og utvikling av Vøring/ dypvannsområdene. Utvikling av
Vøring/ dypvannsområdene vil være forbundet med høyere kostnader enn det som gjelder for de
etablerte områdene i Nordsjøen og i Norskehavet, og følgelig vil et lavprisbilde utgjøre en større
trussel. Utfordringene er derfor i større grad av økonomisk enn av teknologisk karakter.

Både med utgangspunkt i ressursforvaltning og kommersielle forhold, vil det ha stor betydning for
utvikling av området om vi finner olje eller gass. Det foretrukne scenario for både oljeselskaper og
myndigheter er utvilsomt ett hvor det oppdages store nye oljemengder. Statoils vurdering er at selv
på havdyp inntil 1500 meter kan funn så små som 25-30 millioner Sm3 utvinnbare reserver gi
grunnlag for lønnsom og tilstrekkelig robust utbygging. Det er i disse vurderingene lagt til grunn
bruk av den prinsippielt samme teknologi som på Norne-prosjektet.

Figur 12. Utbyggingsløsning på Vøring/ dypvannsområder

Et mulig scenario er at vi finner gass med betydelige væskemengder i tillegg. I et slikt tilfelle er
situasjonen at feltet vil bidra med positiv lønnsomhet selv uten gassinntekter, men at det på sikt vil
trenge gass-eksportløsning på grunn av store og økende kostnader ved reinjeksjon av gassen. I denne
situasjonen må det forventes at det kan oppstå press på å selge mer gass for at verdiene i feltet skal
bli realisert tidligere. Vente-strategien vil være krevende å gjennomføre.

Det er naturlig nok i bransjen og hos myndigheter, knyttet stor spenning til den aktivitet som nå
igangsettes på Vøring/ dypvannsområdene. Utforskning av et nytt område er ofte avhengig av tid og
modning for å klare å bryte områdets "geologiske kode", og resultatene fra boringene i 15de runde
kan derfor være lovende selv uten at fonn gjøres. I et slikt scenario vil vi måtte avvente resultatene
fra 17de runde på norsk kontinentalsokkel eller enda lenger, før de "endelige" konklusjoner om
potensialet for hydrokarboner i Norskehavet kan trekkes.



4. Oppsummering/ konklusjoner

Nordsjøen, Haltenbanken og Vøring er områder som skiller seg klart fra hverandre med hensyn til
modning, geologiske forhold og i hvilken grad infrastruktur er etablert. Hovedutfordringene er
likevel felles for de ulike regionene på norsk kontinentalsokkel.

Betydelig prisrisiko knyttet til våre hovedprodukter er et kjennetegn ved vår bransje. Det må også i
framtiden forventes betydelige fluktuasjoner i olje- og gassprisen. Denne markedsrisikoen i
kombinasjon med at størrelsen og ledetiden på de enkelte investeringsprosjekter er betydelig,
understreker behovet for finansiell styrke hos aktørene i bransjen.

Oljebransjen har historisk sett vist stor evne til å tilpasse seg de utfordringene lavere priser har gitt.
De rammebetingelser myndighetene stiller industrien overfor får stor betydning for selskapenes
beslutninger. I årene som kommer vil trolig skatte- og avgiftsdiskusjonen i vår bransje relatere seg til
haleproduksjon, småfelt og økt utvinning. I et lavpris-scenario vil selvsagt rammebetingelsene fort bli
diskusjonstema ved planleggingen av slik utvinning, som i utgangspunktet har marginal lønnsomhet.

Prisrisiko er en risikotype oljeselskapene i stor grad må ta for gitt. For å kunne tåle den
risikoeksponering oljeindustrien innebærer, er kostnadseffektiv utbygging og drift et sentralt
virkemiddel. Teknologisk utvikling og endringer i arbeidsformer og metoder har vært sentralt for å
oppnå reduserte utbyggings- og driftskostnader. Denne utviklingen må fortsette om vi skal realisere
nye utbygginger og kunne vedlikeholde produksjonsnivået på norsk sokkel.


