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Oversikt over utvalgte teknologiområder
Teknologiområder

Beskrivelse
Alle tiltak som fører til økt utvinning, herunder avanserte metoder for vann- og
gassinjeksjon, CO2-injeksjon, vannavleding, forbedret reservoarforståelse,
pumpeteknologi med mer.

•

Utvikling av Ensemble Kalman-filter

Nye metoder og tiltak som øker effektiviteten, forbedrer sikkerheten, senker
kostnadene, øker presisjonen eller utvider mulighetsrommet i boreoperasjonene.
Digitalisering og automatisering av boreoperasjonene er viktige eksempler.

•
•
•

Boreeffektivitet på norsk sokkel
Reelwell: Ny boremetode for lange brønner
Badger Explorer: Feilslått borerobot

Produksjonsoptimalisering

Omfatter diverse teknologier som kan brukes til å optimalisere produksjonen av olje
og gass. Inkludert er for eksempel smarte brønner, trådløse sensorer,
produksjonsmonitorering, multifasemålere og maskinlæringsalgoritmer.

•
•

Solution Seeker for produksjonsoptimalisering
Resman: Trådløs reservoarovervåkning

4

Oljevern og sikkerhet for
offshorearbeidere

Et bredt utvalg FoU-løp som adresserer alt fra konkrete metoder for oppsamling av
oljesøl til forskning på marine miljøers sårbarhet for olje- og gassvirksomhet.

•
•

ISPAS’ radar for oljedeteksjon
GasSecures trådløse gassdetektorer
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Teknologi for flerfasestrømning i
rørledninger

Dekker FoU for å forstå og minske problemer relatert til transport av hydrokarboner
over lengre avstander; modellering, simulering og håndtering.

•

Forskning og utvikling innen flerfasestrømning
ved IFE
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Levetidsforlengelse av utstyr og
tilstandsbasert vedlikehold

Teknologier som muliggjør tilstandsbasert vedlikehold fremfor periodisk eller
preventivt vedlikehold. Bruk av stordata er sentralt. Kan føre til levetidsforlengelse.

•

TechnipFMCs Reactive Flex Joint:
Levetidsforlengelse av brønnhoder
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Subsea boosting/kompresjon

Prosjekter som utvikler pumper og kraftfordelingssystemer anvendt til subsea
boosting eller subsea kompresjon.

•

FSubseas enfase havbunnspumper
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Energieffektivisering offshore

Tiltak og metoder for å forbedre energieffektiviteten på norske plattformer for å senke
kraftbehovet uavhengig av energikilde.

•

COMPACTS: Utvikling av kompakt dampturbin
ved Sintef
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Nye metoder for
innsamling/prosessering av seismikk

Nye metoder for innsamling av seismisk data og forskning og utvikling innen tolkning
av seismisk data.

•

CGGs TopSeis-seismikk

Metoder og teknologier som enten reduseres tiden som behøves for å plugge
nedstengte brønner eller som muliggjøres plugging uten rigg.

•

Interwells termitt-plugger for P&A uten rigg

11 Hel-elektriske undervannsanlegg

Utvikling av helelektrisk subseautstyr fremfor elektro-hydrauliske løsninger. Kan for
eksempel redusere omfanget av kontrollsystemer og kontrollkabler.

•

TechnipFMCs eSpring: Elektriske aktuatorer for
sikkerhetskritiske ventiler

Hel- og delelektrifisering av

Forskning og utvikling på konsepter for kraftforsyning til offshoreinstallasjoner med
offshore vind. Teknologiområdet dekker ikke elektrifisering fra land.

•

Deep Purple: Hydrogenbasert energilagring
kombinert med offshore vind

1

Avanserte metoder for
reservoarforståelse og økt utvinning

2

Avansert boreteknologi

3

10 Effektiviserte P&A-operasjoner

12 plattformer med offshore vind

Kilder: Forskningsrådet, Prosjektbanken; Rystad Energy data og analyse
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Inkluderte dypdykk

6. Levetidsforlengelse av utstyr og
tilstandsbasert vedlikehold

Prosessering og transport

Plassering i «produksjonskjede»

Teknologiområdene er ofte gjensidige avhengige av hverandre

8. Energieffektivisering offshore
12. Hel- og delelektrifisering av plattformer med offshore vind
7. Subsea boosting/kompresjon
11. Hel-elektriske undervannsanlegg
5. Teknologi for flerfasestrømning i rørledninger

Brønn

3. Produksjonsoptimalisering

Undergrunn

2. Avansert boreteknologi

1. Avanserte metoder for reservoarforståelse og økt utvinning
9. Nye metoder for innsamling/prosessering av seismikk
Bassengforståelse

Tverrgående

Leting

Kilder: Rystad Energy data og analyse
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10. Effektiviserte
P&A-operasjoner

Planlegging

Utbygging

Produksjon

4. Oljevern og sikkerhet for offshorearbeidere
Indirekte HMS-effekter for offshorearbeidere

P&A

Ulike dimensjoner må vurderes på ulike måter gitt datagrunnlag og kvantifiserbarhet
Vurderingsmetode

Dimensjon

Primæreffekter
Direkte effekter av teknologi/kunnskapsadopsjon i form av
produksjonsvolumer,
kostnadsreduksjoner, eller
utslippsreduksjoner

Sekundæreffekter
Effekter av forskning og
utvikling som ikke kan måles
gjennom produksjonsvolumer,
kostnadsreduksjoner, eller
utslippsreduksjoner

Realiserte effekter

Volumer
Kostnader

•
•
•

Antagelser og modellering
Intervjuer
Tellekanter

CO2-utslipp
Sysselsetting
Kunnskap
HMS

Analyser:

•
•
•

Potensielle effekter

•
•

1

Antagelser og modellering
Intervjuer

Analyser:

4

Intervjuer
Tellekanter
Offentlig tilgjengelig data på
sysselsetting
Analyser:

Andre effekter

3

4

Vurderes ikke
2

4

Analyser
1
•

•

Realiserte primæreffekter
Observerte realiserte effekter på volumer,
kostnader og CO2-utslipp. Baserer seg på
faktiske resultater fra enkeltprosjektene i
prosjektutvalget støttet av Forskningsrådet,
samt antagelser hentet fra intervjuer.
I noen tilfeller gjøres det egne vurderinger
rundt sannsynlig adopsjon i perioden 20082018.

Kilder: Rystad Energy data og analyse
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2
•
•
•

3

Realiserte sekundæreffekter
Forskningsrådets tellekanter tallfester
omfanget av kunnskapsspredning.
Offentlig tilgjengelig data på f.eks.
sysselsetting brukes for å kvantifisere
verdien av støtten.
Generelt må vurderingen av de myke
effektene skreddersys hvert case, og
anekdotiske bevis fra enkeltprosjekter blir
trukket frem.

•
•

•
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Potensielle primæreffekter
Potensielle effekter på volumer, kostnader
og CO2 utslipp.
Baserer seg på antagelser fra intervjuer og
Rystad Energy sine databaser med
framskrivninger på produksjon, kostnader og
utslipp.
Vurderer effekt på kort sikt (2020-2025) og
lang sikt (2025-2050).

•
•

•
•

Dypdykk
Ett eller flere dypdykk per teknologiområde
Prosjekteierne forteller sin historie og
verifiseres av for eksempel operatørene.
Viktigheten av Forskningsrådet støtte
undersøkes.
Antagelser til potensielle effekter og
stadfesting av realiserte effekter søkes.

Casemetodikk: Syntese gjennom dypdykk og teknologiområdeevalueringer

Observasjoner gjeldende
fra flere dypdykk:
• Viktigheten av
Forskningsrådets
investeringer
(addisjonalitet)
• Kunnskapsoverføringer
til andre industrier
• ++

Summering av realiserte og
potensielle primæreffekter

Syntese av effekter som
er gjeldene på tvers av
teknologiområdene,
primær- og
sekundæreffekter

Generelle
konklusjoner

Overordnet vurdering av effekter av Forskningsrådets målrettede aktiviteter
innen petroleum
•

Summering av realiserte og potensielle primæreffekter for utvalgte teknologiområder og
sammenlikning med Forskningsrådets tildelinger i perioden.

•

Summering og vurdering av tellekanter på tvers av de inkluderte prosjektene i de utvalgte
teknologiområdene.

•

Syntese av observasjoner som er felles for flere teknologiområder og dypdykk

•

Sammenlikning av teknologiområder for å peke på forskjeller i effekter i ulike
teknologiområder og dermed synligjøre bredden av effekter utløst av Forskningsrådets
tildelinger

Antagelser til evalueringer
av primæreffekter

Kontekst til tellekanter på
sekundæreffekter

Analysenivå: Kvantifisering og dokumentasjon av effekter

Evalueringer av utvalgte
teknologiområder

Synliggjøring av
HMS-effekter

•

Egne kvantitative beregninger for volumer, kostnader, utslipp og
sysselsetting – realiserte og potensielle

•

Presentasjon av tellekanter fra Forskningsrådets Prosjektbank

•

Helhetsvurderinger av primær og sekundæreffekter basert på
kvantitative beregninger, tellekanter, intervjuer, research og funn fra
dypdykkene innen teknologiområdene

Historiene bak tildelingene

Dypdykk i enkeltprosjekter

Kilder: Rystad Energy data og analyse
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•

Kontekstualisering av teknologiløpene og effekter
av teknologien.

•

Prosjekteiere og samarbeidspartneres vurdering
av Forskningsrådets rolle

•

Etablering av antagelser for teknologievalueringer
og faktisk historisk effekt

Avanserte metoder for reservoarforståelse
Teknologiområde 1:
og økt utvinning
Beskrivelse
•

•

•

Historisk har forbedring av utvinningsgraden på norsk
sokkel bidratt med store verdier til fellesskapet. NCS
har i dag den høyeste utvinningsgraden offshore. I
følge ODs ressursoversikt er det fortsatt store verdier
som kan bli realisert dersom utvinningsgraden
forbedres ytterligere.
Dette teknologiområdet omfatter alle tiltak som fører
til økt utvinning, herunder avanserte metoder for
vann- og gassinjeksjon, CO2-injeksjon, vannavleding,
forbedret reservoarforståelse, pumpeteknologi med
mer.
Dette teknologiområdet omfatter ikke utvikling av
boreteknologi, til tross for at denne utviklingen også
bidrar til økt utvinning gjennom for eksempel mer
presis brønnplassering.

Program
DEMO2000
14 mill. NOK

Prosjekt
DEMONSTRASJON
14 mill. NOK

UoH
182 mill. NOK

INSTITUTT
261 mill. NOK

FORSKER OG
KOMPETANSE
361 mill. NOK

Antall prosjekter i
utvalget

51

Tildelte midler i utvalget
[mill. NOK]

501

Sammenliknet med andre teknologiområder utgjør grunnforskning pilaren i dette teknologiområdet. Dette ser vi
gjennom den lave graden av DEMO2000-prosjekter, den høye andelen av forsker- og kompetanseprosjekter, og høy
andel av midler tildelt institutt-, universitet- og høyskolesektoren.

Overordnede resultater fra prosjektutvalget
•

Støtten innen dette teknologiområdet har medført en reservetilvekst på
540 millioner fat oljeekvivalenter og besparelser på 9,1 mrd NOK siden
2008 uten å ha påvirket CO2-utslipp i nevneverdig grad

•

Fremover vil støtten medføre mer produksjon på nærmere 2,7 mrd fat
oljeekvivalenter frem mot 2050, besparelser på over 300 mrd NOK og 340
millioner tonn i unngåtte CO2-utslipp

•

Prosjektutvalget er estimert til å ha generert 890 årsverk i 10-års perioden.
40% av årsverkene er stipendiater, noe som indikerer høy andel grunn- /
tidlig fase forskning innen dette teknologiområdet

•

Kunnskapsspredningen innen teknologiområdet er svært stor grunnet den
fundamentale betydningen dette har for hele industrien
Historisk realiserte
+540
mill. boe
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NÆRINGSLIV
58 mill. NOK

ANNET
80 mill. NOK

PETROMAKS
407 mill. NOK

Resoptima

Kilder: Rystad Energy data og analyse

Sektor

INNOVASJON
45 mill. NOK

PETROSENTER
80 mill. NOK

Ensemble Kalman Filter (EnKF)

Leverer programvare til olje- og gassindustrien som kan øke
reservoarforståelsen. Resoptima har ikke fått direkte støtte fra
Forskningsrådet, men har benyttet seg av EnKF i utviklingen av
produktene.

Oversikt

Tildelte midler i prosjektutvalg

Viktige prosjekter/resultater

Resultat av langsiktig forsknings- og utviklingsløp med store
konsekvenser for reservoarforståelse. Har avstedkommet store
besparelser og signifikant økning i utvinningsgrad der det har blitt
benyttet.

Avanserte metoder for
reservoarforståelse og økt utvinning

-9,1
mrd. NOK

Kvantifiserbare primæreffekter
Potensielle fremtidige (2020-50)
Nøytral
mill. tonn CO2

+2700
mill. boe

-310
mrd. NOK

-340
mill. tonn CO2

Avanserte metoder for
reservoarforståelse og økt utvinning

Nye metoder for økt utvinning er mangefasetterte og sammenvevde

Oversikt

Skjematisk oversikt over teknologiområder og avhengighetsforhold innen økt utvinning
Økt utvinning,
redusert kostnad og
lavere CO2-utslipp

Viktige områder med tildelinger i
perioden 2008-2018
Eksisterende teknologi i bruk

Bedre
brønnplassering
(IOR)

Nye kompletteringsløsninger
(IOR)

EOR teknologier
Vannavleding

CO2 EOR

Avanserte metoder for
vann- og gassinjeksjon

Teknologier og kunnskapsfelt innen
økt utvinning er sterkt avhengige av
hverandre og har også stor betydning
for andre teknologiområder.
Målet om å øke utvinningsgraden på
olje- og gassfelt oppnås kun med
samtidig forskning og utvikling av
teknologier på tvers av disipliner
Undergrunnsforståelse gjennom bedre
data og metoder er en forutsetning for:

Forbedret reservoarforståelse
Arbeidsmetoder
Metoder for å sikre
effektiv tolkning og
justering av
modeller basert på
datatilfanget

Reservoarmodellering

Iterativ prosess

Tolkning av seismikk

Prosessering av data
Nye datatyper

Opparbeidet data
Seismikk, brønnlogger og produksjonsdata
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Riktig og presis brønnplassering og
-planlegging

•

Riktig «diagnose» og
gjennomføring av IOR-/EOR-tiltak

•

Riktig dimensjonering av
installasjoner som undervanns- og
prosessanlegg

•

Riktig type kapasitet på
etterfølgende utstyr, f.eks.
vannbehandling

Reservoarsimulering

Kunnskap om undergrunnen; geologi, geofysikk etc.

Kilder: Rystad Energy data og analyse

•

Avanserte metoder for
reservoarforståelse og økt utvinning

IOR senteret viktig på tvers av de identifiserte underområdene

Prosjektutvalg*

Arbeidsmetoder
Metoder for å sikre effektiv tolkning og justering av modeller basert på datatilfanget

Big data og analysemetoder
for den digitale undergrunn

Maskinlæring i geologi

Historietilpasning med
4D seismikk

Flere prosjekter reservoir model og
karakterisering med Ensemble
Kalman Filter (IRIS og UNI)

Historietilpasning med
4D seismikk

Multipunktsmetode for
forbedrede reservoarmodeller

EOR-teknologier
Teknologier som muliggjør utvinning av immobil olje og bedre sveip av reservoaret
Har prosjekter under og på
tvers av alle 4 av de
identifiserte underområdene

Full felt simulering av
vannbasert EOR

Lavskjærs polymerventil
til bruk i EOR
applikasjoner

Nye datatyper og prosessering
Nye datatyper utover seismikk, brønnlogging og produksjonsdata

Fire tracerprosjekter
med ulike
applikasjoner

Pre-installert tracer
for å detektere
scale

x-Numerical Rocks –
utviklet digitale
kjerneprøver

Nanofluider og
tracerteknologi

*Ikke uttømmende; kun et utvalg av prosjekter innen teknologiområdet
Kilder: Forskningsrådets prosjektbank, intervjuer, Rystad Energy data og analyse
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Grønne EOR
teknologier

Mikrobiell
vannavledning

CO2 for økt
gassproduksjon

Nye kompletteringsmetoder

Utvikling av nyskapende
kompletteringsmetode for økt
reservoarkontakt

Tidsbesparende
verktøy for
komplettering

Avansert verktøy
for komplettering
dypt nedihulls

ENKF med en halv milliard fat i realisert effekt de siste 10 årene

Avanserte metoder for
reservoarforståelse og økt utvinning
Realiserte primæreffekter

Historiske applikasjoner fra prosjektutvalg
•

Assistert logg-matching med Ensemble Kalman filter (ENKF) åpnet et helt nytt verktøysett med muligheter som
tradisjonell manuell logg-matching eller gradientbaserte metoder ikke kunne gi.

•

I perioden 2008 til 2018 er det ENKF som har sett størst adopsjon av teknologiene i kategorien
reservoarforståelse og økt utvinning.

•

ENKF er enkel å implementere og har et sett (ensemble) med reservoarmodeller som tar produksjonsdata og
målinger i betrakning når de blir tilgjengelige. Det oppdaterte ensemblet gir usikkerhetsestimater for
produksjonsprognoser som fører til bedre avgjørelser.

Realiserte effekter fra prosjektutvalg
•

Ved å benytte ENKF har man sett bedret arbeidsflyt knyttet til produksjon de siste 10 årene. ENKF har også ført til at
totalt utvinnbare ressurser har økt for en rekke felter på NCS. Gjennom intervjuer anslås det at 10% av ressursøkningen
sett på norsk sokkel i perioden tilskrives dette teknologiområdet, og halvparten av dette (5%) kan tilskrives ENKF alene. I
estimatet til høyre legges økningen til hele teknologiområdet til grunn.

•

ENKF har også en rolle i å akselerere produksjon. Eksempelvis har man på Tor-feltet klart å fremskynde volumer takket
være bruk av ENKF i utviklingsfasen.

Volum

Kostnader

CO2-utslipp

Kilder: Rystad Energy UCube
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Reservevekst som følge
av teknologiutvikling

+540
mill. boe

•

Det har blitt observert at bruken av ENKF har resultert i effektiviserte boreplaner og utbygning av felter med færre
brønner enn hvis man ikke hadde brukt ENKF.

•

På grunn av bedre reservoarforståelse har man på Johan Sverdrup redusert antall utviklingsbrønner fra 120 til 80, en
forbedring på 33%. En stor del av dette kan tilskrives ENKF. I antagelsen for hele NCS legger vi ikke til 33%, men 5%
forbedring ettersom optimaliseringspotensialet er mindre for mindre brønnporteføljer som man ser på infillprogrammer
brownfield og på mindre felt.

mrd. NOK19

•

En effekt av færre borede brønner og færre boredøgn er reduserte CO2-utslipp knyttet til borerigger. Isolert sett vil det
bety at bruken av ENKF har ført til reduserte CO2-utslipp på NCS.

Unngåtte CO2-utslipp i
perioden

•

ENKF har også medført økt bruk av vanninjeksjon, noe som øker CO2-utslipp pga. økt bruk av gassturbiner på
platftormen.

•

Nettoeffekten er dermed antatt å være nøytral til negativ for utslipp

Reduserte kostnader i
perioden

-9,1

Nøytral

Avanserte metoder for
reservoarforståelse og økt utvinning

Instituttsektoren med størst sysselsettingsbidrag

Realiserte sekundæreffekter*

Sysselsetting

Viktigste funn
Sysselsetting

•

•

•

Estimatet for antall årsverk sysselsatt er rundt 750 som følge av
tildelingene innen avanserte metoder for reservoarforståelse og økt
utvinning.
Det er i hovedsak tildelingsutløste midler i instituttsektoren som bidrar til
sysselsetting, men støtten har vært viktig for Typhonix som
oppstartsselskap.

•

Fra dypdykk om ENKF ser vi også at teknologiutviklingen har ført til
applikasjon i andre sektorer som oseanografi, metrologi, terrestriell
modellering, osv.

Andre effekter
• Samarbeidet med store internationale E&P selskaper har ført til at
teknologien er anerkjent og brukes over store deler av verden.

Tydelig tegn til forbedret arbeidsflyt er observert i olje- og gassektoren.

* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet; Intervjuer; Prosjektbanken; Rystad Energy SCubeNorway
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Postdoktor
113 årsverk

Stipendiater dekker 50% av
årsverkene, dette er mer enn for
noe annet teknologiområde. Dette
indikerer at grunnforskning står
sentralt i teknologiområdet.
Over 25% av de årsverkene fra
prosjektutvalget kommer fra
tildelingsutløste stillinger.

årsverk
Doktorgrad
268 årsverk

Beskrivelse av metodikk for beregning av sysselsetting finnes i appendiks.

NORCE (etter sammenslåinger) og IOR-senteret er kunnskapshuber for
dette teknologiområdet, med flere prosjekter som har resultert i
fagfellevurderte publikasjoner.

HMS
• Dette teknologiområdet bidrar til positive effekter på HMS ved at risikoen
for borepersonell reduseres pga. økt kunnskap om reservoarets
egenskaper. Eksempelvis vil borerigger oppleve færre brønnspark,
grunnet bedre avgjørelser i utviklingsfasen av feltet.

•

Samarbeidspartnere
134 årsverk

755

Støtten har bred geografisk spredning, med tildelinger i Oslo, Akershus,
Rogaland, Hordaland, Trøndelag, Telemark og Troms.

Kunnskap
• Undergrunnsforståelse er kunnskap oljeselskapene kultiverer i sine egne
organisasjoner og holder tett til brystet. Selv om mange av prosjekteierne
har vært fra universitets- og instituttsektoren, så er oljeselskapene godt
representert som samarbeidspartnere i Norge og også internasjonalt.
•

Tildelingsutløste
stillinger
240 årsverk

Kommersielle resultater
Nye metoder og
teknologier

Nye produkter
og tjenester

117

45

Nye forretningsområder

Spin-offs
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3

RESMAN ble etablert i 2005 da
brønntracerteknologien forsket på hos SINTEF og
IFE ble kommersialisert. De tilbyr trådløs
reservoarovervåkning
Resoptima tilbyr komplette programvareløsninger
og tjenester for effektiv reservoarforståelse og –
styring, og ansetter i dag 28 fulltidsstillinger.
Resoptima bygger sine produkter på forskning og
utvikling støttet av Forskningsrådet.

