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Prosjektrettet teknologiutvikling i petroleumsvirksomheten – DEMO 2000

Nye stigerørsløsninger
for flytende produksjon
på dypt vann
Utbygging av olje- og gassfelt med flytende
installasjoner på store havdyp krever nye
stigerørløsninger.
Fleksible stigerør, som brukes på alle eksisterende og planlagte
utbygginger med skip og flytende plattformer på norsk sokkel, har
begrenset anvendelse for store havdyp.
I 2005 søkte Aker Kværner Engineering & Technology (nå Aker
Solutions) DEMO2000 om støtte til prosjektet Hybrid Riser
Solution, in combination with FPSO, for deep water and harsh
environmental conditions. Styret i DEMO2000 bevilget i alt 2,250
mill NOK til prosjektet. Prosjektet ble også støttet av oljeselskapene StatoilHydro og Shell samt Det Norske Veritas og Aker
Solutions. Målsetningen med prosjektet var å utvikle og kvalifisere
stigerørstårn for bruk i utbygging av dypvannsfelt på norsk sokkel.
Stigerørstårn er en attraktiv løsning for dypt vann og mange tårn
er installerte på flere felt i Vest-Afrika.
Figur 1 viser et produksjonsskip med to stigerørstårn. Hvert tårn
har en lang rørbunt med stålstigerør mellom sjøbunnen og en
oppdriftstank som er plassert 100-200 meter under havoverflaten.
Videre opptil det flytende produksjonsanlegget går det fleksible
stigerør. En typisk rørbunt er vist i figur 2.
Stigerørstårn kan benyttes på havdyp fra 500 meter og ned til
flere tusen meter. Stigerørstårnene blir bygget på land og slept
ut på feltet der de rettes opp og forankres til forhåndsinstallerte
fundamenter på sjøbunnen.
For at stigerørstårn skal kunne brukes på norsk sokkel må de
tekniske løsningene forbedres og tilpasses vårt barske klima med
mye vind og store bølger. Spesielt er det utslep og installasjon som
representerer den største utfordringen da tårnene ikke kan slepes i
overflaten slik det gjøres i smulere farvann.
I dette prosjektet er det utviklet et nytt stigerørstårn som er
sspesielt godt egnet for å tåle de tøffe påkjenningene fra vårt værharde klima. Videre er det utviklet en ny metode for neddykket

Figur 1. Feltutbygging med produksjonsskip og to stigerørstårn.

utslep og installasjon av stigerørstårn. Omfattende tekniske
beregninger og analyser viser at stigerørstårnet med god margin
motstår belastningene det utsettes for både under utslep og drift.
En fase 2 av prosjektet har nå fått støtte av DEMO2000 (samt
deltagerne fra fase 1 pluss Marintek) til å gjennomføre modellforsøk hos Marintek for å ytterligere verifisere den foreslåtte
utslepsmetoden. De innledende modellforsøkene bekrefter at den
foreslåtte utslepsmetoden er fullt ut gjennomførbar.
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Figur 2. Eksempel på rørbunt i stigerørstårn.
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