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Petroleumsrådet

Kven?
• Jenny Følling, leiar
• Ola Teigen, nestleiar
• Åshild Kjelsnes
• Anne Kristin 

Lilleaasen
• Hallvard Oppedal
• Erling Sande
• Asgeir Øvrebotten

Kva?
• Arbeide for å styrke industriell utnytting av olje- og 

gassressursane i Sogn og Fjordane. Petroleumsrådet 
skal halde seg oppdatert om utviklinga innan olje- og 
gassektoren og ha særleg fokus på:

– Feltutbyggingar
– Ilandføring
– Industriell utnytting av gass på land
– Florø som drifts- og baseby
– Konsesjonsrundar
– Arbeide for å styrke Sogn og Fjordane som 

serviceleverandør til oljeindustrien i norsk og engelsk 
sektor

– Utvikling av miljøsikker, landbasert attvinning av 
petroleumsinstallasjonar



Forventningar
• Vi heiar på næringa, men har 

forventningar til aktivitet – å syne att 
på land er viktig for støtte hjå folket 

• Legg meir vekt på aktivitetsutjamning 
og langsiktig perspektiv – gass-
/bremspolitikk skremmer vekk 
ungdommen

• Geografien talar for seg –
vinstmoglegheiter i høve økonomi, 
miljø og tryggleik 

• Vi har areal, erfaring og gode og 
kreative leverandørar med ambisjonar 
om å levere konkurransedyktige 
løysingar



Driftsoppgåver og forsyning

• Dei lokale driftsmiljøa til operatørselskapa er svært verdifulle
– Leverandørane får «kontinuerleg» kontakt med krevjande kunde – og 

operatørselskapet kjem tett på den operative verksemda

• Forsyningsverksemda er svært viktig for kommune og fylke
– Sysselset mange
– Røyrbasen er i seg sjølv svært viktig, men ein komplett base er avgjerande for 

å halde på og trekke til oss operatørselskap
– Statoil har klart størst volum og Snorre er særleg viktig
– Engie og Shell – og snart Wintershall og Total (dette må vi saman få til!) –

tilfører  verdifull dynamikk og rom for samarbeid og kostnadsdeling

www.sfj.no



Snorre Expansion Project (SEP)

• Vektlagt i fråsegn til konsekvensutgreiing
– Positivt at SEP legg til grunn forsynings - og 

helikopterbase i Florø. Må gjelde boring, 
modifikasjonar på Snorre A og utbygging av SEP, 
samt for påfølgjande drift.

– Hektisk aktivitet i utbyggings- og 
modifikasjonsperioden. Operatøren må sikre 
tilstrekkeleg transportkapasitet.

– Mykje av aktiviteten vil skje i regi av store 
underleverandørar. Viktig at operatøren bidrar til 
rettidig og relevant kontakt med lokal industri.

– Snorre har delt driftsorganisasjon med utvida 
forsyningsbase og vedlikehaldsleiing i Florø 
(St.prp. nr. 56 (1987-88). Vedlikehald av 
subseautstyr vert viktig i drift av SEP.

www.sfj.no



Forventningar til andre prosjekt

I fråsegner til KU-program for Skarfjell og Garantiana har vi lagt vekt på:
• Driftsorganisasjon er viktig for kompetansearbeidsplassar og 

næringsutvikling lokalt 
• Florø har infrastruktur, erfaring og ligg sentralt plassert
• Det ligg godt til rette for effektivt samarbeid med andre operatørar
• Operatøren må leggje til rette for leverandørindustrien i fylket ved å 

bidra til kontakt med hovudleverandørar
• Vi har invitert oss inn i prosessen og ønskjer å bidra konstruktivt

Carafunnet er gledeleg
• Ny giv i Gjøaområdet
• Argument for å oppretthalde og styrkje lokal Engieorganisasjon

www.sfj.no
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