Avanserte metoder for
reservoarforståelse og økt utvinning

Betydelig kunnskapsspredning og formidling av høy kvalitet observert

Realiserte sekundæreffekter*

Kunnskap
Indikator

Regional fordeling og internasjonalisering

Antall

Fordeling

154

Stipendiater

Vitenskapelige
utgivelser

1 053

Formidlingstiltak

2 468

Doktor

Fagfellevurdert**

Brukerrettet

Prosjekteiere (sum tildelinger)
Postdoc

Andre
publikasjoner

Eksempler:
•
Pedersen et. al. 2014: «Improved Lattice Boltzmann Models for Precipitation and Dissolution».
Transport in Porous Media.
•
Luo et. al. 2017: «An Ensemble 4D Seismic History Matching Framework with Sparse Representation
Based on Wavelet Multiresolution Analysis». SPE Journal.

Samarbeidspartnere
Antall per prosjekt
1-2
33%

Totalt
5-6
22%

98
partnere

3-4
35%
* Fra prosjektvalget ** NSD-nivå 1 eller 2
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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1

5 mill. NOK

8-9

9 mill. NOK

58-62

15 mill. NOK

Allmennrettet

Det nasjonale IOR-senteret har publisert 70 artikler i tidsskrift i perioden
2008-2018, hvorav 12 er fagfellevurderte artikler.

>6
10%

Samarbeidspartnere (antall prosjektsamarbeid)

Alle prosjektene i utvalget har brukt
samarbeidspartnere fra næringslivet.
Dette bidrar i til kunnskapsspredning
og raskere kompetanseutvikling på
tvers av store internasjonale selskap i
samme bransje.
Mer enn 2/3 av prosjektene har hatt
flere en 3 samarbeidspartnere og
således bidratt til betydelig
kunnskapsfordeling mellom flere
organisasjoner

•

Universitets- og instituttmiljøer i
Trondheim, Bergen og Stavanger har
vært viktige prosjekteiere. Spesielt
NORCE-miljøer i Bergen og Stavanger
har eid mange prosjekter med store
tildelingssummer.

•

Oljeselskaper med sterk interesse i
undergrunnkompetanse har vært de
største samarbeidspartnerne nasjonalt,
mens en blanding mellom
operatørselskaper og universiteter er
observeres internasjonalt.

Fremover vil vannavledning og potensielt CO2 for EOR være viktige
utslippsvennlige utvinningsteknologier

Avanserte metoder for
reservoarforståelse og økt utvinning
Potensielle primæreffekter

Antakelser rundt fremtidig bruk

•

For teknologier knyttet til vannavledning er oljefelt som bruker vannflømming som utvinningsmetode
potensielle fremtidige bruksområder. Mindre oljefelter som har få utviklingsbrønner og injektorer er antatt å
ikke være aktuelle for teknologien.

•

CO2 for EOR er fortsatt i utviklingsfasen og er antatt å være tilgjengelig fra 2022, men med 3-5 års ledetid fra
teknologien blir tatt i bruk før effekten på utvinning kommer til syne.

Potensielle effekter
•

Produksjonsvolumer

Kostnader

På kort sikt antar man en økning i utvinnbare ressurser, avhengig av reservoarets kompleksitet. Vannavledning øker
utvinningen ved å sikre mer optimal sveip av reservoaret. Dette gjøres ved å blokkere etablerte vannveier i reservoaret
ved bruk av skumsement, gel eller silikater. Silikatprosjektet på Snorre er et eksempel på dette.

Kort sikt

mill. boe

På lengre sikt, vil også CO2 for EOR ha stort potensial til å øke utvinningen. Det er fremdeles behov for teknologiutvikling
for å finne kommersielle løsninger og tilgjengelighet på store nok punktkilder til CO2.

Lang sikt

+2 425

•

Ved bruk av vannavledningsteknologi er det forventet økte kostnader pga. utbygginger på plattformen som er nødvendig
for å behandle kjemikaliene, samt behovet for å bore nye injiseringsbrønner.

2020-2025

•

CO2 for EOR krever kostbare modifikasjoner på plattformen for å kunne håndtere etsende strømmer og nødvendig
separasjonsutstyr. Med separasjonsenheten plassert på havbunnen vil kostnaden bli redusert betraktelig.

•

2025-2050

Kort sikt

Lang sikt
2025-2050

•

CO2-utslipp
•

Kort sikt

Ved bruk av vannavledningsteknologier vil behovet for vanninjeksjon reduseres, som resulterer i lavere CO2-utslipp fra
gassturbiner på feltet. I tillegg kommer effekter fra redusert gassløft som ytterligere reduserer utslipp gjennom mindre
bruk av gassturbiner.

2020-2025

På lengre sikt, når CO2 for EOR er tilgjengelig, vil det være mulig å redusere CO2-utslipp ved at man lagrer injisert CO2 i
reservoaret. Etterhvert vil man begynne å reprodusere CO2, og da vil reservoaret være mettet.

Lang sikt

Kilder: OG21 2019 study; UCube; Rystad Energy data og analyse
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+250

2020-2025

2025-2050

mill. boe

+21
mrd. NOK19

+290
mrd. NOK19

-1,5
mill. tonn CO2

-340
mill. tonn CO2

Avanserte metoder for
reservoarforståelse og økt utvinning

EnKF: Forskningstøtte over lengre tid har gitt stor gevinst

Dypdykk: Ensemble Kalman Filter

Applikasjon
•

Industrisamarbeid

EnKF, utviklet for operasjonell oseanografi ved Nansensenteret
(NERSEC), er et godt eksempel på at rask spredning av kunnskap gir stor
samfunnsverdi.
EnKF brukes i dag operasjonelt for havvarsling ved Met.no, for
reservoarstyring i petroleumsindustrien, og for oppdatering av
værvarslingsmodeller ved de fleste internasjonale sentre for værvarsling.
EnKF har ledet til forbedrede værvarsler, mer nøyaktige
reservoarmodeller, og kostnadsbesparende arbeidsflyter for feltutvikling
og reservoarstyring.
EnKF har resultert i redusert HMS-risiko som følge av at avgjørelser taes
basert på mer kunnskap og redusert usikkerhet.
EnKF er i senere år også blitt brukt innen en rekke andre applikasjoner og
tas nå i bruk innen industriapplikasjoner (DigiFuture SFI initiative).
Ensemble Reservoir Tool (ERT) er open-source EnKF-applikasjon for
petroleumsanvendelser utviklet i Equinor.

•

•
•
•
•

•

Både i DIGIRES og tidligere
prosjekter støttet av
Forskningsrådet deltar en rekke
internasjonale E&P-selskaper
som samarbeidspartnere.

•

Petrobras har implementert
EnKF, noe som ikke ville vært
mulig uten åpenheten rundt
EnKF fasillitert av
Forskningsrådet

Tidsperspektiv
1960

R.E. Kalman publiserer
artikkelen “A New
Approach to Linear
Filtering and Prediction
Problems”

1994

Støttet av Forskningsrådet*

2006
2000:
Geir Nævdal, IRIS
EnKF for Petroleum

1994:
Geir Evensen, PhD &
Postdoc, NERSC
Ensemble Kalman Filter
(EnKF)

2008:
Brugge,
SPE Benchmark
studie om EnKF
og EnOpt

2010:

2018:

Kommersialisering av
EnKF som
reservoarmodelleringsverktøy

NORCE, Geir Evensen
4D seismisk assistert
logg-matching
NORCE, Dean Oliver

2003-2019: Geir Evensen hentes av Equinor og utvikler FMU (Fast Model Update) arbeidsflyten basert på EnKF, som nå er «best practice».
2002-2019: NORCE (tidl. IRIS og UniCIPR) forsker videre på bruk av EnKF for reservoar applikasjoner med støtte fra Forskningsrådet
* Tidslinjen viser et utvalg av de støttede prosjektene som omhandler Ensemble Kalman Filter og er ikke utfyllende.
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy data og analyse

13

2018

Avansert boreteknologi

Teknologiområde 2: Avansert boreteknologi

Oversikt

Beskrivelse
•

•

•

•

Årene etter oljeprisfallet i 2014 førte med seg et
sterkt fokus på kostnadsreduksjon på norsk sokkel,
og balanseprisen for mange utbygginger ble kraftig
redusert sammenlignet med opprinnelige anslag
Mye av utbyggingskostnaden for nye felt er knyttet til
boring. Ettersom riggbransjen er preget av sterk
konkurranse, og kostnadene i stor grad avhengig av
tidsbruk, ble det lagt vekt på dette området
Leverandør- og riggselskapene har derfor levert
spesielt mange søknader om støtte til
teknologiutvikling i perioden, og fått mange innvilget.
Blant teknologiene finner vi blant annet automatisertog/eller robotisert boring, trykkbalansert boring fra
flytere, økt implementering av telemetri og sensorer.

Tildelte midler i prosjektutvalg
Program

Prosjekttype
FORSKER OG
KOMPETANSE
127 mill. NOK

DEMO2000
221 mill. NOK

Automatiserte og samhandlende kontrollsystemløsninger for økt
bore-effektivitet

Reelwell DualLink
Borestreng med signalkabel. Muliggjør bruken av en rekke
avanserte boremetoder.

UoH
50 mill. NOK

INNOVASJON
98 mill. NOK

INSTITUTT
108 mill. NOK

PETROMAKS
235 mill. NOK
ANNET
10 mill. NOK

Antall prosjekter i
utvalget

49

DEMONSTRASJON
221 mill. NOK

NÆRINGSLIV
298 mill. NOK

Tildelte midler i utvalget
[mill. NOK]

456

Kostnadseffektive løsninger for boring har lenge stått i fokus for å øke lønnsomheten i utbygginger på den norske
kontinentalsokkel. Den høye andelen demonstrasjons- og næringslivsprosjekter vitner om at innsatsen har båret frukter,
og at teknologiutviklingen foregår nært applikasjon.

Viktige prosjekter/resultater
Pilotering av DEAL: MHWirth, Sekal og Equinor

Sektor

Overordnede resultater fra prosjektutvalget
•
•
•

•

Flere nyskapende borekonsepter har fått betydelig støtte i perioden. Til
tross for at disse prosjektene ikke har lykkes har teknologiutviklingen ført til
kompetanseheving, sysselsetting og overføring til andre industrier.
Historiske effekter er stort sett knyttet til kostnadsreduksjon gjennom
forbedret boreeffektivitet. Adopsjon av ny teknologi har spilt en betydelig
rolle i å øke borehastighet.
I fremtiden vil helautomatisert boring ha stort potensiale til å kutte
kostnader, og økt presisjon i brønnplassering vil kunne øke
utvinningsraten
Støtten har også vært utslagsgivende for å opprettholde sysselsetting i
mindre selskaper gjennom nedturen.

Canrig med boredekksroboter
Boredekksroboter som reduserer behovet for folk i utsatt sone, og
som har potensiale til å gjøre boreoperasjonene raskere

Historisk realiserte
0
mill. boe

Kilder: Rystad Energy data og analyse
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-9
mrd. NOK

Kvantifiserbare primæreffekter
Potensielle fremtidige (2020-50)
-80
k tn CO2

3 200
mill. boe

-530
mrd. NOK

-4,8
mill. tonn CO2

Mange teknologier må utvikles for å muliggjøre helautomatisk boring

Avansert boreteknologi
Prosjektutvalg*

Teknologiløp

Støtteteknologier

Robotisering
Redusere ikke-produktiv tid og øke sikkerhet for personell
Boredekksroboter.
Tidligere Robotic
Drilling Systems

Continous Motion Rig

Remote Drill Floor

Helautomatisert boring

Automatiske prosesser
Redusere ikke-produktiv tid ved å unngå problemer/ventetid

E-senter for
automatisert boring

Drilltronics

Potensiale til å redusere boretid og –kost med
30-50% sammenlignet med konvensjonell
boreteknologi.

DEAL

MPD fra flytere

Kan føre til økte volumer ettersom økonomien i
marginale brønner bedres.
Digitalisert boring og sensorer
Monitorering av boreprosessen og sanntidsdiagnostikk

Dual Gradient Drilling

Dypdykk
Ettermontert høyhastighets
telemetrisystem for boring

Reelwell DualLink

Nye radikale boreteknologier
Høyrisikoprosjekter som har mottatt vesentlig støtte
Dypdykk

Reelwell
ERD

Dypdykk
Seabed
drilling rig

*Ikke uttømmende; kun et utvalg av prosjekter innen teknologiområdet
Kilder: Forskningsrådets prosjektbank, intervjuer, Rystad Energy data og analyse

Avansert boreteknologi

Teknologi har alene økt borehastighet med omtrent 60%

Realiserte primæreffekter

Historiske applikasjoner fra prosjektutvalg
•

I perioden har flere nye boreteknologier blitt tatt i bruk innenfor dette teknologiområdet. Eksempler inkluderer
dual rig/offline-kapabiliteter, automatisering og digitalisering (NOVOS, Sekal), forbedret nedihullsteknologi
(Tomax, look around/look ahead), og noe applikasjon av borestreng med signalkabel (wired pipe). I tillegg har
riggene blitt større og således mindre påvirket av dårlig vær.

•

Av disse teknologiene har Forskningsrådet aktivt støttet digitalisering og automatisering gjennom tildelingene til
blant annet Sekal, MHWirth og IRIS.

Realiserte effekter fra prosjektutvalg

•

Volum

I dette teknologiområdet er det primært å utstyre borestrengen med signalkabel (wired pipe) som har hatt potensiale for å
øke produksjonsvolumene gjennom bedre brønnplassering (look ahead/look around). Forskningsrådet har ikke støttet
utviklingen av wired pipe-teknologi som har blitt implementert i perioden. Volumbidraget er derfor null.

Økte produksjonsvolumer som følge av
teknologiutvikling

0
mill. boe

•

Kostnader

Ny teknologi på borerigger har i perioden 2013-2018 bidratt til at borehastigheten har økt med ca. 60 % (se dypdykk 1).
Av teknologiene som har blitt implementert, har Forskningsrådet spesielt støttet utviklingen innen digitalisering,
automatisering og MPD fra flytere. En del av besparelsen tilskrives derfor Forskningsrådets støtte.

Reduserte kostnader i
perioden

9
mrd. NOK19

CO2-utslipp

•

Unngåtte utslipp i perioden samsvarer med reduksjon i tidsbruk på boreriggene som følge av teknologiutvikling på
riggene.

•

Ettersom borerigger i utgangspunktet står for under 10% av utslippene på norsk sokkel blir heller ikke klimabidraget til
dette teknologiområdet stort historisk.

Unngåtte CO2-utslipp i
perioden

80 000
Tonn

Kilder: Rystad Energy UCube
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Avansert boreteknologi

Tildelingene har ført til økt sysselsetting og oppstart av nye selskaper

Realiserte sekundæreffekter*

Sysselsetting

Viktigste funn
Sysselsetting

•

Forskningsrådets støtte har vært avgjørende for flere selskaper som i
dag har betydelig antall ansatte.

•

Totalt har 11 selskaper startet opp som et resultat av prosjektene
Forskningsrådet har gitt støtte.

•

Reelwell, med sine 14 ansatte i 2018, er et selskap som har fått
tildelinger større enn 20% av omsetningen flere ganger i perioden,
men som i dag gjør betydelige fremskritt både innen wired pipe og nye
boremetoder

Kunnskap
• GCE NODE-klyngen i Agder er globalt sett svært sterk på
boreteknologi, og har rundt 100 medlemsbedrifter. Forskningsrådets
støtte til bedrifter i denne klyngen bidrar i så måte til kunnskapsheving
og –spredning i både inn- og utland.

Samarbeidspartnere
110 årsverk
Doktorgrad
66 årsverk

857

Postdoktor
8 årsverk

årsverk
Tildelingsutløste
stillinger
672 årsverk

Beskrivelse av metodikk for beregning av sysselsetting finnes i appendiks.

Kommersielle resultater
HMS
• Robotisert boring vil redusere behovet for personell i utsatt sone.
• Automatisert boring har potensiale til å for eksempel redusere antall
uventede brønnspark
• Raskere boring gir færre boredøgn, og dermed mindre tid for personell
i utsatt sone

Andre effekter
• Internasjonal spredning av boreteknologi gjennom den ledende GCE
NODE-klyngen vil sannsynligvis gi lignende primæreffekter (realiserte
og potensielle) internasjonalt.

* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway

17

Nye metoder og
teknologier

240

Nye forretningsområder

33

Nye produkter
og tjenester

320

Spin-offs

11

Avansert boreteknologi

Sørlandsklyngen har vært sentral i utviklingen av ny teknologi

Realiserte sekundæreffekter*

Kunnskap
Indikator

Regional fordeling og internasjonalisering

Antall

30

Stipendiater

Vitenskapelige
utgivelser

198

Formidlingstiltak

965

Fordeling
Doktor

Prosjekteiere (sum tildelinger)
Postdoc

Annen
Andre
Fagfellevurdert**
publikasjonpublikasjoner
Brukerrettet

Eksempler:
•
Hasan et. al. 2016: «Boundary observer design for hyperbolic PDE–ODE cascade systems».
Automatica.
•
Willersrud et. al. 2015: «Fault diagnosis of downhole drilling incidents using adaptive observers and
statistical change detection». Journal of Process Control.

Samarbeidspartnere
Antall per prosjekt

5-6
18%

1-2
43%

Totalt

87
partnere
3-4
31%

* Fra prosjektvalget ** NSD-nivå 1 eller 2
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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1

5 mill. NOK

8-9

9 mill. NOK

58-62

15 mill. NOK

Allmennrettet

Det har blitt publisert 21 artikler i tidsskrift med referanse knyttet til
prosjekter i utvalget.

>6
8%

Samarbeidspartnere (antall prosjektsamarbeid)

Blant de mange
samarbeidspartnerne finner vi
store oljeselskaper,
riggselskaper og større
serviceselskaper.

•

GCE NODE-klyngen i Agder er globalt
sett svært sterk på boreteknologi, og har
rundt 100 medlemsbedrifter. Flere av
prosjekteierne kommer fra denne
klyngen.

•

Nye radikale boreteknologier har sitt
utspring i Rogalandsregionen med både
Reelwell, Badger og Canrig. Alle disse
har hatt en tilknytning til NORCE (IRIS).

Automatisert boreteknologi kan utløse betydelige volumer

Avansert boreteknologi
Potensielle primæreffekter

Antakelser rundt fremtidig bruk
•

Utvikling innen digitalisering, automatisering og robotisering vil kunne føre til hel-automatisert boring i fremtiden
dersom det utarbeides systemer for å integrere alle deler av boreprosessen

•

Forskningsrådet har støttet flere teknologiløp som vil bidra til denne utviklingen, blant annet boredekksroboter,
wired pipe-teknologier, løsninger for automatisert boring, teknikker for MPD fra flyterigger, og løsninger for
fjernstyring av boreoperasjoner.

Potensielle effekter
•

Produksjonsvolumer

•
•

Bedre kontroll over brønnplasseringen vil kunne øke produksjonsvolumene ved å åpne tidligere utilgjengelige lommer
med olje. I tillegg vil mer presis plassering av planlagte brønner øke utvinningsfaktoren for feltet som helhet.
Gevinsten kommer først og fremst fra oljefelt, ettersom gassfelt generelt ser lite boring gjennom levetiden
Med en typisk utvinningsfaktor rundt 50% for oljefelt vil en økt utvinningsgrad på 10 prosentpoeng øke total
utvinningsgrad med 20%

Kort sikt

mill. boe

Lang sikt

+2 680

2025-2050

Kort sikt
2020-2025

Kostnader

•
•
•

Innfasing av hel-automatisert boring mot 2025 vil kunne føre til enorme innsparinger både på kort- og lang sikt.
Kostnadsbesparelsen skjer både gjennom økt borehastighet og redusert ikke-produktiv tid
I tillegg vil personellbehovet på riggene kunne reduseres

Lang sikt
2025-2050

Kort sikt
2020-2025

CO2-utslipp

•

mill. boe

-67
mrd. NOK19

-470
mrd. NOK19

-0,3
mill. tonn CO2

Ettersom tidsbruken på boreoperasjonene reduseres, vil utslippene fra boreriggene reduseres tilsvarende.

Lang sikt
2025-2050

Kilder: Rystad Energy UCube; Rystad Energy ServiceDemandCube
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+540

2020-2025

-4,5
mill. tonn CO2

Ny boreteknologi har stått for omtrent halvparten av
effektivitetsforbedringen på norsk sokkel

Avansert boreteknologi
Dypdykk 1 av 3

Boreeffektivitet på norsk sokkel 2000 – 2018
Boreeffektivitet* [meter/day]
200
Effektivitetsforbedringer for «nye» og «gamle»
borerigger på norsk sokkel
180
Boreeffektivitet [meter/day]

Definisjon av «nye» rigger:

1
160

140

120

100

80

+101%

+48%
49

73

'13/'14
avg

'17/'18
avg

Effektivitetsforbedringen sett for de
«gamle» riggene anses som et resultat
av bedre rutiner og kontraktsoppsett.

59

•
117
Bedre teknologi

'13/'14
'17/'18
avg
avg
Forbedringen i borehastighet på de nye
riggene utover forbedringen sett for de
gamle riggene antas å komme av ny
teknologi

Nye

2
•

2013

Eldre
60

3
40

Bedre
prosesser og
insentiver

20

0
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18
* Boretid i formasjonen: Målt dybde minus vanndyp minus dybde til kickoff-punkt for sidesteg/multilateral delt på antall boredøgn
Kilder: Rystad Energy RigCube; NPD
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•

Flytere

Sjettegenerasjons flytere.
Disse riggene har siden
2011
tatt
over
flytermarkedet på norsk
sokkel, med 60% av total
borelengde gjort av flytere.
Jack-ups
Jackup-modellen
CJ70
som er yngre enn 10 år,
spesielt
laget
for
Nordsjøen og vanndyp opp
til 150 meter. Dominerer
det
norsk
jackupmarkedet.
Platformrigger
Nye
boreenheter
på
plattformer som har sett
store oppgraderinger av
borepakken de senere år.

