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Vår Visjon
Lidenskap for kunnskap - sammen for bærekraft



Reservoar og B&B tiltak bidrar til  reduserte 
CO2 utslipp
- Eks. prosjekter i NORCE (IOR-senteret, SFI DigiWells, JIP P&A)

Bedre reservoarstyring
Mer effektiv drenering
Redusert injeksjon og vannproduksjon

Bedre plassering av brønner
Høyere produksjon
Forsinket vanngjennombrudd

Raskere boring
Unngå feil under boreoperasjoner

Færre tekniske sidesteg (kvantifisert)

Automatisering / Autonome boreoperasjoner
Mindre personell
Enklere logistikk

Mer effektiv P&A
Enklere logistikk
Raskere operasjoner



Digitale løsninger for økt oljeutvinning og kutt i utslipp

Eksperimentelle studier
Injeksjonsvann tilsetning

Numeriske modeller for strømning
i reservoir/ porøse medier (Open 
Porous Media, OPM)
Reservoarkarakterisering på
feltskala
Reservoarstyring

Optimaliserer oljeproduksjon, 
minimerer vannproduksjon og
minimerer energibruk over et felts 
levetid.

Minimize water breakthrough/production

By optimal digital solutions for IOR

Figur fra ressursrapport 2019



Digitale løsninger initiert av 
NORCE i bruk på Johan Sverdrup

Ensemble baserte metoder for 
Reservoarkarakterisering og optimalisering  ble 
initiert ved NORCE 

I bruk i hele verden og på Norsk Sokkel, nå også 
på Johan Sverdrup

Store NORCE prosjekter som videreutvikler 
metodene:

Side fra ressursrapport 2019



NORCE digital boring       kutt i utslipp

Tekniske sidesteg norsk sokkel, 
statistikk fra OD 2013-2016:
176 sidesteg i 558 brønner

31,5%

Brønner med NORCE-utviklet
beslutningstøtteverktøy basert
på sanntidsdata via Sekal:
16 sidesteg i 180 brønner

8,9%

Reduksjon CO2: 131.200 tonn
Reduksjon kostnad: 2,76 Mrd NOK

Antar:
riggtid pr sidesteg: 25 dager (kilde: Equinor)
kostrate for generasjon 6 rigger: 295.000 USD/dad (Kilde: Odfjell Drilling)
drivstoff-forbruk for generasjon 6 rigger på 40 tonn/dag (Kilde: Odfjell Drilling) 
Konvertering: 3.2 kg CO2 per kg drivstoff (Diesel)

Utslipp fra vei-
trafikk i Stavanger 
var 116.000 tonn 
CO2 ekvivalenter*

2017

*Kilde: Miljødir)

https://www.odfjelldrilling.com/globalassets/ir/private-placement-2018/odl-prospectus-2018.pdf


Digitalisering av prosess for brønn leveranse (WDP)

SFI DigiWells: Digital Well Centre for Value Creation, 
Competitiveness and Minimum Environmental Footprint

Tverrfaglig og digitalisert arbeidsprosess for planlegging og 
gjennomføring av brønnleveranse
Utnytte ny generasjon sensorer og digitale teknologier (IoT, AI, ML)
Beslutningsstøtte for geostyring som balanserer brønnproduktivitet 
og risiko
Automatisering / Autonome boreoperasjoner
Testing av nye løsninger ved bruk av de nasjonale infrastrukturene 
Ullrigg og OpenLab

I tett samspill med fullstendig næringsklynge og inkludert ledende 
nasjonale og internasjonale universitetsmiljø.

«Increased profitability – reduced carbon emissions»
foto: colourbox.com 



Droner for karbonfri transport

Griff Aviation

Ehang Scandinavia

NORCE har prosjekter l som retter seg 
mot kostnadseffektiv og lavutslipps-
transportløsninger offshoreNORCE har prosjekter for 

transportløsninger offshore 
som gir kostnadseffektivitet og
lavere utslipp



Plugging og forlating av brønner (P&A) med 
redusert utslipp

Permanente barrierer som isolerer og forhindrer strømning må etableres
ved nedstenging av brønner

Er kvaliteten til eksisterende barrierer utilstrekkelig eller usikker, må man med
dagens løsninger bruke kostbare installasjoner med stort fotavtrykk for å plugge
brønner

Nye teknologiske løsninger som tillater enklere brønnplugging uten bruk av
borerigg vil kunne redusere kostnader og utslipp knyttet til P&A

(NORSOK D-010)

P&A Innovation Program: NORCE JIP skal bidra til å akselerere utvikling av
ny P&A teknologi i tett samarbeid med industri



Oppsummering

Vi  har et kollektivt ansvar for å bidra til 
reduserte klimagassutslipp fra olje og 
gassvirksomheten på norsk sokkel

I NORCE er vi opptatt av hvordan vi, som en 
del av det grønne skiftet, kan bidra til å 
produsere olje og gass med mindre 
energiforbruk og lavere CO2 utslipp, dvs. 
mer effektiv drenering av felt og raskere og 
sikrere boring med mindre feil

https://www.norskpetroleum.no/miljo-og-
teknologi/utslipp-til-luft/

«I 2018 tilsvarte utslippene av klimagasser fra 
petroleumsvirksomheten om lag 13,4 
millioner tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene 
fra petroleumsvirksomheten utgjør om lag en 
fjerdedel av de samlede norske 
klimagassutslippene.»

https://www.npd.no/fakta/nyheter/generelle-
nyheter/2016/Status-pa-utslipp-fra-
petroleumssektoren/

«Utslippene kommer stort sett som følge av 
forbrenning av gass og diesel i turbiner, 
motorer og kjeler som holder innretningene i 
drift.»

https://www.norskpetroleum.no/miljo-og-teknologi/utslipp-til-luft/
https://www.npd.no/fakta/nyheter/generelle-nyheter/2016/Status-pa-utslipp-fra-petroleumssektoren/


Takk for oppmerksomheten!


