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Christian Aasland, Statoil Forskning og Teknologi

Integrated Operations (IO)
Oljeproduksjon fra land; Digitalt landbasert operasjonssentre på norsk 
sokkel og bruk av sensordata i oljebransjen.



2

Statoils utfordring i Norge
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Integrated Operations

Nye arbeidsprosesser som bruker sanntidsdata

til å virkeliggjøre sømløst samarbeid

mellom fag, organisasjoner, selskap og lokasjoner

for å oppnå sikrere, bedre og raskere beslutninger
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Bedre utnyttelse av egen kompetanse

• Mer tid til avansert analysearbeid

• Mer kompetanse direkte involvert i 

operativ drift

• De beste fagfolkene kan delta aktivt i 

flere prosjekter

Større erfaringsoverføring

• Mellom hav og land

• Mellom fagområder 

• Mellom feltenheter

• Mellom interne og eksterne
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Integrated Operations (OLF), SmartField (Shell), e-Field (Schlumberger), 
Field of the Future (BP), Digital oil field of the future (CERA)
– The name is different but the content the same
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Verdikjeden - Reservoar
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Verdikjeden – Havbunnsproduksjon
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Verdikjeden – topside prosess
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Statoil er operatør for: 22 olje- og gassfelt

- 48% av Norges oljeproduksjon, 82% av Norges gassproduksjon
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Fra sensor til beslutning

Konverteringer fra fysiske parametere til 
økonomiske beslutninger, budsjetter og 
forretningsstrategier!

“An instrumented and automated field that 

utilizes People and Technology to 

remotely monitor, model and control

processes in a collaborative, safe and 

environmental friendly way in order to 

maximize field life value”
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Ny teknologi åpner for bedre samhandling

Rigg-TV og -radio; 

”som om å være på riggen”

Videokonferanse; 

”som å sitte i samme rom”

Elektronisk Smartboard; 

”som å tegne på samme tavle”

Deling av data; 

”som å sitte på samme pc”
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Bedre bruk av ekstern kompetanse 

• Vi utnytter leverandørkompetansen 

mer effektivt

• Den eksterne kompetansen blir i 

større grad en del av Statoils 

erfaringsbase  
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Sikrere drift og bedre miljø

Eksempel: 

• Bildet viser en lekkasje i stigerør 

(fra havbunnen opp til plattformen) 

som ble observert av et 

undervannsfartøy

• Bildene ble vist i sanntid, slik at 

flere fagfolk kunne bidra til 

umiddelbar løsning



16

Bedre beslutninger og effektiv boring

Eksempel: 

• Økt effektiv operasjonstid for en 

rigg fra 81% til 95%

• Dette gav en effekt på 0.42 

MNOK/dag ved reduserte 

kostnader og tidligere produksjon
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Bedre plassering av brønner

Eksempel: 

• For en brønn har dette økt 

tilgjengelige oljereserver med 70 

MNOK, og redusert kostnadene med 

10 MNOK

• Det vil si hele 10% verdiøkning
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Daglig produksjonsoptimalisering

Eksempel: 

• For et felt har dette resultert i 

akselerert og økt produksjon på 7%

• Noe som har en verdi på 3.8 

MNOK/dag
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Støtte til inspeksjon, modifikasjon og feilretting

Effektiv beslutningsstøtte for riggen 

fra fagpersoner på land med: 

• Kamera på hjelmen

• En mikrofon for ”online”

diskusjoner 

• PC i beltet

Problemer løses der og da!
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”Det grenseløse kontoret”

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
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