Reelwell ville bore rekordlangt – teknologien selskapet har utviklet
muliggjør også boring av grunne og krevende brønner i Barentshavet

Avansert boreteknologi
Dypdykk 2 av 3

Innovasjon
Teknologi for Extended Reach Drilling (ERD) og boring av spesielt krevende brønner med små marginer.

Reelwell Drilling
Method (RDM)

Metoden gir nærmest konstant nedihulls trykk, også når boreslamspumpene stanses og settes i gang. Dette gir bedre brønnstabilitet, reduserer antall
foringsrør påkrevd og muliggjør lengre brønner. Færre foringsrør øker også dimensjonen på produksjonsrøret i brønnen, som i tur kan øke
produksjonen og redusere behovet for ytterligere brønner. Med færre brønner kreves også færre juletrær, færre rørledninger på havbunnen, og
utbyggingskostnaden kan reduseres.

Borestreng med kabelegenskaper for å overføre strøm og data (wired pipe).
Utviklingen startet fordi brønnene man så for seg å bore med RDM var for lange til at kommunikasjon med reservoaret via boreslammet (mud pulse)
ville fungere tilfredsstillende. Markedssituasjonen i 2014, med lav appetitt for lange horisontale brønner, førte til at Reelwell satset på å
kommersialisere DualLink.

DualLink

Wired pipe-teknologier har stort verdipotensial i seg selv, og vil være viktige for lykkes med hel-automatisert boring i fremtiden.

Tidslinje
2016: Markedssituasjonen fører til
at Reelwell fokuserer på wired
pipe. Søker om JIP, og får penger
til å utvikle prototype.

2004: Ola Vestavik startet Reelwell etter flere
års videreutvikling av forskning (boring med
dobbelt kveilerør) fra Rogalandsforskning
(NORCE), samtidig som han jobbet i Equinor.

2004

2006

2008

2007: JIP om å
bygge fullskalatest
på Ullrigg starter.

Viktig læring

2010

2012

2018
2018-2019

11,2 mill. NOK

10,1 mill. NOK

«ERD beyond 20 km phase. 2»

«DualLink Pilot»

2007-2009

2010-2013

2017-2020

7 mill. NOK

6 mill. NOK

5,8 mill. NOK

«Reelwell Drilling Concept»

«ERD beyond 20 km»

«RDM-C Liner- and Casing drilling»

Kilder: Forskningsrådets prosjektbank; Rystad Energy data og analyser; intervju
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2016

2013-2016

2010: «Proof of
concept» i Canada

DEMO2000-støtte

2014

202x:
Kommersialisering av
RDM på Wisting?

Forskningsrådet støttet Reelwell med til sammen ca. 40 mill.
NOK gjennom DEMO2000, opprinnelig for å utvikle en
banebrytende boreteknologi for ekstremt lange brønnbaner.
Støtten har vært avgjørende for selskapets eksistens.
Under utviklingen av RDM melder behovet seg for wired pipe.
Markedsforholdene fører til at Reelwell pivoterer og satser på
kommersialisering av wired pipe.
Etter flere års modning, viser det seg at RDM-teknologien også
egner seg for å bore svært korte, men krevende, brønner i
Barentshavet.
Med andre ord kan det være vanskelig å forutsi resultatene av
forskning og utvikling. Bred støtte og aksept for kursendring kan
være svært verdifullt.

Borerobot havnet «seks fot under», men kunnskapen lever videre

Avansert boreteknologi
Dypdykk 3 av 3

Teknologibeskrivelse
•

•
•
•
•
•

Industrisamarbeid
•

Badger Explorer forsøkte å utvikle en halvautomatisk borerobot som skulle
grave seg selv ned for å lete etter olje- og gassforekomster, uten bruk av
rigg.
Roboten skulle ha en elektrisk borekrone i front, og borekakset skulle
komprimeres i halen av roboten.
Ettersom roboten gravde seg ned, kunne den ikke benytte boreslam for å
sirkulere borekakset.
Roboten krevde teknologiutvikling på alle fronter, og det ble etter hvert
krevende å hente penger.
Det ble gjennomført tester som beviste at roboten var i stand til å grave
seg ned, men selskapet kom ikke i mål før pengene tok slutt.
Selskapet ble tidlig tatt på børs for å hente kapital fra risikovillige
investorer, med tilhørende krav om rapportering og avkastning. Dette kan
ha bidratt til suboptimale prioriteringer.

•

•

•
•

Ideen til boreroboten stammer fra en forsker ved tidligere
Rogalandsforskning (nå en del av NORCE), og patentsøknaden kom også
fra Rogalandsforskning. Selskapet Badger ble opprettet for å
kommersialisere ideen.
I utviklingsfasen hadde Badger mange samarbeidspartnere i inn- og
utland, blant dem forskningsinstitutter, leverandørselskaper og
oljeselskaper.
SINTEF Olje og gass i Trondheim bidro blant annet til å forstå hvordan
ulike bergarter ville reagere på boring og komprimering, mens SINTEF
Matematikk og Kybernetikk i Oslo bidro til utviklingen av sensorer og
modellering av temperaturen i verktøyet.
Kjerneteknologi ble hentet fra leverandører i USA, mens pumpeløsninger
kom fra leverandører i Storbritannia og Italia.
Testing ble blant annet gjennomført på NORCE sine fasiliteter i Stavanger.

Tidslinje
2002

2005

2008

2011

2004-2008
Rogalandsforskning får
sitt patent
innvilget

9,8 mill. NOK
PETROMAKS:
«Badger Explorer Prototype»

Badger Explorer AS stiftes
for å kommersialisere
boreroboten

2014

2017

2010-2013

2014-2017

4,9 mill. NOK

9 mill. NOK

PETROMAKS:
«Drilling in a Closed Cavity
near Pore Pressure»

PETROMAKS:
«R&D of Downhole High
Power Ultrasonic
Technologies»

Børsnotering
«Forskningsrådets støtte var avgjørende
gjennom hele løpet til Badger. I tillegg til
pengene ga den prosjektet legitimitet og
tyngde – spesielt i utlandet »
- Tidl. ansatt

Kilder: Forskningsrådets prosjektbank, Rystad Energy data og analyse, intervju
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Videreføring av kompetanse

2012-2014

8 mill. NOK
DEMO2000: «Badger
Explorer Seismic Field
Demonstrator»

Bagder får nye eiere.
Virksomheten avvikles, og
selskapet bytter navn til
Hunter Group. Hunter
Group brukes som skall i
et nytt investeringsselskap.

Zaptec
var
opprinnelig
et
teknologiselskap som ble leid inn
av Badger for å støtte utviklingen
av en ny konverter som måtte være liten og tåle høy
temperatur. Konverteren ble aldri brukt i Badger, men
Zaptec kjøpte tilbake rettighetene til teknologien, og
brukte den som utgangspunkt for utviklingen av nye
elbilladere. Zaptec er i dag en av Norges største
leverandører av komplette ladesystemer til el-bil i
borettslag, parkeringshus etc., og hadde i 2018 rundt 20
ansatte.
Ravel AS ble startet av sentrale
personer i utviklingen av Badgerteknologien. Ravel AS har satt seg som
mål å utvikle en modulær undergrunnsrobot som kan kartlegge og utvinne mineraler med
minimalt fotavtrykk og investeringsbehov. Ideer, konsepter
og kompetanse fra Badger vil være viktig i utviklingen.

Produksjonsoptimalisering

Teknologiområde 3: Produksjonsoptimalisering

Oversikt

Beskrivelse
•

•

•

Forbedret arbeidsflyt i produksjon og drift, bruk av
produksjonsdata til å optimalisere driften av
produksjonssystemet og bruk av
maskinlæringsalgoritmer kan føre til økt produksjon,
reduserte utslipp per fat olje og kostnadsbesparelser.
Teknologiområdet omfatter alle tiltak som fører til
produksjonsoptimalisering, herunder smarte brønner,
trådløse sensorer, produksjonsmonitorering,
multifasemålere og ulike typer ventiler.
Teknologiområdet omfatter ikke utvikling av teknologi
for flerfasestrømning, til tross for at teknologier innen
for dette området også kan føre til økt produksjon.
Heller ikke teknikker for reservoarstimulering som
fører til økt utvinning er inkludert.

Tildelte midler i prosjektutvalg
Program

Prosjekttype

DEMO2000
59 mill. NOK

FORSKER OG
KOMPETANSE
79 mill. NOK

PETROMAKS
200 mill. NOK

Antall prosjekter i
utvalget

Solution Seeker er en spin-off fra NTNU som har utviklet en
programvare som hjelper operatørene på oljefeltene å styre
produksjonen optimalt. Programvaren tar i bruk kunstig intelligens
og maskinlæring for å søke optimal produksjonsstrategi for hvert
enkelt felt.

XSENS AS
XSENS AS har utviklet et ultralydbasert multifasemeter som festes
utenpå produksjonsrøret. Teknologien er et resultat av forskning
ved CMR i Bergen. Løsningen er rimelig sammenlignet med
eksisterende multifasemetere som måler brønnstrømmen i sanntid.
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NÆRINGSLIV
180 mill. NOK
DEMONSTRASJON
59 mill. NOK

Tildelte midler i utvalget
[mill. NOK]

259

Overordnede resultater fra prosjektutvalget
•

De realiserte effektene består per i dag av økte produksjonsvolumer som
følge av optimert styring av produksjonssystemet.

•

Økningen i realiserte produksjonsvolumer over 10-årsperioden er beregnet
til å være ca. 96 mmboe, som gir 40 mrd. NOK i økt omsetning.

•

Prosjektutvalget er estimert til å ha generert 1025 årsverk i 10-års
perioden. 87% av årsverkene kommer fra tildelingsutløste stillinger, som
skyldes at en stor andel av støtten har gått til små selskaper der støtten
har hatt stor betydning for utvikling og vekst.

•

Produksjonsoptimalisering er estimert til å fremskynde
produksjonsvolumer betydelig, med potensiale for mer enn 1 milliard fat
fram til 2050, tilsvarende et elefantfelt på norsk sokkel.
Historisk realiserte
+96
mill. boe

Kilder: Rystad Energy data og analyse
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INSTITUTT
79 mill. NOK

INNOVASJON
111 mill. NOK

For dette området kan man se at 2/3 av støtten er gått til næringslivet. Nær halvparten av støtten er gitt til
innovasjonsprosjekt. Innenfor dette teknologiområdet er det kort vei fra teknologiutvikling til bruk, da det kan føre til
raske kostnadsbesparelser.

Viktige prosjekter/resultater
Solution Seeker AS

ANNET
10 mill. NOK

Sektor

Nøytral
mrd. NOK

Kvantifiserbare primæreffekter
Potensielle fremtidige (2020-50)
Nøytral
mill. tonn CO2

+1330
mill. boe

Nøytral
mrd. NOK

-14
mill. tonn CO2

Produksjonsoptimalisering

Bred utvikling av teknologier for produksjonsoptimalisering

Prosjektutvalg*
Produksjonsoptimaliserende teknologier
Teknologier som sikter på å maksimere utnyttelse av prosesskapasitet til etablert infrastruktur

Utvikler et tre-fasemeter for
kvalifisering og effektevaluering,
permanent installert i brønnen

Utvikler verktøy for sanntids
produksjonsoptimalisering

Dypdykk

Utvikling av en helportabel
enhet for produksjonsUtvikler et ultralydbasert
optimalisering og
multifasemeter som festes
integritetsovervåkning av
utenpå produksjonsrøret.
gassløft-brønner

Utvikler verktøy for sanntids Analyserer regularitet, usikkerhet og
reservoarsimulering og -styring
styring av det norske
gassprosesserings- og
transportsystemet

Utvikler en programvare som
hjelper operatørene på oljefeltene
å styre produksjonen optimalt.

Utvikling av en
geomekanisk programvare
for optimalisering av multibrønninjeksjon.

Pilotprosjekt for nedihulls
produksjonsmonitorering

Utvikler neste generasjons dynamisk
posisjoneringssensor for subsea
enkel- og multifasemeter

Utvikler en kombinert subsea
lavskjærs kontrollventil og separator
for kontrollert produksjon

Verktøy for kondisjonsmonitorering
for separatorer basert på kombinert
bruk av tracerteknologi og multifase
strømningsmodellering

Smartere smartbrønner
Sensorer og styring uten intervensjon

Utvikler ventiler for passiv
autonom
strømningskontroll.

Utvikler instrumenter til bruk
subsea og i brønner for
sanntids reservoarkontroll og
subseaprosessering

Utvikler en høyfrekvent
magnetfelt sensor for
måling av vannfraksjon
og saltinnhold

Utvikling av en
selvregulerende
innstrømningsventil for
olje- og gassbrønner

Forsker på nye
brønner for maksimal
verdiskapning

Utvikler et trådløst
elektromagnetisk
kommunikasjonssystem
for nedihullsbruk

Utvikling av et
trådløst nedihulls
overvåknings- og
kontrollsystem

Dypdykk
Utvikling av verktøy for trådløs
kommunikasjon og kraftproduksjon for
ettermonterbare nedihullsinstrumenter

*Ikke uttømmende; kun et utvalg av prosjekter innen teknologiområdet
Kilder: Forskningsrådets prosjektbank, intervjuer, Rystad Energy data og analyse
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Utvikler trådløs
teknologi for
reservoarovervåkning

Utvikling av trådløse
instrumenter og
sensorsystemer

Realiserte effekter begrenser seg til enkeltprosjekter de senere år

Produksjonsoptimalisering
Realiserte primæreffekter

Historiske applikasjoner fra prosjektutvalg
•

Innenfor prosjektutvalget er det hovedsakelig nye teknologier, og flere bedrifter har hatt betydelig
omsetningsøkning de siste årene. Det er begrensede realiserte effekter per i dag, men det forventes at mange
av prosjektene vil ha betydelige effekter i nær fremtid:
•

Solution Seeker sitt beslutningsstøttesystem for produksjonsoptimalisering er implementert på de norske feltene Ekofisk,
Eldfisk, Gjøa, Vega, Alvheim, Vilje, Volund, Bøyla, Edvard Grieg og Visund, samt tre thailandske felt de siste 5 årene.

•

Resman oppgir å ha installert tracerteknologi på 576 brønner for over 40 olje- og gasselskaper verden rundt.

•

Ulike nye typer multifasemeter er også i liten skala implementert på et fåtall felter de siste årene.

•

Smartere smartbrønner har sett begrenset adopsjon og er ikke inkludert i realiserte effekter.

Realiserte effekter fra prosjektutvalg

Volum

•

Produksjonsvolumene øker ved installasjon av ny teknologi for produksjonsoptimalisering fordi styringen på systemet blir
forbedret, slik at fraksjonen olje i produksjonsstrømmen øker.

•

Økte produksjonsvolumer er realisert gjennom applikasjon av ulike nye løsninger for produksjonsoptimalisering.

•

Dette gir en omsetningseffekt på 40 mrd. NOK basert på de økte produksjonsvolumene.

Økte produksjonsvolumer som følge av
teknologiutvikling

96
mill. boe

Kostnader

•

Reduserte kostnader i
perioden
Kostnaden for å installere denne typen produksjonsoptimaliseringsteknologier er typisk 10 mill. NOK pr. felt, men de
avhjelper samtidig aktivitet som ellers ville være mer arbeidskraftintensiv, derav en nøytral effekt på realiserte kostnader.

Nøytral

CO2-utslipp

•

Unngåtte CO2-utslipp i
perioden
CO2-utslippene er nøytrale i absolutte effekter på dette området foreløpig, men reduseres i relative effekter da
produksjonsvolumer fremskyndes og utslipp pr. fat olje derfor kan antas reduserte.

Nøytral
Kilder: Rystad Energy UCube
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Produksjonsoptimalisering

Flere vellykkede selskaper har overlevd kritiske faser grunnet støtten

Realiserte sekundæreffekter*

Sysselsetting

Viktigste funn
Sysselsetting
•

•

Det er identifisert et ti-talls bedrifter der Forskningsrådets støtte har
vært svært viktig for å kunne fortsette forskning og utvikling av ny
teknologi de siste 10 årene.
At Forskningsrådet har valgt å støtte teknologiutvikling i mindre og
nyoppstartede bedrifter har betydd mye for sysselsettingen.

Samarbeidspartnere
71 årsverk

Doktorgrad
40 årsverk
Postdoktor
25 årsverk

1025
årsverk

Kunnskap
• 50% av prosjektene har hatt mer enn 2 samarbeidspartnere, noe som
gir potensiale for rask kunnskapsspredning av ny teknologi
• Store E&P-selskaper som Statoil, Shell, ConocoPhillips har vært de
mest frekvente bidragsyterne i prosjektutvalget.

For prosjektene relatert til dette
teknologiområdet er 87% av
årsverkene i perioden 2008-2018 fra
tildelingsutløste stillinger. Grunnen til
dette er at støtten i stor grad er
utdelt til mindre og nyoppstartede
bedrifter som har vokst raskt og fått
teknologien sin på markedet ila. de
siste 10 årene.
Blant de tildelingsutløste stillingene
er det 10 bedrifter der
Forskningsrådets støtte har utgjort
mer enn 20% av årlig omsetning
minst én gang ila. de siste 10 årene.

Tildelingsutløste
stillinger
889 årsverk

Beskrivelse av metodikk for beregning av sysselsetting finnes i appendiks.

Kommersielle resultater
HMS
• Produksjonsoptimalisering skal bidra til å redusere risiko og unngå
risikofylte situasjoner ved økt kjennskap til innholdet og bedre styring
av produksjonsstrømmen.
• For eksempel kan brønner som skaper problemer i produksjonen
stenges automatisk, slik at man unngår kick eller slugging.

Andre effekter
• Samarbeid på tvers av internasjonale aktører som opererer på norsk
sokkel
• Teknologiutviklingen på dette området skjer ofte i næringslivet, og man
kan dermed se at teknologien kan implementeres raskt. Grunnen til
dette er at kostnad i forhold til potensiell inntjening er ubetydelig, og
dermed er det interessant for lisenspartnerne å investere i utviklingen
* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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Nye metoder og
teknologier

160

Nye forretningsområder

Nye produkter
og tjenester

110

Spin-offs

19

-

InflowControl ble etablert i 2011 av personer
med mer enn 15 års erfaring fra Hydro,
Equinor og akademiske forskningsinstitutt og
arbeider med verktøy for passiv og autonom
innstrømningskontroll.

Typhonix ble etablert i 2006 av Perkubatorteamet i Stavanger Innovasjonspark. De
leverer lavskjærsventiler, pumper og annet
prosesseringsutstyr med mål om renere og
mer kostnadseffektiv produksjon.

Produksjonsoptimalisering

NORCE (IRIS/CMR) med store bidrag til kunnskapsutvikling

Realiserte sekundæreffekter*

Kunnskap
Indikator

Regional fordeling og internasjonalisering

Antall

29

Stipendiater

Vitenskapelige
utgivelser

316

Formidlingstiltak

526

Fordeling
Doktor

Prosjekteiere (sum tildelinger)
Postdoc

Andre
publikasjoner
Brukerrettet

Samarbeidspartnere
Antall per prosjekt
0
9%

5-6
21%

41% av prosjektene i utvalget har 1-2
samarbeidspartnere, mens 50% har mer
enn 2 partnere. 62 unike
samarbeidspartnere har deltatt i
prosjektene, herunder de største E&Pselskapene på norsk sokkel og store
forskningsinstitusjoner
/universiteter som de mest aktive.

Totalt

62
partnere
3-4
24%

1-2
41%

* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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1

5 mill. NOK

8-9

9 mill. NOK

58-62

15 mill. NOK

Allmennrettet

Av 29 stipendiater er det 15 doktorgradsstipendiater og 14 postdoc. Blant
publikasjonene er det 120 monografier publisert av IRIS/NORCE i
forbindelse med prosjektet «Regularitet og usikkerhetsanalyse og styring av
det norske gassprosessering- og transportsystemet». Det er ingen
identifiserte fagfellevurderte publikasjoner i dette utvalget.

>6
6%

Samarbeidspartnere (antall prosjektsamarbeid)

•

Start-ups og spin-off selskaper som
Solution Seeker, Resman, Typhonix og
XSENS i tillegg til NORCE har vært
prosjekteierne med størst
tildelingssummer.

•

En blanding av institutt- og
universitetsmiljøer og oljeselskaper med
sterk interesse i kompetanse på området
har vært de største samarbeidspartnerne
nasjonalt, mens en blanding mellom
teknologileverandører og universiteter
observeres internasjonalt.

Potensiale for 1.3 milliarder fat olje i økte volumer fram til 2050

Produksjonsoptimalisering
Potensielle primæreffekter

Antagelser rundt fremtidig bruk
•

Nye brønner utstyrt med smartbrønn-teknologi er antatt å øke utvinning, siden vannproduksjonen kan
begrenses, noe som forbedrer effektiviteten til brønnen.

•

Smartbrønn-teknologi er antatt å ha en effekt kun for nye oljebrønner, rekomplettering av eksisterende
brønner er dermed ikke vurdert. Gassfelter er antatt å ikke ha like god nytte av smartbrønnteknologier, og
disse er derfor ikke inkludert i antagelsen om økte produksjonsvolumer.

•

For eksempel antas Solution Seekers teknologi for produksjonsoptimalisering å kunne øke produksjonen ved
å gjøre operatørene i stand til å for eksempel unngå flaskehalser i produksjonssystemet. Teknologier for
produksjonsoptimalisering er antatt å kunne appliseres både på nye og eksisterende oljebrønner.

Potensielle effekter
•

Produksjonsvolumer

•

•

Kostnader

•

En av faktorene som antas å øke produksjonsvolumene innenfor dette området er økt oljefraksjon i produksjonsstrømmen
som følge av smartere smartbrønner som stenger vannproduserende soner i brønnen.
Teknologier for produksjonsoptimalisering antas å øke produksjonen fordi styringen av produksjonssystemet blir bedre
ved implementering av disse metodene.

