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• Hvordan har man etablert og forankret 

strategien? 
• Klyngedannelse og eksport 

 
 



Norsk sokkel 

 
Norges mest verdiskapende næring 
• Siden 1971 er det hentet opp olje og gass for 8000 milliarder kroner fra 

norsk sokkel.  
• Over 200 000 nordmenn har sitt daglige virke i og rundt olje- og 

gassvirksomheten. 
• Olje- og gassvirksomheten stod i 2009 for nær 50 prosent av all norsk 

eksport og om lag 26 prosent av statens inntekter. 
• Det er så langt investert over 1600 milliarder kroner i utvikling av olje- og 

gassfunn på norsk sokkel. 
• I 2009 ble det investert for 135,1 milliarder kroner på norsk sokkel.  
• Ved utgangen av 2009 var 65 felt i produksjon på norsk sokkel. Fra disse 

ble det daglig produsert rundt 2 millioner fat olje. I 2009 ble det produsert 
over 100 milliarder standard kubikkmeter gass. 

 
 



OG21 – Olje og Gass for det 21. århundre 

Forskning     
og utvikling 

Demonstrasjon 
og pilotering 

Tildelingsbrev Mandat 



De viktigste strategiske målene 

• Verdiskaping gjennom produksjon og reserveerstatning: Reserveøkning 
på 5 milliarder fat oljeekvivalenter (o.e.) før 2015. 

• Energieffektiv og renere produksjon: 
inneha posisjonen med høyest energieffektivitet, lavest nivå på utslipp til luft 
og lavest nivå av skadelige utslipp til sjø per produserte enhet. 

• Verdiskaping gjennom økt eksport av teknologi: Fortsette den nåværende 
vekstbanen med årlig salg av olje- og gassteknologi på 120 milliarder kroner 
innen 2012. 

• Verdiskaping gjennom sysselsetting og kompetanseutvikling: Opprettholde og 
videreutvikle Norges posisjon som ledende og konkurransedyktig klynge 
innen olje- og gassteknologi 



Så hvorfor har vi revidert strategien? 

• Realitetene på norsk sokkel har endret seg vesentlig de siste 10 
årene: 

• Den «lette» oljen er i hovedsak funnet 
• Økt fokus på miljø 
• Mer utfordrende og komplekse reservoar 
• Større behov for økt utvinning 
• Økte kostnader 

• Må prioritere forskningsmidlene! 



En avgjørende nøkkel til suksess! 

TTA1 TTA2 TTA3 TTA4 

Energieffektiv og 
miljøvennlig bærekraftig 

teknologi 

Leting og 
økt 

utvinning 

Kostnadseffektiv 
boring og 

intervensjon 

Fremtidens 
teknologi for 
produksjon, 

prosessering og 
transport 

Helge Skjæveland, Shell Erik Skjetne, Statoil Per G Grini, Statoil Stu Keller, ExxonMobil 

TTA MEMBERS from oil companies, supply industry, research institutes, universities 



Eksempel: Kostnadseffektiv boring og intervensjon 

Stu Keller, ExxonMobil (lead) 

BP, ENI, GDF-Suez, 
Shell, Statoil, Total, 
CMR, IRIS, SINTEF, 
NTNU, Aker Solutions, 
eDrilling Solutions, 
FMC, GE Oil and Gas, 
Schlumberger 

• Arbeidsmøter 
• Høringsrunder 
• Seminarer 

 
• Dynamisk dokument!  
 

En avgjørende nøkkel til suksess… 
 





Men NCS er ikke lab nr. 1 lenger… 

 
De store teknologisprangene kommer nå på dypt vann andre steder i 
verden, f.eks.: 

• Brazil  
• GoM 

 
Hvordan kan vi være med på å utvikle disse regionene? 
• Eksport 
• F&U 
• Næringsklynger 

 
• Best i klassen gir muligheter! 

 
 



Hva med eksport for leverandørindustrien ? 

Kilde: 
INTSOK, 
Menon 



Norske offshore-klynger 

Kilde:  
KonKraft, Menon 
og SSB 

Leverandørindustrien 
• 100 000 ansatte 
• 2000 bedrifter 
• 240 mrd NOK (118 mrd 

internasjonalt) 
• O&G sysselsetting i 415 av 

landets 430 kommuner 



Det gjelder å være best! 

NODE (Norwegian Offshore Drilling Engineering) 
• Næringsklynge med 55 bedrifter innen O&G 
• 40 mrd NOK, 2011 
 
Subsea Valley 
• Næringsklynge med omsetning på ca 40 mrd 
• 60 prosent av verdensmarkedet 
• 20 000 ansatte 
 
 
 
 
 
 



Oppsummering 

OG21 har ansvar for den nasjonale teknologistrategien for petroleumssektoren 
• Hele næringen er tett koblet opp mot strategiarbeidet for å sikre forankring 
• Tett dialog med myndighetene 
• Kontinuerlig arbeid 

 
Næringsklynger har gitt gode resultater for norsk eksport 
• Ved å være i teknologiførersetet kan vi fortsette å være i verdenstoppen og 

videreføre eksporteventyret 
• Men det krever innsats og målrettet fokus! 

 
 
 

 



Takk for oppmerksomheten! 
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