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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



Viktige aktivitetar i Sogn og Fjordane

• Fundamentet

– Snorre (Equinor) er «storebror»

– Visund (Equinor)

– Gjøa (Neptune/Engie)

– Knarr (Shell)

– Røyrlogistikksenter (Equinor)

• Døme  på aktuelle påbygg

– Nova og Vega (Wintershall)

– Garantiana (Total   Equinor)

– Cara og P1 (Neptune)

– Peon (Equinor)

Vårt kjerneområde nord for 61. breiddegrad 

(med 28 % av norsk oljeproduksjon)
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Posisjon, forventningar og fortrinn

• Vi heiar på næringa, men har 

forventningar til aktivitet 

• Å syne att på land er viktig for støtte 

hjå folket 

• Kort avstand er gunstig for økonomi, 

miljø og tryggleik 

• Vi har areal, investeringslyst, erfaring 

og gode og kreative leverandørar med 

ambisjonar om å levere 

konkurransedyktige løysingar



Langsiktige signal betyr svært mykje

• Entusiasme og investeringsvilje 

• Stor aktivitet i prosjektfasen

• Lagring og vedlikehald av 

subseautstyr vert viktig i driftsfasen 

– Vil samsvare godt med «delt 

driftsorganisasjon Florø/Stavanger» 

som vart bestemt ved utbygging av 

Snorrefeltet

• Årets julegåve 2017
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Nova

• I vårt absolutte kjerneområde 

• Vår fråsegn til planane

– Forsynings- og helikopterbase, samt 

lagring og vedlikehald av subseautstyr

– Aktiv dialog med leverandørindustrien
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Subseaprosjekt er «trenden» - korleis 

realisere lokale  ringverknadar?

• Prosjektfase

– Forsyningsbase boring og utbygging

– Helikopterbase boring og utbygging

– Rettidig og tydeleg informasjon til lokal 

leverandørindustri

• Driftsfase

– Lagring og vedlikehald av subseautstyr

• Vi har erfaring, fasilitetar og kompetanse

www.sfj.no



Garantiana

• Sannsynleg med subsea tieback til 

Gullfaks/Visund eller til Knarr

– Viktig for levetida til Knarr som vil bety 

mykje for oss

• Myndigheitene bør leggje vekt på verdi av 

områdeinfrastruktur

– Som kan bety mykje for utvikling av andre 

funn i området
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Nye moglegheiter for regionen?

Etterfølge Yme på Lutelandet? Snorre er Sogn og Fjordane-feltet framfor 

noko anna, no også som bru til offshore vind-

aktivitet?
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Ambisjonar for dagen

• At alle vil lære noko og lære andre betre å kjenne

• Utvikle felles forståing for at lokale ringverknadar er viktig 

for samfunnsaksept/«social license to operate»

• Inspirere til ei tilnærming hjå operatørar og leverandørar 

der lokale ringverknadar og kostnadseffektive løysingar går 

hand i hand
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