Lavere vannfraksjon betyr også at prosesseringssystemet kan nedskaleres, som fører til reduserte fasilitetskostnader,
men dette er antatt usannsynlig da man heller ønsker å utnytte størrelsen på prosesseringssystemet for å øke
oljeproduksjonen.
Nettoeffekten er antatt å være nøytral til positiv, fordi reduserte operasjonelle kostnader kompenserer for økt
investeringskostnad knyttet til komplettering av brønnen.

Kort sikt
2020-2025

Lang sikt

CO2-utslipp

•

Med lavere vannproduksjon som en følge av smartbrønner er det på sikt mulig å redusere CO2-utslippene fordi behovet
for vanninjeksjon minker. Vanninjeksjon står for rundt 40% av utslippene fra gassturbiner på norsk sokkel
Produksjonsoptimaliseringsteknologier som f.eks. Solution Seeker antas å være energieffektiviserende da fraksjonen olje
som utvinnes øker, som dermed fører til at utslipp per produserte fat reduseres.

mill. boe

Kort sikt

Nøytral

2020-2025

Lang sikt
2025-2050

2020-2025

Lang sikt
2025-2050

Kilder: Rystad Energy UCube, Rystad Energy UCubeGHGDevelopment, Rystad Energy data og analyse
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1030

2025-2050

Kort sikt
•

300
mill. boe

mrd. NOK19

Nøytral
mrd. NOK19

-2,0
mill. tonn CO2

-12,0
mill. tonn CO2

Teknologiområde 3
Produksjonsoptimalisering

Solution Seeker optimerer produksjonen med kunstig intelligens

Dypdykk: Solution Seeker

Applikasjon
•

Industrisamarbeid

Produktet er en software for beslutningsstøtte som baserer seg på bruk av
kunstig intelligens til å prosessere sanntidsdata fra olje- og gassfelt. Så
brukes maskinlæringsalgoritmer til analyse og optimering av produksjonen.

NTNU spin-off

•

Bruker av produktet er vanligvis produksjonsingeniører/operatører hos
oljeselskapene, som ved å ta i bruk programmet får bedre
situasjonsforståelse og forslag til optimert styring av produksjonssystemet.

Selskapet er en spin-off fra IO-senteret på
NTNU, og ble etablert i 2013. ConocoPhillips
og Neptune Energy (tidligere GDF Suez) ble
samarbeidspartnere i 2014, og slik ble
systemet installert på Ekofisk (CoP), Eldfisk
(CoP) og Gjøa (Neptune) allerede samme år.

•

I fremtiden kan det bli mulig å implementere avanserte styringssystemer
slik at de tar beslutninger som automatisk styrer deler av
produksjonssystemet.

Deretter kom Wintershall om bord som partner
i 2016, og selskapet kunne videreutvikles
gjennom oljenedturen fram til 2019.

•

Teknologien er så langt tatt i bruk på Ekofisk, Eldfisk, Gjøa, Vega,
Alvheim, Vilje, Volund, Bøyla, Edvard Grieg og Visund, samt de
thailandske feltene ART, GBS og GBN. Skal installeres på Draugen og
Libra (Brasil) i løpet av 2019.

•

Alle installasjoner er gjort på allerede produserende felt.

I 2018 valgte Lundin Petroleum og AkerBP
Solution Seeker som partner for
produksjonsoptimerende tiltak, og i 2019 ble
også Equinor med på reisen. I 2019 kom også
første internasjonale kunde, PTTEP
(Thailand).

Tidslinje

Solution Seeker oppgir potensiale for økte produksjonsvolumer
på opp til 4.8% på norsk sokkel, og at de basert på dette vil anta
2-5% potensiale på alle felter som installerer løsningen. Basert
på dette er realiserte produksjonsvolumer og omsetningseffekt
sammenlignet med kostnad.
Installasjonskostnader

+26
mill. NOK

Økte produksjonsvolumer

+48
mill. boe

Omsetningseffekt basert på økte
produksjonsvolumer
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy data og analyse, Intervjuer
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+20 000
mill. NOK

Støtte fra Forskningsrådet
Støtten har utgjort mer enn 20% av
omsetningen til Solution Seeker i årene
2014-2018. Selskapet uttaler at støtten
har vært essensiell for selskapets vekst,
forskning og utvikling i disse årene og at
selskapet trolig ikke kunne gjennomført
sitt nybrottsarbeid uten.
Aktiviteten i Solution Seeker har
generert 35 årsverk fra faste ansatte.
Totalt 65 årsverk hvis man inkluderer
innleide ansatte fra blant annet SINTEF,
AppFarm, Nice og Neue. Tar man også
hensyn til innsatsen som er lagt ned på
IO-senteret er det investert 117 årsverk
i teknologien.

Antall årsverk / mill. NOK

Effekter

18

Antall årsverk (faste ansatte)
Salgsinntekt (mill. NOK)
Støtte pr. år (mill. NOK)

16

14%

14
12
10

37%

31%

22%

2015

2016

2017

8
6
34%

4
2
0
2013

2014

2018

2019

Produksjonsoptimalisering

Resmans brønntracere muliggjør brønnstyring for økt produksjon

Dypdykk: Resman

Applikasjon
•
•

•
•

•
•

Industrisamarbeid

Resman leverer trådløs teknologi for kontinuerlig reservoarovervåkning og
produksjonsoptimalisering i form av brønntracer-teknologi
Teknologien består av brønntracere som tillater operatøren å øke
kjennskapen til fraksjonene i produksjonsstrømmen langs de ulike
produksjonssonene i brønnen. Dette øker forståelsen til brønn og
reservoar og gjør produksjonen mindre usikker.
Siden 2005 har Resman installert 576 brønner og 5173 intelligente tracersystemer for 61 ulike klienter i 40 land.
Resman og Restrack er foreløpig to ulike teknologier, hhv. brønn- og
reservoartracere, men ved å kombinere systemene kan man få mer
informasjon om hvordan både brønnen og reservoaret fungerer samtidig.
Teknologien installeres permanent i brønnen og kan brukes både på kort
og lang sikt, i ulike stadier av livssyklusen til brønnen
Teknologien kan brukes på alle typer felt, inkludert såkalte «High
Temperature High Pressure» (HTHP) -brønner.

Utviklet av forskningsinstitusjoner
Resman ble etablert i 2005 etter at Equinor ga støtte til
brønntracerteknologien som var utviklet av SINTEF og IFE. Siden
2006 har selskapet hatt en rekke prosjekter støttet av
Forskningsrådet. De første årene var Forskningsrådets støtte en
betydelig del av omsetningen til selskapet.
Resman kjøpte i 2018 opp Restrack som har utviklet en type
reservoartracere som kan brukes i injeksjonsbrønner for å øke
kunnskap om oppførsel og utforming til reservoaret der tracerene
injiseres. Restrack en en spin-out fra IFE.

Effekter
•
•

Effekter av Resman sine systemer er casespesifikk, da effekten er svært avhengig
av beslutningene brukeren av teknologien tar (f.eks. en brønnintervensjon for å
plugge en vannproduserende sone), basert på informasjonen tracerene gir.
Kostnaden av å installere et Resman-system i en brønn er rundt 2 mill. NOK, som
betyr at kostnaden er lav sammenlignet med den potensielle produksjonsøkningen
operatøren oppnår.

Antall brønner

Operatørselskaper

576
61

Intelligente Tracer-systemer

Land

Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy data og analyse, intervjuer
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Eksempel

5 173
40

En operatør ønsket å identifisere den optimale strategien for å maksimere
produksjonen i hydraulisk frakturerte brønner med mange soner. Intelligente
brønntracere fra Resman ble installert i alle de tolv sonene i en 2500 meter
lang horisontal brønnseksjon. Med brønntracerne installert kunne ytelsen i hver
eneste sone måles.
Data fra de ulike sonene viste at sonene som ble stimulert ved bruk av
«mekanisk avledning» oppnådde tre ganger høyere produksjon enn sonene
hvor «dynamisk avledning» ble brukt. Basert på denne kunnskapen begynte
operatøren å bruke mekanisk avledning i alle sonene med det resultat at
produksjonen økte med 800 fat om dagen per brønn.
(Kilde: G. Hviding, M. Bennetzen: «Optimising Well Operation», Oilfield
Technology, 2019)

Oljevern og sikkerhet for
offshorearbeidere

Teknologiområde 4: Oljevern og sikkerhet for offshorearbeidere

Oversikt

Beskrivelse
•

•

•

Tilfredsstillende oljevern og sikkerhet for
offshorearbeidere er en forutsetning for fortsatt oljeog gassvirksomhet langs norskekysten.
Nordområdene, med økt aktivitet de siste årene,
oppfattes som ekstra sensitive for utslipp og ulykker.
FoU innen oljevern og sikkerhet favner bredt, fra
konkrete metoder for oppsamling av oljesøl til
forskning på marine miljøers sårbarhet for
kontinuerlige operasjoner.
Teknologiområdet er preget av grunnforskning i
instituttsektoren på den ene siden, og utvikling av
konkrete applikasjoner i næringslivet for å møte
gjeldende krav til sikkerhet på den andre siden.

Tildelte midler i prosjektutvalg
Program

Prosjekttype

DEMO2000
36 mill. NOK

UoH
14 mill. NOK
INNOVASJON
69 mill. NOK
FORSKER OG
KOMPETANSE
137 mill. NOK

PETROMAKS
207 mill. NOK

NÆRINGSLIV
83 mill. NOK

DEMONSTRASJON
36 mill. NOK

Antall prosjekter i
utvalget

37

Tildelte midler i utvalget
[mill. NOK]

INSTITUTT
146 mill. NOK

258

Mesteparten av midlene innenfor dette teknologiområdet har gått til forsker- og kompetanseprosjekter i UoH- og
instituttsektoren. Næringslivet er for det meste representert relatert til deteksjon av oljeutslipp og operasjonelle
sikkerhetstiltak.

Viktige prosjekter/resultater
ISPAS

Overordnede resultater fra prosjektutvalget
•

Forskning og utvikling innenfor dette teknologiområdet fører som regel ikke
med seg direkte effekter på produksjonsvolumer, kostnader eller
klimagassutslipp, men er til gjengjeld essensiell for fortsatt olje- og
gassvirksomhet på norsk sokkel. Dels er det fordi myndighetene og
opinionen følger bransjen med argusøyne, og stiller stadig strengere krav
til virksomhetens drift. Det er også viktig for å muliggjøre virksomhet stadig
lengre nord, hvor nye problemstillinger og risikoer dukker opp.

•

Kostnadene ved eventuelle storulykker på norsk sokkel kan potensielt
være enorme, og verdien av å redusere risikoen er således stor.

•

Aktivitet som
følge av Forskningsrådets støtte har avstedkommet
betydelige framskritt for eksempel innen gassdeteksjon, oljedeteksjon og
utslippshåndtering.

•

Forskningsrådets midler har spesielt vært viktige for å holde liv i
oppstartsselskaper med begrenset kapitaltilgang i utviklingsfasen

Videreutvikling av teknologi og kunnskap fra FFI for å detektere
stealth-fartøy. Evner å gi rask og presis deteksjon av utslipp i alle
sjøtilstander, med et minimum av vedlikehold. Teknologien har også
potensiale utenfor olje- og gassindustrien, deriblant klassifisering av is
for nye sjøveier og deteksjon i forsvarssammenheng.

GasSecure
Spin-off fra SINTEF som har utviklet de første trådløse optiske
gassdetektorene til bruk i miljøer der det er fare for eksplosjon.
Kombinerer avansert måling med lang batteritid for å unngå kabling
offshore. Teknologien krever lite vedlikehold i drift. Solgt for 500
millioner NOK i 2015.

* ArcEx. Antatt at 20% av ArcEx-midlene kan relateres til oljevern og sikkerhet for offshorearbeidere.
Kilder: Rystad Energy data og analyse
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Sektor

PETROSENTER*
15 mill. NOK

Oljevern og sikkerhet for
offshorearbeidere

Tildelingene har favnet bredt, fire tydelige underområder har fått støtte

Utvalg*
Operasjonelle sikkerhetstiltak
Tiltak for å unngå ulykker eller redusere konsekvensene om ulykken først har skjedd

Nye oljelenser
PETROMAKS og DEMO2000

Mekanisk dispergering
av olje i vann

Optimering av undervannsinjeksjon
av dispergeringsmidler

Trådløs sanntidsovervåkning
av isdrift i nordområdene

Oljefilm på vann og responsmetoder,
dispergeringsstrategier, og oljedrift i is

Deteksjon
Nye eller forbedrede metoder for deteksjon av hydrokarboner, enten i form av oljeutslipp i sjø eller gassutslipp på offshoreinstallasjoner
Dypdykk

Dypdykk

Radarer for rask deteksjon
av oljesøl på stille vann

Trykkmåling i B-annulus
på subsea-brønner

Nyskapende
sanntidsovervåking for
å detektere utslipp til sjø

Sammenstilling av
sensordata for bedre
deteksjon av oljeutslipp

Overvåking og varsel
om lekkasje fra
prosessvanninjeksjon

Forbedret
overvåking fra
satellitt over hav

Trådløs
gassdetektor for
offshoreinstallasjoner

Modellering og simulering
Forskning og utvikling som muliggjør eller forbedrer fysisk modellering og simulering

Utvikling av nye og
forbedrede
miljørisikoanalyser

SIMCOFLOW og
modellering av
oljeutslipp

Utvikling av
havmodeller og
prediksjon av oljedrift

Undersøkelser på
koblingen mellom
bølger, olje og is

Utvikling av metoder for tidlig
varsling av jordskjelv som
kan føre til reservoarlekkasjer

Utvikling av overvåkings- og
prognosesystem for oljesøl
for å redusere responstid

Forskning på
interaksjonen mellom
olje og havis

Miljøovervåking- og påvirkning
Prosjekter relatert til overvåking av marine miljøer og forskning på offshoreaktiviteters påvirkning

Forskning på viktige kysthabitaters sårbarhet for
petroleumsforurensning, og utvikling av en
innovativ metode for offshoreovervåking
*Ikke uttømmende; kun et utvalg av prosjekter innen teknologiområdet
Kilder: Forskningsrådets prosjektbank, intervjuer, Rystad Energy data og analyse
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Utvikling av et sensorsystem for kartlegging og
overvåking av havbunnshabitater før, under og
etter boreoperasjoner

Testing og utforskning av anvendelsen av en
ubemannet sensorplattform for å detektere
oljeforurensning i marine miljøer

Oljevern og sikkerhet for
offshorearbeidere

«Unngåtte» ulykker som følge av HMS-tiltak har stor verdi

Realiserte sekundæreffekter*

Sysselsetting

Viktigste funn
Sysselsetting

•

Vi estimerer at rundt 1000 årsverk er sysselsatt som følge av
tildelingene innen oljevern og sikkerhet for offshorearbeidere.

•

Støtten har vært av avgjørende betydning for flere mindre
oppstartsselskaper, deriblant GasSecure, Aptomar, Octio og
BiotaGuard.

•

Støtten har bred geografisk spredning. Et eksempel på dette er
Norlense, lokalisert i Fiskebøl i Nordland, som har mottatt 8 millioner
over perioden

Kunnskap
• Dette teknologiområdet kjennetegnes av kunnskapsoppbygging i
universitet og instituttsektoren, særlig knyttet til modellering og
simulering
• Fra dypdykket på ISPAS er det spesielt interessant at teknologien har
sitt opphav i forsvarssektoren, kommersialisert i olje- og
gassindustrien, før applikasjoner i andre industrier dukker opp
HMS
• Det viktigste formålet til denne teknologiområde er å bidra til positive
effekter på HMS. Vi observerer at i perioden har det blitt utviklet og tatt
i bruk teknologier som har forbedret sikkerheten på norsk sokkel.
• Kostnadene ved eventuelle storulykker (som for eksempel Deepwater
Horizon) kan bli enorme. Det har derfor stor verdi å redusere risikoen
for slike ulykker, men denne verdien er «umulig» å kvantifisere
• Gassecure tilbyr trådløs og sikker gassdeteksjon til lavere kostnader
enn tidligere, hvilket kan føre til bedre og mer omfattende deteksjon til
det beste for offshorearbeideres sikkerhet
Andre effekter
• Oljevern og –beredskap til andre regioner

* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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Samarbeidspartnere
79 årsverk

Doktorgrad
28 årsverk
Postdoktor
21 årsverk

1045
årsverk
Tildelingsutløste
stillinger
917 årsverk
Beskrivelse av metodikk for beregning av sysselsetting finnes i appendiks.

Kommersielle resultater
Nye metoder og
teknologier

97

Nye forretningsområder

Nye produkter
og tjenester

91

Spin-offs

13

2

Oljevern og sikkerhet for
offshorearbeidere

Totalt har 78 partnere, i tillegg til prosjekteierne vært involvert
Kunnskap
Indikator

Regional fordeling og internasjonalisering

Antall

22

Stipendiater

Vitenskapelige
utgivelser

126

Formidlingstiltak

544

Fordeling
Doktor

Fagfellevurdert**

Brukerrettet

Prosjekteiere (sum tildelinger)

Postdoc
Andre
publikasjoner

Samarbeidspartnere
Antall per prosjekt
0
3%

Totalt
5-6
16%

78
partnere

1-2
43%

3-4
22%
* Fra prosjektvalget ** NSD-nivå 1 eller 2
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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Samarbeidspartnere (antall prosjektsamarbeid)
1

5 mill. NOK

8-9

9 mill. NOK

58-62

15 mill. NOK

Allmennrettet

Eksempler:
•
Weber, Jan. 2015:: «Eulerian Volume Transport Induced by Spatially Damped Internal Equatorial Kelvin
Waves». Journal of Physical Oceanography.
•
Linga et. al. 2015: «Two-phase nozzle flow and the subcharacteristic condition». Journal of
Mathematical Analysis and Applications.

>6
16%

Realiserte sekundæreffekter*

Prosjektene i utvalget har først og
fremst hatt samarbeidspartnere i
universitets- og instituttsektor, samt
i oljeselskapene med operasjoner
på norsk sokkel.

Prosjektene innenfor oljevern og sikkerhet for
offshorearbeidere er spredt i hele landet, og
har samarbeidspartnere i Europa, USA og
Brasil. Potensialet for forbedret oljevern
internasjonalt er en viktig effekt av arbeidet
som gjøres på feltet i Norge.

ISPAS kutter kostnadene og forbedrer oljevernet med nye radarer

Oljevern og sikkerhet for
offshorearbeidere
Dypdykk 1 av 2

Teknologibeskrivelse

Industrisamarbeid

•

ISPAS AS har utviklet en radar (Oil Spill Detection radar, OSD) for å
detektere oljeutslipp til sjø

•

ISPAS AS ble startet av forskere fra FFI med ekspertise innen
deteksjon av stealth-fartøy

•

Teknologien benytter statistiske metoder for å tolke elektromagnetiske
bølger som måler forskjellen på luft og olje, og skal bli minimalt påvirket av
bølgehøyde, vær- og lysforhold.

•

•

I motsetning til eksisterende løsninger skal ISPAS OSD kunne detektere
olje i stille sjø (sjøtilstand 0 til 2)

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) lyste ut
konkurranse om å utvikle teknologi for å detektere olje på
stille vann. ISPAS vant konkurransen, og begynte utviklingen
av OSD

•

Radaren er bygget uten bevegelige deler, og kan angivelig operere uten
vedlikehold av vesentlig betydning omtrent 10 ganger lengre enn
eksisterende radarer. Dette kan bety lavere levetidskostnader enn hittil
benyttede radarer, hvilket vil være fordelaktig på ubemannede plattformer

•

ISPAS ble i 2012 tildelt en FoU-kontrakt i Equinors LOOPprogram for å videreutvikle OSD

•

I 2014 tildelte Lundin en kontrakt på levering av fire OSD til
Edvard Grieg-plattformen. Året etter ble det opprettet et
DEMO2000-prosjekt for kvalifisering av teknologien, og
Lundin stilte Edvard Grieg-plattformen til disposisjon.
Prosjektet var svært viktig for å bringe teknologien fra
utviklingsstadiet til operasjonell drift.

•

Radaren skal gi vesentlig færre falske positiver, som reduserer behovet for
potensielt risikable utrykninger for nærmere undersøkelser

•

Radaren skal kunne måle bølgehøyde og overvåke nærtrafikk samtidig
som den overvåker oljeutslipp. Eksisterende løsninger har egne systemer
for å måle bølgehøyde.

•

Kombinasjonen av hurtigere og mer nøyaktig måling skal kunne muliggjøre
tidligere deteksjon av utslipp, og dermed tidligere håndtering og mindre
omfattende skader.

Kunnskaps- og teknologioverføring
•

ISPAS OSD var med på KV Svalbards tokt til Nordpolen
sommeren 2019. Målingene gjort der indikerer at OSD kan
fungere godt for å skille mellom gammel og ny is. For
skipstrafikk er dette avgjørende, og radaren kan være med
å åpne nye handelsruter gjennom for eksempel Nordøstog Nordvestpassasjen

•

ISPAS OSD har blitt testet for å detektere personell over
bord med lovende resultater, og kan tenkes å bli nyttig på
søk- og redningsfartøy

•

Forskere ved Massachusetts Institute of Technology (MIT)
i USA bruker data fra radarene på Edvard Griegplattformen til å forske på prediksjon av monsterbølger

•

Teknologien har også potensiale utenfor offshorenæringen,
for eksempel til deteksjon av droner

Tidslinje
2001

2009

Utvikling av
OSD startet
NOFO-utlysning
ISPAS etablert
Forskere fra FFI

2012

2014

Kontrakt med Equinor
Utvikling av OSD for
stille sjø
Kontrakt med Lundin
OSD på Edvard Grieg

2015

2017 2018 2019

2015-2017
DEMO2000-prosjekt
OSD på Edvard Grieg

Suksessfull test
og ny kontrakt

Kontrakt med Equinor
OSD på Johan Sverdrup

Deler av OSD
kvalifisert hos
Equinor

ISPAS har i dag 8 ansatte. De fleste har vært i selskapet i over ti år.
Kilder: Forskningsrådets prosjektbank, Rystad Energy data og analyse, intervju
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Oljevern og sikkerhet for
offshorearbeidere

GasSecure bidrar til økt sikkerhet med trådløse gassdetektorer

Dypdykk 2 av 2

Teknologibeskrivelse
•

Verdens første trådløse gassdeteksjonssystem basert på optisk sensor

•

Detektoren benytter seg av to forskjellige sensorer; én sensor med svært
lavt energibehov for å detektere utslipp, og en annen mer avansert og
presis sensor som måler når et utslipp er detektert av den første sensoren

•

Det lave energibehovet muliggjør trådløs montering, som er raskt, enkelt
og billig sammenlignet med kablede løsninger

•

Den store besparelsen ligger i redusert engineering i forbindelse med
planlegging av strømopplegget på plattformene. Typisk er enhetskosten
bare en brøkdel av denne jobben.

•

Detektoren er robust og krever ingen kalibrering

•

Anslagsvis kan man spare 80-90% ved etterinstallering av sensorer på
typiske felter i Nordsjøen sammenlignet med kablede løsninger

•

Kompetansen i GasSecure muliggjør videre utvidelse i sortimentet av
trådløse detektorer, for eksempel giftgassdetektorerer

Industrisamarbeid
•

•
•

•
•
•

Utviklingen av optiske filtre ved Sintef går langt tilbake. Grunnlegger av
GasSecure forstod at teknologien kunne brukes til trådløs gassdeteksjon
på grunn av det lave energiforbruket
Equinor var en av de store pådriverne i kjølvannet av et større samarbeid
rundt trådløs vibrasjonsovervåkning sammen med Sintef og ABB
Equinor og flere andre selskaper bidro til utviklingen ved å gi
tilbakemeldinger på prototyper underveis, og forpliktet seg til å teste
teknologien. Dette førte til god forankring av produktet hos potensielle
kunder.
ABB utviklet en modul i sitt system som muliggjorde integrasjon av
GasSecure-detektorer i eksisterende systemer
Utviklingen og tidlig produksjon av det optiske filteret skjedde i tett
samarbeid med Sintef MiNaLab
Det trådløse systemet har blitt utviklet i samarbeid med både et
amerikansk og et japansk firma

Tidslinje
HMS-effekter
•

Fordel at detektorene kan plasseres helt uavhengig av hvor det er praktisk
at kabler føres. På grunn av dette plasseres sensoren alltid på det
optimale stedet, hvilket øker sannsynligheten for tidlig deteksjon av
lekkasje.

•

Enkel og rimelig anskaffelse kan føre til at totalt sett flere enheter blir
installert, som igjen øker dekningen og sikkerheten

•

I utlandet har enkelte anlegg stått uten
gassdetektorer overhodet. Med
GasSecures løsning kan slike anlegg få
installert detektorer fordi det er en rimelig
og enkel løsning.

mill. NOK
FoU
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PETROMAKS25
støtte var
20
avgjørende i
starten
15

Demonstrasjon

Markedspenetrasjon

2015: Kjøpt opp for
500 mill. NOK av
Dräger

2019: 1000
sensorer plasser
over hele verden
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5
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2011

2012

Omsetning

2013

2014

2015

2016

2017

Midler utløst av Forskningsrådets støtte*

PETROMAKS-støtte

* Illustrativt. GasSecure mener selv Forskningsrådets støtte ga prosjektet legitimitet som førte til at det ble lettere å hente penger. ** Inkluderer R&D-tjenester til morselskap
Kilder: Forskningsrådets prosjektbank, Rystad Energy data og analyse, intervju
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Omsetning 2018:
107 mill. NOK**

DEMO2000-støtte

2018

Teknologi for flerfasestrømning i
rørledninger

Teknologiområde 5: Flerfasestrømning i rørledninger

Oversikt

Beskrivelse
•

•

I forbindelse med transport av hydrokarboner over
lengre og kortere distanser i rør på havbunnen
oppstår det ofte komplikasjoner relatert til flyten
gjennom systemet, f.eks. hydratdannelse («isslush»
av gass og vann) som tetter igjen røret,
bølger/«slugs» som oppstår og kan treffe kritisk
utstyr, etc. Disse problemene kan avhjelpes gjennom
systemdesign og dedikerte produkter/løsninger
Teknologiområdet dekker forskning og utvikling innen
forståelse av og tiltak mot flerfaseproblemer,
herunder grunnforskning, programvareutvikling og
fysiske produkter. Unntaket er multifasemålere som
er dekket under teknologiområdet
«Produksjonsoptimalisering» (selv om disse benyttes
også i flerfasestrømningssammenheng)

Tildelte midler i prosjektutvalg
Program

Prosjekttype

DEMO2000
38 mill. NOK

FORSKER OG
KOMPETANSE
87 mill. NOK

Etablert i 2013 etter over ti år med samarbeid om teknologiutvikling
mellom partnerne ConocoPhillips, Total, SINTEF og Kongsberg
Digital. Utvikler et software-basert verktøy for simulering av
flerfasestrømning.

Trelleborg Offshore
Trelleborg Offshore utvikler de tekniske isolasjonsmaterialene kalt
Vikotherm som er spesialisert for bruk subsea på rørledninger og
annet utstyr. Støtten har vært viktig for utvikling av produktene i takt
med næringens interesse.

Kilder: Rystad Energy data og analyse
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INNOVASJON
87 mill. NOK
NÆRINGSLIV
122 mill. NOK

INSTITUTT
86 mill. NOK

DEMONSTRASJON
38 mill. NOK

Antall prosjekter i
utvalget

32

Tildelte midler i utvalget
[mill. NOK]

212

80% av prosjektene er tildelt støtte fra PETROMAKS-programmet, mens resten kommer fra DEMO2000. 40% er gitt til
forsker- og kompetanseprosjekter, 40% til innovasjonsprosjekter og 20% til demonstrasjon. Næringslivet har fått flest
tildelinger med 60%, instituttsektoren står for 45%, mens universitet og høyskole kun har fått ett prosjekt.

Overordnede resultater fra prosjektutvalget
•

IFE er den ledende organisasjonen i Norge når det kommer til kompetanse
på teknologier for flerfasestrømning. De har prosjekter relatert til både
utvikling av simuleringsverktøy og tiltaksteknologier for å forhindre voksog hydratdannelse i rør med flerfasestrømmer.

•

Teknologiutviklingen tilrettelegger for lengre tie-back rekkevidde og gir
mulighet til å utvikle funn som ikke er store nok for plattformutvikling eller
er for langt unna eksisterende infrastruktur.

•

Trelleborg Offshore sin utvikling og bruk av ny teknologi i
isolasjonsmaterialer er eneste identifiserte realiserte effekt.

•

Kompetansebygging det siste tiåret er beregnet til å kutte store kostnader
for utvikling av funn langt fra eksisterende infrastruktur i fremtiden.

Institutt for energiteknikk
Forskningsinstitusjonen IFE har i stor grad ledet kompetansebygging
innenfor flerfasestrømningsteknologier de siste 10 årene. De har
både eid og deltatt i prosjekter relatert til teknologiutvikling og
utvikling av software for simulering og analyse av flerfasestrøm.

UoH
3 mill. NOK

PETROMAKS
174 mill. NOK

Viktige prosjekter/resultater
Ledaflow

Sektor

Historisk realiserte
Nøytral

-95
mill. NOK

Kvantifiserbare primæreffekter
Potensielle fremtidige (2020-50)
Nøytral

Nøytral

-121
mrd. NOK

Nøytral

Teknologi for flerfasestrømning i
rørledninger

To hovedkategorier: Tiltak mot og forståelse av flerfasestrømning

Prosjektutvalg*

Tiltak mot flerfasestrømning
Isolasjons- og overflatematerialer, piggeteknologi, oppvarming, mm.

Utvikling av coating i
produksjonsrør som inneholder
nanopartikler for å unngå
utvikling av hydrater.

Utvikling av MEG
regenereringsenhet og SAPL
undervanns automatisk piggelauncher for kostnadsbesparelser.

Tiltak mot trykktap langs
rørledninger ved påføring av
coating på innsiden av
rørledningen.

Utvikling av neste generasjons
polymerbaserte termiske
isolasjonsmateriale som skal brukes ved
store vanndyp og høy temperatur.

Utvikling av en kjøler for
flerfasestrøm for å unngå
dannelse av hydrater og voks i
produksjonsstrømmen.

Subsea røroppvarming for å
hindre voks- og hydratdannelse.
Jobber med å utvikle kabler for
større vanndyp.

Utvikling av en FSCC subseakjøler
som er mer kostnadseffektiv og
miljøvennlig enn de som fantes på
markedet allerede.

Utvikler rørkoblinger tilpasset
subsea som ikke krever sveising
eller varmebehandling. Tidligere
Quickflange, nå eid av ICR.

Utvikler et høytemperatur
isolasjonsmateriale for dypvanns
rørledninger.

Forståelse og programvare
Forskning og utvikling av verktøy for bedre forståelse av flerfasestrømning
Dypdykk

Videreutvikling av OLGA
flerfasesoftware ved
implementering av HDteknologi som er bedrer
nøyaktigheten betydelig.

Utvikling av softwarebasert
verktøy for forståelse og
analyse av multifasestrømning.

*Ikke uttømmende; kun et utvalg av prosjekter innen teknologiområdet
Kilder: Forskningsrådets prosjektbank, intervjuer
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Forskning på kraftig vibrasjon i
fleksible risere, og
slugstrømning med stor andel
gass.

Forskning relatert til
slugstrømning og
flerfasestrømmer i laminær- og
transisjonsfase.

Diverse grunnforskning
innenfor flerfasestrømning,
tiltak mot hydratdannelse,
utvikling av tracere for bruk i
produksjonsstrømmer, og
flerfasemodellering.

Utvikling av et undervanns
produksjonssystem som tillater
langdistanse transport av
hydrokarboner i Arktis fra felt til
eksisterende infrastruktur eller
landanlegg.

Støtten har medført kostnadsbesparelser på 95 mill. NOK

Teknologi for flerfasestrømning i
rørledninger
Realiserte primæreffekter

Historiske applikasjoner fra prosjektutvalg
•

Historiske feltutviklinger på norsk sokkel der teknologi og kunnskap utviklet med støtte fra Forskningsrådet i
den aktuelle perioden er benyttet er begrenset siden kunnskapen mer kommer til anvendelse fremover i tid.

•

Imidlertid har isolasjonsproduktet Vikotherm R2 fra Trelleborg fått støtte og blitt / vil bli applisert i forbindelse
med utviklinger i Norge (Aasta Hansteen, Bauge, Gina Krog, Fram East, Johan Castberg, Johan Sverdrup fase
1 og 2, Martin Linge, Snefrid Nord, Trestakk, Utgard, Åsgard kompresjon, Maria, Nova, Oda, Bøyla, Boa
Extension, Viper Cobra og Draugen) og på flere felter internasjonalt. Dette er derfor brukt som helhetlig
beregningsgrunnlag for realiserte primæreffekter for flerfasestrømningsteknologi ettersom det ikke er funnet
andre konkrete eksempler på realiseringer innen teknologiområdet.

Realiserte effekter fra prosjektutvalg

Volum

•

Ingen direkte volumeffekter siden vi må regne med at feltene ville blitt utviklet uavhengig av om Trelleborgs
isolasjonsmateriale eller et annet på markedet ble valgt

Økte produksjonsvolumer som følge av
teknologiutvikling

Nøytral

•

Kostnader

Trelleborgs 2. generasjons Vikotherm isolasjonsmateriale brukt under utvikling/videreutvilkling av feltene nevnt over
sammenlignet med hva det ville kostet for bruk og installasjon av 1. generasjons Vikotherm er med i beregningen av
reduserte kostnader

Reduserte kostnader i
perioden

-95
mill. NOK19

CO2-utslipp

•

Unngåtte CO2-utslipp i
perioden
Ingen effekt her siden valg av isolasjonsløsning ikke påvirker oppstrømsutslippene i nevneverdig grad med unntak av
tilfeller der materialet sørger for mindre oppvarmingsbehov, o. l.

Nøytral
Kilder: Rystad Energy UCube
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Teknologi for flerfasestrømning i
rørledninger

Teknologi kan senke risikoen for personell gjennom økt kunnskap

Realiserte sekundæreffekter*

Sysselsetting

Viktigste funn
Sysselsetting

Samarbeidspartnere
79 årsverk

•

Ledaflow og Empig har begge på minst ett tidspunkt i perioden hatt
mer årlig støtte enn 20% av omsetningen. Dette har generert 4 årsverk
for hver av dem.

•

IFE, Trelleborg, ICR Integrity og Future Technology har alle oppgitt at
prosjektstøtten har ført til nye forretningsområder.

•

331

Nesten 200 årsverk er generert direkte fra tildelte midler.

årsverk

Kunnskap
•

Så mye som 51 årsverk er generert av stipendiater i perioden, dette
betyr stor forskningsinnsats og er en høy andel når man sammenligner
med hvor mange av prosjektene som er eid av næringslivet.

Tildelingsutløste
stillinger
201 årsverk

Doktorgrad
34 årsverk
Postdoktor
17 årsverk

79 årsverk er generert som følge av
opptil flere samarbeidspartnere i
mange av prosjektene.
Prosentandelen årsverk fra
stipendiater er større her enn for de
fleste andre teknologiområdene.
Det er 201 tildelingsutløste stillinger,
hvorav 8 årsverk kommer fra Empig
og Ledaflow.

Beskrivelse av metodikk for beregning av sysselsetting finnes i appendiks.

HMS
•

•

Flefasestrømningsprogramvare fører til økt forståelse for samspill
mellom gass og væske i brønnen, da programvaren kan simulere
hvordan små mengde væske kondenserer og akkumulerer i brønn
eller stigerør. Dette fører til redusert risiko for eksempel for blowouts,
slik at personell utsettes for mindre risiko i arbeidet.
Færre platformutviklinger (mer utstyr på havbunnen som helt eller
delvis muliggjøres av flerfaseteknologi) fører totalt sett til færre
offshorearbeidere. Dette reduserer den generelle risikoen for personell
i risikoutsatt arbeid.

Andre effekter
•

Ledaflow er et eksempel på et samarbeid (ConocoPhillips, SINTEF,
Total og Kongsberg Gruppen) som medfører kompetanse- og
relasjonsbygging på tvers av landegrenser og konkurrerende bedrifter.

* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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Kommersielle resultater
Nye metoder og
teknologier

61

Nye forretningsområder

Nye produkter
og tjenester

30

Spin-offs

5

-

Ledaflow Technologies ble etablert i 2013 etter
over ti år med samarbeid om teknologiutvikling
mellom partnerne ConocoPhillips, Total, SINTEF
og Kongsberg Digital. Utvikler et softwarebasert
verktøy for simulering av flerfasestrømning.
EMPIG AS er en start-up stiftet i 2011
gjennom CoFounder. De utvikler et
prosesseringsanlegg for fjerning av avleiringer
i prosesseringsrør basert på en magnetisk
styrt, hul renseplugg.

Teknologi for flerfasestrømning i
rørledninger

IFE er største prosjekteier med 62 millioner NOK og 7 tildelinger

Realiserte sekundæreffekter*

Kunnskap
Indikator

Regional fordeling og internasjonalisering

Antall

24

Stipendiater

Vitenskapelige
utgivelser

Fordeling
Doktor

231

Postdoc
Andre
publikasjoner

80

Formidlingstiltak

Prosjekteiere (sum tildelinger)

Brukerrettet

Allmennrettet

Det er ingen fagfellevurderte publikasjoner i dette prosjektutvalget, men
SPT Group (nå Schlumberger) har publisert to artikler i vitenskapelige
tidsskrift som følge av prosjektet «Flerfasestrøm med gasshydrater». Fra
samme prosjekt er det også publisert 5 foredrag fra internasjonale møter,
mens SINTEF har publisert 3 av disse i forbindelse med prosjektet
«SMOOTHPIPE: Applied Surface Technology for Multiphase Pipelines».

Samarbeidspartnere
Antall per prosjekt
0
3%

>6
25%

Totalt

1-2
31%

81
partnere
5-6
25%

3-4
16%

* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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Det er kun ett prosjekt i utvalget på
32 som ikke har hatt noen
samarbeidspartnere. 50% har hatt
flere enn 4 samarbeidspartnere.
Equinor, SINTEF og NTNU er de
mest frekvente samarbeidspartnerne
i Norge, mens Petrobras og Chevron
er størst globalt.

Samarbeidspartnere (antall prosjektsamarbeid)
1

5 mill. NOK

8-9

9 mill. NOK

58-62

15 mill. NOK
•

IFE er største prosjekteiere, lokalisert i
Oslo-området.

•

Mindre selskaper med ny teknologi som
Empig og Ledaflow utpeker seg som
store prosjekteiere. Samtidig er større
subsea service selskaper som Shawcor,
Subsea7, Kongsberg, NOV og Trelleborg
synlige.

•

Flere oljeselskaper sammen med
SINTEF og NTNU er frekvente
samarbeidspartnere i Norge.
Internasjonalt er de tre globale
oljeselskapene Chevron, Petrobras og
Petronas størst.

Ny teknologi for flerfasestrømning vil muliggjøre utvikling av funn
langt fra eksisterende infrastruktur

Teknologi for flerfasestrømning i
rørledninger
Potensielle primæreffekter

Antakelser rundt fremtidig bruk
•

Felt som er større enn 300 mmboe er ekskludert fra utvalget, da disse kun er aktuelle som utviklinger med egen
plattform.

•

Kun felter utenfor dagens tie-back rekkevidde er inkludert i beregningene. Dagens rekkevidde antas å være 40
km for olje og 150 km for våtgass. Dette betyr at det finnes mange små funn i Nordsjøen og Barentshavet som
krever nye «hovedplattformer» (hosts) for å bli utviklet.

•

Beregningene for kostnadsbesparelser tar kun hensyn til fasilitetsinvesteringer

Potensielle effekter
Kort sikt

Produksjonsvolumer

•

Ingen direkte volumeffekter er tatt høyde for selv økt tie-back-avstand kan aktivere eller akselerere produksjonen fra små
funn med tilhørende positive volumeffekter.

2020-2025

Lang sikt
2025-2050

•

Kort sikt
2020-2025

-0,87
mrd. NOK19

Fasilitetskostnader er svært feltspesifikke, men historisk er fasilitetskostnader lavere for tie-back-utviklinger sammenlignet
med platformløsninger på norsk sokkel. Man kan anta omtrent 40% lavere fasilitetskostnad per fat for tie-back-utviklinger

•

Noen fremtidige besparelser relatert til brukskostnad for nye mot eksisterende flerfasestrømningsteknologier kan også
pekes på, men disse effektene er små og dermed ikke iberegnet her

Lang sikt

•

Reduksjon i driftskostnader er ikke inkludert i beregningene, dette antas nøytralt

2025-2050

mrd. NOK19

Kort sikt
Ingen direkte utslippseffekter. Noe fakling kan unngås grunnet færre intervensjoner, men energi til oppvarming, pumper,
osv., vil motvirke reduksjonen. Nettoeffekten avhenger av energikilden som brukes for å dekke det økte behovet som
trengs for å implementere teknologien

2020-2025

Nøytral

•

Lang sikt
2025-2050

Kilder: OG21 2019 study; UCube; Rystad Energy data og analyse
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Nøytral

•

Kostnader

CO2-utslipp

Kostnadsbesparelsene kommer av at behovet for investeringer senkes for tie-back-utviklinger sammenlignet med
platformløsninger for en gitt ressursbase

Nøytral

-120

Nøytral

IFE avgjørende for teknologiutvikling innen flerfasestrømning i Norge

Teknologi for flerfasestrømning i
rørledninger
Dypdykk: IFE

Historikk
•

Divisjon for strømning og miljøteknologi hos
IFE står bak mye av forskningen på
flerfasestrømning de siste 10 årene.
Divisjonen består av 5 avdelinger, herunder
korrosjonsteknologi, sporstoffteknologi og
strømningsteknikk som er relevante for
flerfasestrømning. Korrosjonsteknologi har
også fått støtte til 2 prosjekter som er plassert
under tilstandsbasert vedlikehold.

•

Til sammen har disse 3 avdelingene på IFE
fått 62 mill. NOK i støtte til forskning relatert til
flerfasestrømning i perioden 2005-2020.

•

Avdeling for strømningsteknikk har uttalt at
avdelingen «mest sannsynlig» ikke hadde
overlevd oljenedturen uten støtten fra
Forskningsrådet, da støtten kunne være så
stor som halvparten av omsetningen i de
årene det var mest utfordrende å få støtte fra
næringslivet.

•

Forskningsrådets støtte er også en viktig
fasilitator for utvikling og prioritering av
ressurser til et prosjekt fordi støtten kommer
med krav om rapportering og gjennomføring
innenfor et bestemt tidsperspektiv.

•

Mange av prosjektene som har fått støtte i
perioden har vært rene kompetanseprosjekter
som er viktig for utviklingen av
teknologiområdet, men det tar gjerne lengre
tid før disse får synlige primæreffekter. IFE
har hatt en rekke industrielle partnere, typisk
internasjonale olje- og oljeserviceselskaper.

Programvareutvikling
OLIASOFT

Ledaflow

OLGA

Tilrettelegger for at brønnplanlegging og design skal bli mer kostnadseffektivt og at
resultatet blir tryggere og mer effektive
brønner. Autonome boreoperasjoner er
mulig ved bruk av to-veis kommunikasjon
og analyser av produksjonsstrømmen i
sanntid (også etter oppstart). Verktøyet er
resultat av et industrisamarbeid med
forskningsinstitusjonene IFE og SINTEF
og næringslivet med AkerBP, Equinor,
OMV og MHWirth.

Programvaren kan brukes til simulering
og analyse av flerfasestrømning, og
konkurrerer i mange tilfeller med OLGA.
Konseptet bak teknologien for
flerfasestrømning som brukes i dag ble
utviklet hos IFE rundt 1980 i samarbeid
med SINTEF, som er en av
initiativtakerne bak Ledaflow. Nå deltar
Ledaflow i et IFE-prosjekt støttet av
Forskningsrådet for å kvantifisere
usikkerheten i flerfasemodellering.

Nå Schlumberger-eide OLGA er den
verdensledende programvaren for
analyse av flerfasestrømning.
Schlumberger kjøpte SPT Group Norway
AS i 2012, som er en spin-off fra IFE.
Simuleringsverktøyet har bidratt til økt
forståelse for flerfasestrømning i
rørledninger for å hindre voks- og hydratdannelse. Flere av prosjektene IFE fikk
støtte til i perioden før 2012 var for å
implementere nye moduler i OLGA.

Strømningsteknikk

Korrosjonsteknologi

Sporstoffteknologi

MEG regenerering

Tracere

MEG kombinert med korrosjonshemmer er ofte foretrukket
løsning for å hindre hydrater og korrosjon i langdistanse
gasskondensat prosessrør som transporterer
flerfasestrømmer. IFE har utført mange
kompetansehevingsprosjekter relatert til lukkede
regenereringssystemer for MEG og har siden 2005 deltatt i
flere bransjesatsninger (JIP) på dette fagfeltet. De har også
utviklet en egen simulator og bygd laboratorier med
pilotanlegg for glykolregenerering. Teknolgien og
kunnskapen benyttes bl.a. av nå NOV-eide Fjords
Processing som tidligere var en del av Aker Solutions.

Blant annet gjennom et DEMO2000-prosjekt i 2005-2011
utviklet IFE tracere til bruk innen analyse og forståelse av
flerfasestrømmen i produksjonsrøret. Disse tracerene ble
med i videreutvikling av reservoartracere som senere ble
kommersialisert gjennom selskapet Restrack. IFE driver
fortsatt forskning og utvikling på sporstoffteknologi til bruk
i ulike formål, som økt utvinning, reservoarevaluering,
smarte brønner, studier og overvåkning av prosessutstyr
og metoder for tracerbasert kontroll av flerfasetransport.

Kilder: Forskningsrådets Prosjektbank, Rystad Energy data og analyse, intervjuer
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Strømningsteknikk

Teknologiutvikling

Levetidsforlengelse av utstyr og
Teknologiområde 6:
tilstandsbasert vedlikehold
Beskrivelse
•

•

•

Vedlikehold har historisk blitt gjennomført periodisk;
alder og driftstid har vært bestemmende for
vedlikeholdsaktiviteten. Denne tilnærmingen fører til
unødvendig inspeksjon og vedlikehold av fungerende
utstyr, samt at det kan oppstå kritiske feil mellom de
periodiske kontrollene som fører til driftsforstyrrelse.
Innsikt gjennom forskning, forsøk og bruk av stordata
(produksjonsdata, sensorer, etc.) kan gjenkjenne
mønstre i forkant av utstyrsfeil slik at vedlikehold blir
gjennomført tilstandsbasert, i stedet for preventivt
eller korrektivt.
Levetidsforlengelse kan være en konsekvens av
tilstandsovervåkning ettersom utstyr fortsetter i
operasjon fremfor å bli stengt ned preventivt.

Levetidsforlengelse av utstyr og
tilstandsbasert vedlikehold
Oversikt

Tildelte midler i prosjektutvalg
Program

Prosjekttype

DEMO2000
24 mill. NOK

INNOVASJON
55 mill. NOK
FORSKER OG
KOMPETANSE
116 mill. NOK

PETROMAKS
181 mill. NOK

Antall prosjekter i
utvalget

Halfwave har utviklet et sprekkgjenkjenningsverktøy med høy
følsomhet og høy båndbredde ved bruk av piezoelektriske
transdusere.

•

Viser hvordan tilstedeværelsen av hydrogen kan redusere stålets
tretthetstid drastisk.

•

SINTEF: Kunnskapsbase for reparasjonberedskap
av undervannsrørledninger

•

Tildelte midler i utvalget
[mill. NOK]

21

205

Eneste realiserte produkt/løsning støttet i perioden er TechnipFMCs
Reactive Flex Joint for begrensning av brønnhodeslitasje i forbindelse med
boring. HMS-hensyn har drevet utviklingen, realiserte HMS-effekter er
observert gjennom bruk på riggen Deepsea Bergen. Ingen andre effekter
er observert, men løsningen vil også ha økonomisk verdi i fremtiden
Fremover vil støtten kunne medføre økt produksjon på 1,5 mrd. fat
oljeekvivalenter frem mot 2050, besparelser på nesten 400 mrd. NOK og
1,75 million tonn i unngåtte CO2-utslipp.
Prosjektutvalget er estimert til å ha generert 447 årsverk i 10-års perioden.
Over 150 av disse årsverkene kommer fra årsverk i nye virksomheter som
Force Technology og Teekay Petrojarl Production.
God kompetansespredning er observert
Historisk realiserte
I K K E
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INSTITUTT
73 mill. NOK

Overordnede resultater fra prosjektutvalget
•

Kilder: Rystad Energy data og analyse

DEMONSTRASJON
24 mill. NOK

UoH
53 mill. NOK

Ettersom dette er et umodent teknologiområde med få kommersialiseringer har en stor andel av tildelingene gått til
forsker- og kompetanseprosjekter gjennom PETROMAKS. Den høye andelen prosjekter fra næringslivet tyder på at
interessen er stor for teknologiområdet.

Halfwave: ART – Deteksjon av sprekker

Bygge en kunnskapsbase for nye reparasjonsprosedyrer av
rørledninger og for kontroll av degraderingmekanismer.

NÆRINGSLIV
79 mill. NOK

ANNET
10 mill. NOK

Viktige prosjekter/resultater

NTNU: Utvikler testrigger hvor utmattningslevetid
kan måles

Sektor

Kvantifiserbare primæreffekter
Potensielle fremtidige (2020-50)

A D O P T E R T

+1490
mill. boe

-386
mrd. NOK

-1,75
mill. tonn CO2

Korrosjon og overbelastning er viktig å forstå for å øke utstyrslevetid

Levetidsforlengelse av utstyr og
tilstandsbasert vedlikehold
Prosjektutvalg*

Tiltak og utstyr
Forskning og utvikling av verktøy for overvåkning og bedre forståelse av slitasje
Dypdykk
Utvikler en «Safe Breakaway
joint» som beskytter rørledning og
forhindrer overbelastning og
kostbare skader på konstruksjoner
som rørledningen er festet til.

Utvikler «SmartPipe» for å
gjennomføre sanntids
monitorering av rørledninger.

Utvikler tilstandsovervåkning av
hydrauliske maskiner under vann
for å kunne gjøre sykroniserte
reparasjoner på installasjonen.

Fullskala test og kvalifikasjon av
systemer for brønnintervensjon
basert på bruk av komposittkabler.

Utvikler «SmartPipe», som er
selvdiagnostiske rørledninger og
stigerør for fremtidig integrert
prosesstyring.

Utvikler «Reactive flex joint».
Denne skal redusere
bøyemomenter som virker på
brønnhode ved å innføre en
mekanisme som en del av
brønnaksess-system.

Utvikler et
sprekkgjenkjenningsverktøy som
muliggjør mer effektiv og mer
nøyaktig inspeksjon av rørledninger.

FlexLinerLife-prosjektet har som
målsetting å utvikle en metode
som gir nøyaktige estimater på
nedbrytningsstatus, og beregne
levetidsforlengelse på fleksible rør
i drift.

Utvikler NextGenIMR som bla.
bruker algoritmer som effektivt
beregner eksakt posisjon og
orientering av
undervannsfarkosten under
operasjoner.

Forståelse og programvare
Forskning og utvikling på metoder for deteksjon av slitasje

Utvikler tilstands- og
ytelsesovervåkning av kritiske
undersjøiske- og topsidesystemer og utstyr.

Forskning som skal forklare og
forutsi ulike korrosjonsprosesser
som finner sted i
karbonstålrørledninger, for å
forsyne industrien med nødvendig
kunnskap for effektiv
korrosjonskontroll

Forbedrede operasjoner gjennom
implementering av mer effektive
arbeidsprosesser, samt utvikling
av ny teori, metoder og verktøy for
vedlikeholdsoptimalisering

Bygge en kunnskapsbase for nye
reparasjonsprosedyrer av
rørledninger og for kontroll av
degraderingmekanismer.

*Ikke uttømmende; kun et utvalg av prosjekter innen teknologiområdet
Kilder: Forskningsrådets prosjektbank, intervjuer
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“PolyLife-prosjektet” har utforsket
aldring av polymermaterialer i oljeog gassmiljøer.

Utvikler en testrigg hvor
utmattningslevetiden til prøver
under hydrogenoppladning kan
måles.

Utvikler et multiskala
modellerings- og
verifikasjonsrammeverk for å
beskrive påvirkningen hydrogen
har på degradering av materialer
og korngrenser.

Utvikling av beste praksis for
vurdering av ytre kappeskader på
rør og tilhørende
korrosjonsmekanismer

Utviklet et radikalt nytt
inspeksjons- og overvåkningsinstrument for tidlig deteksjon av
korrosjon under
overflatebeskyttelse til bruk på
offshore plattformer og i subseainstallasjoner

Forskning på hvordan ulik
belastning på kjetting brukt til
forankring av flytende
installasjoner til havs påvirker
kjettingens levetid.

Forskningen rundt grunnleggende
forståelse av kjemien i ringrommet
og hvordan miljøet i ringrommet
påvirker hydrogenopptak og brudd
på armeringstrådene.

Levetidsforlengelse av utstyr og
tilstandsbasert vedlikehold

Nye virksomheter er en viktig bidragsyter til sysselsetting

Realiserte sekundæreffekter*

Sysselsetting

Viktigste funn

Samarbeidspartnere
79 årsverk

Sysselsetting
•

Estimatet for antall årsverk sysselsatt er 447 som følge av tildelinger
innen levetidsforlengelse av utstyr og tilstandsbasert vedlikehold.

•

Det er i hovedsak midler til næringslivsektoren som bidrar til
sysselsettingen. Viktige enkeltselskaper som bidrar her er Force
Technology Norway og Teekay Petrojarl Production.

Kunnskap
• NTNU og SINTEF har vært største prosjekteiere innenfor dette
teknologiområdet. NTNU og SINTEF har utgitt 130 brukerrettede og
allmennrettede formidlingstiltak og har flere forskningsprosjekter med
over 5 samarbeidspartnere, og er dermed store bidragsyter innen
kompetansespredning.

HMS
• Mindre tidkrevende periodisk veldlikehold medfører færre offshore
arbeidstimer som igjen medfører mindre eksponering for arbeidere.
•

Varsling av feil før de innreffer medfører at man kan gjøre tiltak som
hindrer store ulykker og utslipp.

Andre effekter
• Internasjonalt samarbeid har ført til testing av teknologi i ulike miljøer
som videre fører til bedre videreutvikling av teknologien.

* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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447

Doktorgrad
53 årsverk

årsverk
Tildelingsutløste
stillinger
307 årsverk

Postdoktor
7 årsverk

For prosjektene relatert til dette
teknologiområdet er 69% av
årsverkene i perioden 2008-2018 fra
tildelingsutløste stillinger. Over 150 av
disse årsverkene kommer fra årsverk i
nye virksomheter som Force
Technology og Teekay Petrojarl
Production.
Ca. 60 årsverk tilhører stipendiater
som gjenspeiler insituttsektorens
relative store tildelinger innen dette
teknologiområde.

Beskrivelse av metodikk for beregning av sysselsetting finnes i appendiks.

Kommersielle resultater
Nye metoder og
teknologier

71

Nye forretningsområder

5

Nye produkter
og tjenester

32

Spin-offs

1

DNV utviklet en akustisk inspeksjonsteknologi kalt
ART gjennom 20 år med forskning og utvikling.
Denne virksomheten ble lagt inn i Halfwave og
fisjonert ut av DNV 1. januar 2012. Halfwave har
siden den gang arbeidet med videreutvikle denne
teknologien.
TechnipFMC har siden 2010 arbeidet med å
utvikle Reactive Flex Joint. Denne skal
redusere bøyemomenter som virker på
brønnhode ved å innføre en mekanisme som
en del av brønnaksess-system.

Levetidsforlengelse av utstyr og
tilstandsbasert vedlikehold

Internasjonalt samarbeid har vært viktig for testing av ny teknologi

Realiserte sekundæreffekter*

Kunnskap
Indikator

Regional fordeling og internasjonalisering

Antall

Fordeling

25

Stipendiater

Vitenskapelige
utgivelser

197

Formidlingstiltak

314

Doktor

Fagfellevurdert**

Brukerrettet

Prosjekteiere (sum tildelinger)
Postdoc

Andre
publikasjoner

Allmennrettet

Samarbeidspartnere (antall prosjektsamarbeid)
1

5 mill. NOK

8-9

9 mill. NOK

58-62

15 mill. NOK
•

Teknologiutviklingen er sentrert rundt
subseamiljøet på Østlandet. De største
prosjekteierne finner vi i Trondheim, der
SINTEF og NTNU er de største
bidragsyterne.

•

Oljeselskaper både nasjonalt og
internasjonalt har vært viktige
samarbeidspartnere. Disse har blant
annet muliggjort testing av teknologi
under ulike forhold. Samarbeid med
internasjonale universiteter er også
observert.

Tre prosjekter innen domenet har publisert 18 fagfellevurderte artikler i
perioden 2008-2018.
Eksempler:
•
Zerbst et al. 2014: «Review on fracture and crack propagation in weldments – A fracture mechanics
perspective». Science Direct.
•
Jørgensen et al. 2017: “Experimental validation of three-stage position filter based on long baseline
measurements with unknown wave speed”. IEEE Conference on Control Technology and Applications

Samarbeidspartnere
Antall per prosjekt
0
10%

>6
33%

Totalt

1-2
19%

78
partnere
3-4
5%
5-6
33%
* Fra prosjektvalget ** NSD-nivå 1 eller 2
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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Majoriteten av prosjektene i utvalget
har brukt samarbeidspartnere fra
næringslivet. Av disse er det flest
E&P- og oljeserviceselskaper. De
fleste prosjektene har også
instituttsektoren med som
samarbeidspartner, noe som bidrar til
kunnskapsspredning og rask
kompetanseutvikling.
Mer enn 80% av prosjektene har hatt
flere enn 3 samarbeidspartnere som
har bidratt til kunnskapsfordeling
mellom flere organisasjoner.

Fremtidig økt produksjonsvolum og betraktelig reduserte kostnader

Levetidsforlengelse av utstyr og
tilstandsbasert vedlikehold
Potensielle primæreffekter

Antakelser rundt fremtidig bruk

•

For teknologier knyttet til levetidsforlengelse av utstyr og tilstandsbasert vedlikehold er alle felter, både
nåværende og fremtidige, potensielle fremtidige bruksområder.
Ettersom mye av teknologien fortsatt er i utviklingsfasen er det antatt at teknologiområdets fulle potensial vil
realiseres etter 2020.

•

Potensielle effekter
Kort sikt

Produksjonsvolumer

•

Teknologi innen tilstandsbasert vedlikehold har som mål å øke volumer gjennom økt regularitet og redusert nedetid.
Etablert metodikk indikerer at teknologien kan øke regulariteten med 2-5% og dette studiet antar derfor en inkrementell
regularitetsforbedring på 3,5%-poeng på dagens NCS-gjennomsnitt på 83%

mill. boe

Lang sikt

+1070

2025-2050

Kort sikt
•

Kostnader

•
•

Ettersom teknologien reduserer behovet for vedlikehold og øker levetiden til utstyr, vil behovet for offshore personell
reduseres. Det er antatt at det reduserte behovet for vedlikehold på grunn av optimaliserte vedlikeholdsrutiner og
forebygging av uforutsette utstyrsfeil vil redusere offshore personellbehov med 30%
Reduksjon av offshore personell vil redusere kostnader forbundet med arbeid, transport og logistikk
Bedre overvåkning av utstyrstilstand vil føre til en reduksjon i kostnader knyttet til reservedeler på 7.5%

2020-2025

Lang sikt
2025-2050

Kort sikt
•

CO2-utslipp
•

En økning i regularitet på 3,5%-poeng fra prediktive vedlikeholdsteknologier representerer en reduksjon i nedetid på 21%.
Denne effekten kan kobles direkte til reduserte CO2-utslipp ettersom 40% av utslipp knyttet til fakling er forårsaket av
nedetid
Ytterligere reduksjon av utslipp er forventet ettersom behovet for transport av personell og utstyr reduseres

2020-2025

Lang sikt
2025-2050

Kilder: Rystad Energy data og analyse
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+420

2020-2025

mill. boe

-89
mrd. NOK19

-297
mrd. NOK19

-0,5
mill. tonn CO2

-1,25
mill. tonn CO2

Reactive Flex Joint reduserer kostnader og utslipp og bedrer HMS

Levetidsforlengelse av utstyr og
tilstandsbasert vedlikehold
Dypdykk: TechnipFMC

Applikasjon
•

Tett samarbeid med Equinor

Blowout-preventeren (BOP) brukt innen offshore boreoperasjoner er 15-19
meter høy og veier flere hundre tonn. Når denne beveges og «bøyes» på
havbunnen (flyterigg) fører det til stor belastning på brønnhodet.

•

Equinor kom gikk inn i
utviklingsprosjektet i 2010, sammen
med støtte fra Forskningsrådet.

TechnipFMC har utviklet en Reactive Flex Joint (RFJ) som er en en
bøyemomentavlaster. Konseptet beskrives som en «muskel» som gjør at
BOP-en beveger seg mindre. RFJ-en gir et ekstra tilleggsmoment som
gjør at man vipper BOP-en tilbake og dermed reduserer bøyemomentet.

•

Teknologien kan øke levetiden på brønnhodene 10-15 ganger
designlevetiden. Dette betyr at man kan gjøre nye sidesteg i eksisterende
brønner snarere enn å bore helt nye brønner for å treffe nye brønnmål.

•

Teknologien medfører redusert fare for personell ettersom antall
boredager reduseres ved sidesteg sammenlignet med helt nye brønner.
Teknologien vil også redusere faren for miljøfarlige utslipp betraktelig.

Det var etter tett samarbeid med
Equinor at teknologiutviklingen
begynte å skyte fart.

+

I 2016 fikk TechnipFMC kjørt en
operasjon sammen med Equinor på
riggen Deepsea Bergen. Å kunne
teste ny teknologi på denne måten
blir beskrevet som en svært viktig
del av teknologiutviklingen.

Tidsperspektiv
Støttet av Forskningsrådet*

2005

TechnipFMC
Utvikler Safe
Breakaway Joint (SBJ)

2010

TechnipFMC
Begynner å utvikle RFJ
sammen Equinor og
trekker også på
kompetanse fra SBJutviklingen.

Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy data og analyse

49

2015

TechnipFMC
Videreutvikler RFJ
sammen med Equinor
og planlegger
kommersiel bruk

2016

~2020

Deepsea Bergen
Kjører en operasjon
sammen med Equinor
der RFJ blir brukt på
Odfjell Drillings rigg
Deepsea Bergen

West Bollsta
Lundin skal benytte RFJ på 3
brønner boret med Northern
Drillings rigg West Bollsta under
utviklingen av Solveig-feltet

Subsea boosting/kompresjon

Teknologiområde 7: Subsea boosting/kompresjon

Oversikt

Beskrivelse
•

•
•

•

Subsea boosting brukes på oljefelt, mens
kompresjon på gassfelt. Formålet er å akselerere
produksjonen og øke utvinningen.
Prosjektutvalget inkluderer støtte til subsea boosting
og kraftfordelingssystemer. Ingen midler er tildelt
subsea kompresjonsprosjekter i perioden.
Subsea boosting er pumper på havbunnen som
enten plasseres nedstrøms manifolden, eller på
enkeltbrønner (teknologi under utvikling). Systemene
kan appliseres både i utviklings- og driftsfase.
Våtgasskompressorer er teknologisk sett også en
form for boosterpumpe.
Gasskompressorer installeres primært under feltets
driftsfase og alltid oppstrøms manifolden, da
kompresjonsenhetene er svært store og kostbare.

Tildelte midler i prosjektutvalg
Program

Prosjekttype

PETROMAKS
75 mill. NOK

DEMO2000
78 mill. NOK

Antall prosjekter i
utvalget

Tildelte midler i utvalget
[mill. NOK]

16

153

Overordnede resultater fra prosjektutvalget

•

Aker Solutions subsea boosting pumpe

50

NÆRINGSLIV
90 mill. NOK

Totale tildelinger er delt tilnærmet likt mellom programmene DEMO2000 og PETROMAKS. Halvparten av prosjektene
er demonstrasjonsprosjekt, mens de fleste andre er forsker- og kompetanseprosjekt. 60% av prosjektene er gått til
næringslivet og resten til instituttsektoren.

•

Kilder: Rystad Energy data og analyse

INSTITUTT
63 mill. NOK

DEMONSTRASJON
78 mill. NOK

FSubsea boosting pumpe

Aker Solutions har fått støtte gjennom 3 prosjekter i perioden, der
alle går ut på å utvikle en pumpe som er et «head-to-head» produkt
med eksisterende markedsløsninger. Pumpen skal brukes til subsea
boosting og et av studiene fokuserer på problemstillingen høyt trykk
og dypt vann. Samarbeidspartnere har vært Equinor, ExxonMobil,
Nexen, Total, Akastor, Chevron, ConocoPhillips og Shell.

INNOVASJON
12 mill. NOK

FORSKER- OG
KOMPETANSE
63 mill. NOK

Viktige prosjekter/resultater

FSubsea er en 2013-spin-off fra Fuglesangs AS som et eget subsea
teknologiutviklingsselskap. Tildelingen fra Forskningsrådet har gått til
utvikling av en nedskalert pumpe for applikasjon på enkeltbrønner
fremfor på manifold. Det viktige fokusområdet til boostingpumpen er
at en mekanisk kobling byttes ut med en magnetisk kobling mellom
pumpehus og motor, noe som skal gi pumpen lengre levetid og
senke dimensjoneringen av krafttilgangssystemet (lavere kostnad).

Sektor

•

Det har vært to offshoreprosjekter av relevans for dette teknologiområdet
på norsk sokkel i perioden 2008-2018: Åsgard kompresjon og Gullfaks Sør
våtgasskompresjon. Aker Solutions’ LiquidBooster, som er installert på
Åsgard kompresjon, har fått støtte, men kan regnes som utslagsgivende
for gjennomføring av prosjektet. Det anslås derfor neglisjerbare realiserte
primæreffekter fra dette området.
Teknologier som har fått støtte i perioden, er beregnet til å øke
produksjonsvolumene på norsk sokkel med nærmere 300 millioner fat i
perioden 2020-2050. Kostnadene ved installasjon er beregnet til å være en
god investering dersom det gjøres på riktig tidspunkt.
Boostingsystemer er kraftkrevende og fôres av offshore gassturbiner,
dermed er det beregnet at støtten medfører økte utslipp framover.
Historisk realiserte
I K K E

Kvantifiserbare primæreffekter
Potensielle fremtidige (2020-50)

A D O P T E R T

+290
mill. boe

+6,8
mrd. NOK

+1,2
mill. tonn CO2

Subsea boosting/kompresjon

Teknologiområdet har to tydelige undergrupper

Prosjektoversikt*
Pumpeteknologi for subsea boosting
Utvikling av ny subsea boosting pumpeteknologi for økt utvinning
Dypdykk

Har fått støtte gjennom 3 prosjekter i perioden, der alle går ut
på å utvikle en pumper som er «head-to-head» med
eksisterende markedsløsninger. Ett av prosjektene så på
problemstillingene knyttet til høyt trykk, og boostingteknologien (LiquidBooster) det ble forsket på er installert på
Åsgard kompresjon-prosjektet.

Utvikling av en nedskalert pumpe for applikasjon på
enkeltbrønner fremfor på manifold. Det viktige fokusområdet
er en magnetisk kobling mellom pumpehus og motor.

Subsea kraftfordelingssystemer
Utvikling av komponenter til kraftfordelingssystemer til bruk subsea

Utvikling av et kraftfordelingssystem til
forbrukere på havbunnen bestående av
transformatorer, bryter, motordrift og
kontrollsystem.

Subsea bryteranlegg for distribuering
av kraft til flere subsea
kraftkonsumenter. Inkluderer
havbunnssikker utforming.

*Ikke uttømmende; kun et utvalg av prosjekter innen teknologiområdet
Kilder: Forskningsrådets prosjektbank, intervjuer
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Elektrifisering av
nedihullsapplikasjoner
som boremotorer,
undergrunnsventiler,
progressive
kavitasjonspumper og
lignende.

Subsea kraftfordelingssystem med
et mellomspent bryteranlegg,
frekvensomformer og tilhørende
kontrollsystem.

Har fått støtte gjennom 5 prosjekter i
perioden, som alle inngår i forskning og
utviklingarbeid innen
isolasjonsmaterialer og –systemer for
høyspenningssystemer, trykktolerant
kraftelektronikk, osv. for bruk subsea.

Boosting – et norskledet teknologiområde med internasjonal spredning

Subsea boosting/kompresjon
Realiserte sekundæreffekter*

Sysselsetting

Viktigste funn
Sysselsetting
•

•

FSubsea og SCI AS har begge mottatt støtte tilsvarende mer enn 20% av den
årlige omsetningen i et eller flere år i perioden 2008-2018, og har derfor økt
sysselsettingen utover det de ellers ville hatt.

Samarbeidspartnere
86 årsverk

Mer enn 60% av årsverkene på dette området kommer fra tildelte midler og
det er relativt få stipendiater, noe som henger sammen med at næringslivet er
en større interessehaver enn forskningsinstitusjonene på dette
teknologiområdet.

277
årsverk
Doktorgrad
14 årsverk

Kunnskap
•

SINTEF har vært største prosjekteier innenfor dette domenet og har publisert
230 vitenskapelige tidsskrift og hatt mer enn 9 samarbeidspartnere i 4 av
prosjektene. De er dermed en stor bidragsyter innen kompetansespredning,
spesielt innenfor subsea kraftdistribusjon.

•

Samarbeid mellom subsea teknologiselskaper og internasjonale oljeselskaper
er observert.

Tildelingsutløste
stillinger
172 årsverk

På sikt kan teknologiutvikling innen subseasystemer føre til at man kan fjerne
personell fra offshore plattformer og risikoen det innebærer.

Andre effekter
•

For mindre aktører er Forskningsrådets støtte en viktig markedsføringsstrategi
for å skape interesse for samarbeid og støtte fra næringslivet, slik at de har
nok midler til å fortsette FoU.

•

De siste 10 årene er det blitt installert 15 subsea boostingsystemer globalt.
OneSubsea er markedsleder og antas å ha levert flesteparten av disse.
Selskapet stammer fra et oppkjøp av norske Framo Engineering og
teknologien er i stor grad utviklet i Norge. Det er grunn til å tro at komponenter
av teknologi som er utviklet gjennom prosjekter støttet av Forskningsrådet de
siste 10 årene er integrert i pumpe- og kraftdistribusjonsteknologi brukt i
internasjonale installasjoner

* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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60% ligger hos prosjekteierne,
inkludert 20 årsverk i FSubsea AS
som er utløst fordi den årlige støtten i
et eller flere år har vært mer enn
20% av omsetningen. De resterende
årsverkene er drevet av støtten i seg
selv.

Beskrivelse av metodikk for beregning av sysselsetting finnes i appendiks.

Kommersielle resultater

HMS
•

Postdoktor
5 årsverk

Vi har beregnet at Forskningsrådets
støtte har bidratt til 277 årsverk i
perioden.

Nye metoder og
teknologier

36

Nye forretningsområder

Nye produkter
og tjenester

11

Spin-offs

FSubsea er en 2013-spin-off fra Fuglesangs AS.
Selskapet fokuserer på teknologiutvikling innen
subsea-domenet og spesielt pumpeteknologi.

2

-

Subsea boosting/kompresjon

Stor interesse for subsea boosting blant olje- og oljeserviceselskaper

Realiserte sekundæreffekter*

Kunnskap
Indikator

Regional fordeling og internasjonalisering

Antall

Fordeling

8

Stipendiater

Vitenskapelige
utgivelser

230

Formidlingstiltak

518

Doktor

Fagfellevurdert**

Brukerrettet

Prosjekteiere (sum tildelinger)
Postdoc

Andre
publikasjoner

Samarbeidspartnere (antall prosjektsamarbeid)
1

5 mill. NOK

8-9

9 mill. NOK

58-62

15 mill. NOK

Allmennrettet
•

SINTEF, FSubsea, GEBH og Aker
Solutions er de største prosjekteierne
innen subsea boosting og kompresjon.
Prosjektene er ofte kapitalkrevende, og
større aktører må gå sammen for å sette i
gang prosjektene.

•

Equinor og Total er de mest frekvente
samarbeidspartnerne nasjonalt, mens
store internasjonale oljeselskap og
leverandører er størst internasjonalt.
Dette antyder at norsk teknologi for
subsea boosting har fått fotfeste også
internasjonalt.

Det er to fagfellevurderte utgivelser, og SINTEF har publisert alle de 230
vitenskapelige utgivelsene innenfor subsea boosting og kompresjon.
Eksempler:
•
Kantar et. al. 2016: «Optimal Design of Grid-Connected Voltage-Source Converters Considering Cost
and Operating Factors». IEEE Transactions on Industrial Electronics.
•
Kantar et. al. 2016: «Factors influencing the tangential AC breakdown strength of solid-solid interfaces».
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation.

Samarbeidspartnere
Antall per prosjekt
1-2
25%
>6
38%

Totalt

55
partnere
3-4
25%
5-6
13%
* Fra prosjektvalget ** NSD-nivå 1 eller 2
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway

53

Alle prosjektene i utvalget har
samarbeidspartnere. 75% har mer
enn 2 samarbeidspartnere og hele 4
prosjekter har 10 eller flere
samarbeidspartnere. Alle disse
prosjektene har SINTEF som
prosjekteier og det er typisk store
oljeselskaper og oljeserviceselskaper som deltar som
samarbeidspartnere.

Støtte fra Forskningsrådet vil gi 300 mill. fat økte volumer på NCS

Subsea boosting/kompresjon
Potensielle primæreffekter

Antakelser rundt fremtidig bruk
•

Støtten fra Forskningsrådet i perioden 2008-2018 har vært innenfor boostingdomenet, ikke kompresjon, og det er dermed kun
førstnevnte som er relevant å se på hva gjelder fremtidige effekter

•

Forskningsrådets støtte innen subsea boosting har gått til Aker Solutions, FSubsea og BHGE og dermed er det kun relevant å snakke
om fremtidige effekter for det subsettet av boostingprosjekttildelinger som går til disse fremover:
•

Vi har identifisert 13 felter på norsk sokkel der fremtidig aplikajson av boosting gir positiv nåverdi.

•

Markedsledere på domenet er OneSubsea (Schlumberger) og TechnipFMC som må antas å få høye andeler også i
fremtiden. Vi antar at halvparten av boostingprosjektene realiseres og at 20% av disse går selskapen som har fått støtte i
perioden.

•

De resterende prosjektene i utvalget er innen kraftfordelingssystemer som leveres av andre typer aktører (ABB, Siemens,
etc.) og dermed er «tverrgående». Vi øker dermed «relevant markedsandel» med 10% for å reflektere denne støtten.

Potensielle effekter
•

Produksjonsvolumer

•

•

Kostnader

CO2-utslipp

Økningen i potensielle produksjonsvolumer er basert på antagelse om antall subsea boosting-prosjekter som realiseres
på norsk sokkel, inkludert en antagelse om hvilke selskaper som har fått støtte til utvikling versus markedsledere på
teknologien (se over).
Teknologien er kostbar, men lønnsom dersom investeringen gjøres greenfield eller på et strategisk tidspunkt brownfield.
For noen felt, eksempelvis trolig Wisting på norsk sokkel, er man avhengig av subsea boostingpumper for at feltet skal
produsere i det hele tatt, i disse tilfellene kan hele det forventede produksjonsvolumet tilskrives teknologien.
Det vil være økte kostnader som følge av installasjon av subsea boosting pumper, men der denne typen teknologi er
verdiskapende har den typisk svært stor avkastning

Kort sikt
2020-2025

Lang sikt
2025-2050

Kort sikt
2020-2025

•

Ved en oljepris på 60 USD/fat vil de økte produksjonsvolumene tilsvare 85 mrd. NOK19 i økte inntekter på kort sikt (20202025), som tilsvarer 20 ganger investeringskostnaden i samme periode.

•

Kostnadene for subsea boosting-systemene antas å være avhengig skalerer med antall pumpestasjoner og innebefatter
utstyr, installasjon, kraftsystem og topside-endringer som kreves.

Lang sikt

•

Ettersom subsea boosting-stasjoner krever kraft, som kan antas å genereres av gassturbiner på plattformene, vil CO 2utslippene øke som følge av at teknologien tas i bruk.

2020-2025

•

Hvor mye utslippene øker avhenger av energien som kreves og hvor mye utslipp en typisk gassturbin på norsk sokkel
genererer ved produksjon av mengden kraft som kreves.

2025-2050

Kort sikt

Lang sikt
2025-2050

+160
mill. boe

+130
mill. boe

+3,8
mrd. NOK19

+3,0
mrd. NOK19

+0,7
mill. tonn CO2

+0,5
mill. tonn CO2

Kilder: OG21 2019 studie; Rystad Energy UCube; Rystad Energy data og analyse, CO2 emissions from gas turbines on NCS: Fig 4, Marit Mazzetti et. al.: "Energy-Efficient Technologies for Reduction of Offshore
CO2-emissions", SINTEF Energy Research, 2014
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Støtten har vært avgjørende for å akselerere teknologiløpet til FSubsea

Subsea boosting/kompresjon
Dypdykk: FSubsea

Applikasjon
•

•

FSubsea har fått 14 mill. NOK fra Forskningsrådet gjennom DEMO2000programmet i perioden 2017-2020. Tildelingen i 2018 var større enn 20%
av omsetningen, så støtten har vært viktig for utviklingen til selskapet. I
tillegg kreves det i forbindelse med DEMO2000-støtte at
samarbeidspartnere også støtter prosjektet med vesentlige midler.
Prosjektet fokuserer på utvikling av en enfase havbunnspumpe som skal
være rimeligere og mer pålitelig enn de som eksisterer i dag. Pumpen
bruker en magnetisk kobling mellom pumpehus og motor, istedenfor en
tradisjonell mekanisk kobling. I tillegg har pumpen en integrert
hastighetskontroll, en såkalt fluidkobling, som fjerner behovet for store
topside VSDer. Dette gjør pumpen mindre sårbar for mekanisk svikt som
gir lengre levetid og mindre dimensjoneringen av krafttilgangssystemet
(lavere kostnad).

Industrisamarbeid
Spin-off fra Fuglesangs AS
FSubsea ble etablert i 2013 og er en
spin-off fra Fuglesangs AS som
fokuserer på teknologiutvikling
innenfor subsea pumpesystemer.
Gjennom DEMO2000-programmet
samarbeider selskapet med Equinor,
NOV, ConocoPhillips, OMV, AkerBP
og Lundin i utviklingen av mer
pålitelige subsea boosting-pumper
som kan implementeres i
produksjonssystemet på en
kostnadseffektiv måte for å øke
utvinningen.

Effekter

Kompetanseutvikling

•

Subseapumpen skal erstatte omtrent flere 100 tonn topside utstyr, i tillegg til en kostbar
hydraulisk umbilical fra plattformen ned til havbunnen.

FASTSubsea AS

•

En hermetisk lukket barriere mot havet er integert i løsningen, slik at risikoen for uønskede
utslipp minimeres.

•

Selskapet uttaler at målet med demonstrasjonsprosjektet er å nå TRL 4 for den enfasede
pumpen, fordi det ofte er det som kreves for at industrien skal være interessert i å ta
teknologien i bruk.

FASTSubsea er en joint venture mellom Aker Solutions og FSubsea der
de utvikler et subsea multifase boostingsystem basert på FSubsea og
Aker Solutions sine teknologier. Målet er å bidra til capex-reduksjoner
på inntil 50% ved å muliggjøre subsea boosting på felter der det ikke er
tilgjengelig plass topside. Systemet skal gi økt pålitelighet og økt
utvinning, noe som fører på sikt kan føre til reduserte CO2-utslipp pr fat
olje. FSubsea uttaler at også denne teknologien nærmer seg TRL 4.

•

De uttaler også at støtten fra Forskningsrådet har vært et viktig kvalitetsstempel at de har
brukt dette aktivt i markedsføringsstrategier mot aktuelle samarbeidspartnere. Dette har gjort
det enklere å få støtte fra næringslivet. Prosjektet har akselerert teknologiløpet til pumpen
ettersom finansieringen kom raskere på plass for å støtte videre forskning og utvikling.

•

Pumpen er nær kommersialisering og FSubsea er i konkrete dialoger med potensielle kunder.

Kilder: Forskningsrådets Prosjektbank, Rystad Energy data og analyse, intervjuer
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Aker Solutions har også fått egen støtte fra Forskningsrådet i perioden,
for utvikling av en større multifasepumpe. Samarbeid mellom bedrifter
fører til kompetanseutvikling og bidrar til raskere teknologiutvikling.

KOSTNADER

PÅLITELIGHET

RISIKO

Energieffektivisering offshore

Teknologiområde 8: Energieffektivisering offshore

Oversikt

Beskrivelse
•

Hele 84% av CO2-utslippene på norsk sokkel
kommer fra gassturbiner for direkte drift og
kraftproduksjon på plattformer. Alle prosjektene i
dette utvalget utvikler løsninger med mål om å øke
effektiviteten og redusere utslippene fra disse
turbinene.

•

Teknologiområdet inkluderer energieffektivisering og
optimering av gassturbiner, optimering av
energiproduksjon og energiforbruk på offshorefasiliteter og brenselcelleteknologi.

•

Teknologiområdet inkluderer ikke hel- og
delelektrifisering av plattformer med offshore vind
eller tilrettelegging for landstrøm.

Tildelte midler i prosjektutvalg
Program

Prosjekttype

DEMO2000
41 mill. NOK

FORSKER OG
KOMPETANSE
50 mill. NOK

INSTITUTT
55 mill. NOK

DEMONSTRASJON
41 mill. NOK

Antall prosjekter i
utvalget

Tildelte midler i utvalget
[mill. NOK]

13

116

2/3 PETROMAKS2 prosjekter og 1/3 DEMO2000 prosjekter. Jevn fordeling mellom forsker- og kompetanseprosjekt og
demonstrasjonsprosjekt, og mellom næringslivs- og instituttsektoren. Antall prosjekter i utvalget er begrenset til 13, men
prosjektene er har i snitt fått 9 mill. NOK i tildeling, større enn snittet. Alle prosjektene er av nyere dato, eldste fra 2010.

Overordnede resultater fra prosjektutvalget

SINTEF og NTNU samarbeider med industrien om å utvikle en
energieffektiviserende teknologi for å utnytte overskuddsvarme fra
gassturbinene på dekk ved bruk av en kompakt bunnsykel
dampturbin som kan gjenbruke restvarmen.

Clean, Highly Efficient Offshore Power (CHEOP)

•

Det er ikke identifisert realiserte effekter for prosjektutvalget som er
undersøkt, men i casestudiene forventes det adopsjon før 2025.

•

Optimerte gassturbiner, enten ved forbedret styring eller installasjon av
effektøkende komponenter som en dampbunnsykel er et virkningsfullt grep
for reduserte utslipp, men det finnes også forskning på nye løsninger som
brenselsceller. I sum antas teknologiene å være volum- og
kostnadsnøytrale, men har betydelig CO2-reduksjonspotensiale.

•

Tildelingene fra Forskningsrådet har utløst ytterligere prosjekter og sentre
(HighEFF og lavutslippssentere) i tillegg til betydelig FoU utenfor
Forskingsrådets programmer.

CMR Prototech

Historisk realiserte
I K K E

56

NÆRINGSLIV
52 mill. NOK

PETROMAKS
75 mill. NOK

Compact Offshore Steam Cycles (COMPACTS 1&2)

Kilder: Forskningsrådets prosjektbank, Rystad Energy data og analyse, intervjuer

UoH
9 mill. NOK

INNOVASJON
25 mill. NOK

Viktige prosjekter/resultater

Prototech ble stiftet i 1988 og er del av NORCE (tidligere CMR).
Prototech utvikler en brenselcelle til bruk offshore. Målet var at
brenselcellene kan erstatte dagens gassturbiner og bidra til
energieffektivisering og reduksjon av CO2-utslipp.

Sektor

Kvantifiserbare primæreffekter
Potensielle fremtidige (2020-50)

A D O P T E R T

0
mill. boe

0
mrd. NOK

-26
mill. tonn CO2

Energieffektivisering offshore

Tre underområder identifisert innen energieffektivisering

Prosjektutvalg*
Optimering av gassturbiner og utnyttelse av overskuddsvarme
Nye eller optimerte metoder for mer effektiv bruk av gassturbiner
Dypdykk

Utvikling av en kompakt,
robust og lettere
dampbunnsykel

Forsker på optimalisering av elektrisk
energiproduksjon ved bruk av gassturbiner på
eksisterende olje- og gassinstallasjoner

Utvikler en CO2 bunnsykel for
offshore gassturbiner

Utvikling av en lettere
kombinert dampturbin og
sjøvannskondenser.

Teknologier for å effektivisere drivstofforbruk
Utvikling av teknologier som tillater redusert drivstofforbruk på offshore borerigger, fartøy og plattformer

Utvikler et forbedret subsea
multifaseseparasjonssystem som
muliggjør subsea reinjeksjon av
produsert vann

Utvikler et kompakt og pålitelig høyeffektivt
hybrid energilagringssystem for redusert
drivstofforbruk på borefartøy

KESS er et hybrid lagringssystem for
kinetisk energi for å optimalisere
energihåndtering på offshore borerigger

Utvikler kompakte brenselsceller som kan erstatte
gassturbiner på topside eller plasseres på havbunnen for å
redusere drivstofforbruket offshore

Modellering og simulering for energieffektivisering
Prosjekter relatert til energieffektiviserende tiltak offshore ved bruk av ny teknologi

Forskning på vann-olje separasjonsprosesser og
utvikling av nye separasjonsstrategier for å
effektivisere prosesseringen

*Ikke uttømmende; kun et utvalg av prosjekter innen teknologiområdet
Kilder: Forskningsrådets prosjektbank, intervjuer
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Bruke relevante datastrømmer fra komplette
systemer for å gi grunnlag for
vedlikeholdsplanlegging og integrere kontroll av
frekvensomformer og kompressor

Utvikling av verktøy for optimeringsalgoritmer for å
evaluere utvinningsmetoder og tillate mer
energieffektive reservoarutnyttelsesstrategier

Støtten har utløst to forskningssentre og betydelig FoU i næringslivet

Energieffektivisering offshore
Realiserte sekundæreffekter*

Sysselsetting

Viktigste funn
Sysselsetting
•

SINTEF har hatt tre prosjekter i perioden. De har uttalt at prosjektene ikke ville
blitt gjennomført uten Forskningsrådets støtte og at prosjektene har hatt store
ringvirkninger innad i SINTEF.

•

Prototech, SINTEF og Marine Aluminium har alle oppgitt at de har utviklet nye
forretningsområder som følge av prosjektene.

•

Støtten har også ført til ytterligere FoU i næringslivet. Equinor oppgir at deres
innsats på området er tidoblet siden EFFORT. RCN prosjekter utgjør i dag en
liten andel, men satsningen har grobunn i de første RCN støttede prosjektene.

Tildelingsutløste
stillinger
121 årsverk

Samarbeidspartnere 70% av årsverkene kommer fra
40 årsverk
tildelingsutløste stillinger. Disse er i all
hovedsak budsjettutløste.

183

Doktorgrad
18 årsverk

årsverk

Postdoktor
4 årsverk

Kunnskap
•

SINTEF sin kompetanse stammer fra grunnforskning innen termodynamikk fra
NTNU sine fagmiljøer og tidligere arbeid med varmevekslere. Kunnskapen
som er utviklet gjennom EFFORT/ COMPACTS blir med inn i det nye
lavutslippssenteret og HighEFF, to store programmer med til sammen en 360
mill. NOK i støtte fra RCN.

•

NORCE (Teknova) har også demonstrert sin kompetanseutvikling gjennom 4
artikler i anerkjente tidsskrift fra sitt arbeid med optimeringsalgoritmer for
gassturbiner.

•

Prototech viderefører kompetansen de har utviklet på CHEOP-brenselscelle til
en reversibel løsning der offshore vind kan lagres som hydrogen og brennes i
brenselscelle.

SINTEF er et eksempel der store
prosjekter har ført til sysselsetting
innad i bedriften.
Antall årsverk fra samarbeidspartnere
sammenlignet med unike partnere
indikerer at mange selskaper har
deltatt i flere prosjekter.

Beskrivelse av metodikk for beregning av sysselsetting finnes i appendiks.

Kommersielle resultater
Nye metoder og
teknologier

45

Nye forretningsområder

3

Nye produkter
og tjenester

12

Spin-offs

1

HMS
•

Utover utslippsreduksjoner er det ikke identifisert noen direkte HMS-effekter,
men hvis teknologien gjør at man kan klare seg med færre turbiner så vil dette
føre til færre timer offshore til vedlikehold. Dette reduserer den absolutte
risikoen for ulykker.

Andre effekter
•

Blant prosjektene finnes det flere eksempler på at det er skapt relasjoner både
med internasjonalt næringsliv og forskningsinstitusjoner.

* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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CHEOP er en spin-off fra Prototech sin
brenselscelleforskning. «Clean Highly Efficient
Offshore Power»-prosjektet utvikler en kompakt
10kW brenselscelle for bruk offshore. Målet er at
brenselscellen skal kunne erstatte dagens
gassturbiner, og dermed redusere CO2utslippene med 50% fra dagens nivåer ved å øke
energieffektiviteten til 60%.

Energieffektivisering offshore

Instituttsektoren har eid de største prosjektene

Realiserte sekundæreffekter*

Kunnskap
Indikator

Regional fordeling og internasjonalisering

Antall

Fordeling

11

Stipendiater

Vitenskapelige
utgivelser

69
142

Formidlingstiltak

Doktor

Fagfellevurdert**

Brukerrettet

Prosjekteiere (sum tildelinger)
Postdoc

Andre
publikasjoner

Eksempler:
•
Nguyen et. al. 2014: «Life performance of oil and gas platforms: Site integration and thermodynamic
evaluation». Energy.
•
Nguyen et al. 2014: «Thermodynamic analysis of an upstream petroleum plant operated on a mature
field». Energy.

Samarbeidspartnere
Antall per prosjekt
1-2
23%

Totalt

46
5-6
15%

partnere
3-4
38%

* Fra prosjektvalget ** NSD-nivå 1 eller 2
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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1

5 mill. NOK

8-9

9 mill. NOK

58-62

15 mill. NOK

Allmennrettet

Det er 4 fagfellevurderte publikasjoner. Alle publikasjonene stammer fra et
NORCE-prosjekt (Teknova) angående optimalisering av gassturbiner.

>6
23%

Samarbeidspartnere (antall prosjektsamarbeid)

Alle prosjektene i utvalget har brukt
samarbeidspartnere fra næringslivet.
Nesten 80% av prosjektene har mer
enn 2 partnere. Disse har vid
geografisk spredning både i Norge og
verden, med blant annet USA, Brasil,
Russland, Sveits og Frankrike.

•

Universiteter og instituttmiljøer som
NTNU, SINTEF og NORCE i storbyene
har vært viktige prosjekteiere.

•

EL-fokuserte leverandørbedrifter og
oljeselskaper med interesse for
utslippsreduksjon offshore har vært de
største samarbeidspartnerne nasjonalt.

•

Internasjonalt ser vi en blanding mellom
oljeselskaper og universiteter, spesielt
med lokasjoner i Frankrike og Sveits.

Optimering av gassturbiner er et viktig grep for å redusere utslipp

Energieffektivisering offshore
Potensielle primæreffekter

Antagelser rundt fremtidig bruk
•

Alle felt som forsynes med eller er planlagt å forsynes med strøm fra land er ekskludert fra målområdet til
optimerte gassturbiner. Target plattformer inkluderer FPSO, betong plattformer og andre feltsenter med
tilstrekkelig vekt- og plasskapasitet. Det er antatt at topside-modifikasjoner som fører til optimert styring av
gassturbiner har en ledetid på 1-3 år fra avgjørelse til implementering.

•

Gassturbiner er mest effektiv på full last, men mer enn halvparten av turbinene på norsk sokkel kjører på 5060%. Ved å øke effektiviteten kan CO2-utslippene reduseres ved at drivstofforbruket reduseres med 5% og
ytterligere 20% med dampbasert bunnsykel som utnytter restvarmen i eksosen. Tilsvarende effekter kan
oppnås med brenselceller.

Potensielle effekter
•

Produksjonsvolumer

•

•

2020-2025

Samtidig, så kan optimaliseringen gi mer fleksibilitet i vedlikeholdsarbeidet og potensielt tilrettelegge for vedlikehold som
ikke påvirker oppetid. Disse effektene er ikke evaluert, men det forventes at nettoeffekten vil være nøytral til positiv på
produksjonsnivået fremover.

Lang sikt

Det er antatt at effektiviteten på en gassturbin kan økes ved optimert styring, og at dette alene kan redusere
drivstofforbrukene med 5% ifølge artikler fra SINTEFs EFFORT program.

Kort sikt
2025-2025

Installasjon av dampbaserte bunnsykler vil ha en investeringskostnad inkludert installasjon* estimert til rundt 1 milliard
NOK (2019) per system, men vil også få betydelig redusert drivstofforbruk (gass) som da kan selges gjennom
rørledninger til kontinentet.

•

I reelle termer utlignes investeringskostnaden med besparelsen i drivstoff slik at kostnadsbildet blir nøytralt (reduksjon av
CO2-skatt ikke er medberegnet da den diskuteres separat under).

•

Det maksimale potensiale for optimering av utslipp fra gassturbiner uten modifikasjoner på systemet er proporsjonalt med
reduksjon i drivstofforbruk og utslippene vil derfor kunne reduseres med inntil 5% ifølge SINTEFs EFFORT studie.

2020-2025

Installasjon av dampbaserte bunnsykler kan redusere CO2-utslippene proporsjonalt med reduksjon i drivstofforbruket,
som vil si en reduksjon i 63 000 tonn per år per system for en plattform som er beregnet til å ha 1.1 millioner tonn i utslipp
over resterende levetidsperiode. Dette utgjør rundt 20% i tilleggsreduksjon.

Lang sikt

•

*Investeringskostnad fra SINTEFs EFFORT studie summert med antatt installasjonskostnad fra Rystad Energy UCube.
Kilder: Rystad Energy UCube
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2025-2050

•

Kostnader

CO2-utslipp

Kort sikt

Det er ingen direkte volumeffekter fra dette teknologiområdet, men modifikasjoner på gassturbinene vil føre til nedetid på
plattformene og produksjonstap under installasjon.

Lang sikt
2025-2050

Kort sikt

2025-2050

Nøytral
Nøytral
Nøytral

Nøytral
-5,4
mill. tonn CO2

-21
mill. tonn CO2

Energieffektivisering offshore

COMPACTS kan øke effektiviteten på gassturbiner med 22%

Dypdykk: COMPACTS

Applikasjon

•

Hovedmålet til COMPACTS var å utvikle neste generasjons dampbaserte
bunnsykel som er 50% lettere enn de som fantes på markedet. i dag og
som kan øke energieffektiviteten på offshore gassturbiner ved å installere
dampbunnsyklus på eksisterende gassturbiner.
Målet med COMPACTS2 er å gjøre rede for sannsynligheten for
driftsutfordringer ved installasjon av den kompakte dampbunnsyklusen
som ble utviklet under COMPACTS.

•

Bruk av dampbaserte bunnsykler utnytter overskuddsvarmen fra eksosen
til gassturbiner for å øke effekten og redusere CO2-utslippene

•

Utvikling av en dampbasert bunnsykel med 50% redusert vekt fra
eksisterende bunnsykler ble realisert i COMPACTS

Case-spesifikk testing med Equinor på laget
Med Equinor som samarbeidspartner på COMPACTS ble
Oseberg-plattformen, som allerede har dampbunnsykel, brukt
som case for utvikling av en lettere, mer kompakt og
optimalisert bunnsykel.
Equinor uttaler at de gjennom EFFORT og COMPACTSprogrammene tok stadig større eierskap til prosjektene. Disse
prosjektene utgjorde grunnlaget for en større satsning på dette
området internt med betydelige FoU midler og prosjekter på
siden av Forskningsrådets programmer.

Effekter
•

•

•

Tidslinje

COMPACTS resulterte i en dampbasert bunnsykel som veier
175 tonn, som betyr at én gassturbin (ca. 200 tonn) kan
erstattes av én bunnsykel hvis effektiviteten dobles.
Installasjon av bunnsykel har potensiale før å redusere CO2utslippene med inntil 20% og øke effekten på gassturbinen fra
38% til 50% i snitt på norsk sokkel
Bunnsykler lønner seg på store felt med FPSOer og
bunnfaste betongplattformer som begge er mer robuste for
større topside-moduler.

Reduksjon i CO2-utslipp fra gassturbiner på NCS
Investeringskostnad pr. system

-20%
+1,1
mrd. NOK19

Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy data og analyse, Intervjuer
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Bakgrunn fra termodynamikk
Grunnforskning innen termodynamikk
gjennomført hos NTNU/SINTEF i en årrekke
førte til at COMPACTS-prosjektene kunne
gjennomføres. Uten langvarig støtte fra
Forskningsrådet til diverse prosjekter og
utvikling av grunnforskning innenfor
termodynamikk, mener SINTEF at
COMPACTS-prosjektene ikke ville vært mulig å
gjennomføre.
Ifølge SINTEF har støtten fra Forskningsrådet
også gitt ringvirkninger i form av at nye
prosjekter som Lavutslippssenteret og
Energieffektiviseringssenteret (HighEFF). Disse
ble muliggjort gjennom utvikling, kompetansebygging og relasjoner med samarbeidspartnere
fra tidligere prosjekter.

Mill. NOK

•

Industrisamarbeid

7
6
5
4

EFFORT
COMPACTS
COMPACTS2

240 mill. NOK er tildelt
HighEFF (Forskningssenter
for miljøvennlig energi) i
perioden 2016-2024
Lavutslippssenteret får
120 mill. NOK
fra 2019 til
2027

3
2
1
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

EFFORT/COMPACTS har fått 31 mill. NOK i perioden 2008-2018

Nye metoder for innsamling/prosessering av
Teknologiområde 9:
seismikk
Beskrivelse
•

Ettersom funnporteføljen i norske lisenser stadig
krymper etterhvert som funnene blir utviklet, må
redusert produksjon på norsk sokkel erstattes av nye
funn.

•

Nye reserver fra leting er også på synkende trend, og
enkeltfunnene blir stadig mindre.

•

I NPDs «Ressursrapport 2018» fremkommer det at
Barentshavets estimeres å holde over halvparten av
uoppdagede ressurser på norsk sokkel.
Letesuksessen i Barentshavet har hittil uteblitt
sammenlignet med i Nordsjøen og Norskehavet.

•

I sum kreves nye metoder for innsamling og
prosessering av seismikk for å opprettholde
produksjon i fremtiden, og sikre norsk sokkels
konkurranseevne.

Program

Prosjekttype

DEMO2000
52 mill. NOK

Topseis-konseptet går ut på å seile signalkilden over lyttekablene.
Dette øker tilfanget av visse typer data. Topseis-prosjektet var viktig
for å opprettholde sysselsetting og kunnskap innad i CGG gjennom
nedturen. Lundin har stor tro på at teknologien vil bidra til å forstå
geologien i Barentshavet bedre.
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INSTITUTT
13 mill. NOK

INNOVASJON
33 mill. NOK

PETROMAKS
53 mill. NOK
NÆRINGSLIV
85 mill. NOK

DEMONSTRASJON
52 mill. NOK

Antall prosjekter i
utvalget

14

Tildelte midler i utvalget
[mill. NOK]

105

Dette teknologiområdet er dominert av prosjekter i næringslivet. Over seksti prosent av tildelingssummen er gitt til de tre
selskapene PGS, EMGS og CGG. Videre er halvparten av prosjektene støttet gjennom DEMO2000. Alt i alt er
prosjektene ofte nært implementering i selskapets operasjoner.

Overordnede resultater fra prosjektutvalget
•

Ny og forbedret seismikk er ofte dyrere enn eksisterende metoder, men
kan til gjengjeld forhindre feilslåtte brønner. Vi anser dette
teknologiområdet som kostnadsnøytralt.

•

Den store verdien i nye typer seismikk ligger i felt som blir oppdaget på
bakgrunn av seismikken, eller økt utvinningsgrad som følge av bedret
forståelse av undergrunnen. Selv små funn kan forsvare
investeringskostnaden i utviklingen av ny seismikk.

•

Mye av utviklingen innen seismikk foregår gjennom norske selskaper med
internasjonale operasjoner. Effektene fra forbedret seismikk sprer seg
derfor fort.

Historisk realiserte
+350
mill. boe

Kilder: Rystad Energy data og analyse

Sektor
UoH
7 mill. NOK

FORSKER OG
KOMPETANSE
19 mill. NOK

PGS Geostreamer

CGG og Lundins samarbeid om Topseis

Oversikt

Tildelte midler i prosjektutvalg

Viktige prosjekter/resultater

Et Forskningsrådet-støttet prosjekt for å utvikle fiberoptiske
streamere ga PGS verdifull innsikt som akselererte utviklingen av
Geostreamer-teknologien. Geostreamer-teknologien bidro med
kunnskap som var viktig for å modne frem Johan Sverdrup-funnet.

Nye metoder for
innsamling/prosessering av seismikk

0
NOK

Kvantifiserbare primæreffekter
Potensielle fremtidige (2020-50)
0
mill. tn CO2

+ 1 400
mill. boe

0
NOK

0
mill. tonn CO2

Støtten har gått til nye og forbedrede seismiske metoder

Nye metoder for
innsamling/prosessering av seismikk
Utvalg*

Oversikt over tildelinger
Dypdykk

Utvikling av TopSeis. TopSeis går ut på å
taue signalkilden over mottagerne.
Metoden er operasjonelt utfordrende, og
utvikling av nye algoritmer for
prosessering av signalene har vært
nødvendig. Metoden er spesielt myntet
på utfordrende geologi, for eksempel den
vi finner i Barentshavet.

Institutt for informatikk. Forbedring av seismisk
avbildning ved å utvikle metoder for skarpere
bilder av undergrunnen.

En rekke prosjekter gjennom både PETROMAKS
og DEMO2000 for utvikling av nye
innhentingsmetoder.

Ny metode for inversjon myntet spesielt for
områder med utfordrende geologi, for eksempel
sub-salt og sub-basalt., ved å integrere flere
typer avbildningsteknikk.

Reflection Marine Norge AS
Utvikling av løsning for elektromagnetisk
avbildning av undergrunnen, herunder
maskinvare, tolkning, modellering og felttester.

Ny type akustisk kilde for refleksjonsseismikk
som reduserer negative innvirkningene på livet i
sjøen sammenlignet med tradisjonelle
luftkanoner
Forskning på hvordan installerte mottakere av
seismiske signaler kan nyttiggjøre seismiske
signaler som oppstår naturlig og tilfeldig, altså
ikke fra lydkanoner eller lignende.

*Ikke uttømmende; kun et utvalg av prosjekter innen teknologiområdet
Kilder: Forskningsrådets prosjektbank, intervjuer, Rystad Energy data og analyse
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Enkeltfunn kan alene rettferdiggjøre innsats for bedre seismikk

Nye metoder for
innsamling/prosessering av seismikk
Realiserte primæreffekter

Historiske applikasjoner fra prosjektutvalg
•

PGS’ Geostreamer-teknologien bidro i funnet av Johan Sverdrup-feltet, og Forskningsrådet har støttet PGS i
utviklingen av Geostreamer.

•

EMGS’ teknologi ble brukt for å belyse Wisting-feltet.

•

Bruken av CGGs TopSeis-teknologi i området rundt Alta-funnet økte Lundins forståelse av undergrunnen, og
kan ha forhindret boring av tørre brønner

•

Generelt sett vil enkeltfunn kunne forsvare pengebruken på utvikling av teknologier som helt eller bare delvis
fører til funnene.

Realiserte effekter fra prosjektutvalg

•

Volum

Forskningsrådets støtte til PGS’ utvikling av fiberoptiske streamere ga PGS viktig innsikt og kompetanseheving i
organisasjonen som ble benyttet for å fremskynde utviklingen av Geostreamer-konseptet. Geostreamer var en viktig
brikke da Johan Sverdrup-funnet ble modnet frem.

Reservevekst som følge
av teknologiutvikling

348
mill. boe

Kostnader

•

Nye metoder for innsamling og prosessering av seismikk er ofte dyrere enn eksisterende metoder.

•

Bedre avbildning kan ha unngått boring av tørre brønner ved å ta opp funnsannsynligheten. Total brønnkostnad er likevel
ofte den samme, og gevinsten blir tatt ut gjennom økte reserver.

•

Totalt sett anses kostnadseffekten av nye metoder for seismikk for å være nøytral

•

CO2-utslipp

Klimagassutslippene fra leteaktivitet (ekskludert leteboring) er stort sett forbundet med drivstoffbruket på skipene som
samler inn seismikken. Disse utslippene er forsvinnende små sammenlignet med utslippene knyttet til utvinning, og
forskjellene mellom ulike typer innsamlingsmetoder er neglisjerbare.

Reduserte kostnader i
perioden

Nøytral
Unngåtte CO2-utslipp i
perioden

N/A
Kilder: Rystad Energy UCube
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Nye metoder for
innsamling/prosessering av seismikk

Forbedret seismikk er verdifullt utover enkeltfunnene som blir gjort

Realiserte sekundæreffekter*

Sysselsetting

Viktigste funn
Sysselsetting

•

CGG trekker frem at den samlede støtten fra Forskningsrådet og
Lundin medvirket til å holde sysselsettingen i Norge oppe etter
nedturen i 2014.

•

Seismikkselskapene er generelt svært utsatte for konjunkturene i
oljeindustrien, og støtte til forskning kan være avgjørende for å
opprettholde sysselsetting og relatert kunnskap gjennom nedturer

Tildelingsutløste
stillinger
135 årsverk

Samarbeidspartnere
21 årsverk
Doktorgrad
20 årsverk

177
årsverk

Kunnskap
• Bedre seismikk kan bidra til økt leteaktivitet ettersom bedret forståelse
av geologi og migrasjonsmønstre kan utløse kunnskap om
omkringliggende områder.
• I så måte er seismiske undersøkelser verdifulle også utover de
funnene som blir gjort i hver enkelt undersøkelse; hypoteser blir
bekreftet eller avkreftet etter hvert som kunnskapsbasen øker.

Postdoktor
1 årsverk

Beskrivelse av metodikk for beregning av sysselsetting finnes i appendiks.

Kommersielle resultater
HMS
• Dette teknologiområdet bidrar til positive effekter for HMS ved at
risikoen for offshorepersonell reduseres pga. økt kunnskap om
reservoarene det skal bores i.
• Tradisjonelle signalkilder (luftkanoner) kan potensielt påvirke marint liv
negativt. Utviklingen av nye signalkilder som ikke påvirker marint liv
negativt vil derfor ha positiv miljøpåvirkning

Andre effekter
• Seismikkselskapene er internasjonale virksomheter, og ny teknologi
forventes å bli implementert globalt

Nye metoder og
teknologier

Nye produkter
og tjenester

110

25

Nye forretningsområder

Spin-offs

7

-

Foto: Equinor
Nye metoder for innsamling av seismikk kan bidra til flere utbygginger på norsk sokkel,
her illustrert med Johan Sverdrup-utbyggingen som PGS’ Geostreamer bidro til å finne.

* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy data og analyse
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Norskutviklet kunnskap og teknologi blir raskt tatt i bruk i utlandet

Nye metoder for
innsamling/prosessering av seismikk
Realiserte sekundæreffekter*

Kunnskap
Indikator

Regional fordeling og internasjonalisering

Antall

Fordeling

9

Stipendiater

Vitenskapelige
utgivelser

Doktor

237

Postdoc

Andre
publikasjoner

45

Formidlingstiltak

Prosjekteiere (sum tildelinger)

Brukerrettet

Samarbeidspartnere (antall prosjektsamarbeid)
1

5 mill. NOK

8-9

9 mill. NOK

58-62

15 mill. NOK

Allmennrettet

Ingen tidsskrift med referanse.
Teknologiutviklingen innen seismikk foregår i utstrakt grad i Norge, og ny
teknologi appliseres raskt internasjonalt i de store seismikkselskapene.

Samarbeidspartnere
Antall per prosjekt
3-4
9%

0
9%

5-6
9%

På samarbeidssiden er
oljeselskapene tungt
representert med blant annet
Equinor, Shell, Aker BP og
Lundin. Utover oljeselskapene
er flere universiteter og
forskningsinstitutter involverte.

Totalt

24
partnere
1-2
73%

* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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•

Trondheim og Oslo-området er spesielt
sterkt representert gjennom prosjektene
innenfor dette teknologiområdet

•

Prosjektene har hatt samarbeidspartnere
i Nord- og Sør Amerika og Europa

En liten økning i funnsannsynlighet vil være svært verdifull

Nye metoder for
innsamling/prosessering av seismikk
Potensielle primæreffekter

Antakelser rundt fremtidig bruk

•

CGG skal kjøre TopSeis over Johan Castberg-feltet før utbyggingen starter. Ettersom TopSeis har gitt gode
resultater andre steder i Barentshavet med lignende geologi kan undersøkelsen bidra til økte volumer eller
reduserte kostnader gjennom endringer i brønnplanene

•

Nye metoder for innsamling og prosessering av seismikk kan øke funnsannsynligheten på norsk sokkel. En
økt funnsannsynlighet fører til at funnene blir større gitt samme letebudsjett.

Potensielle effekter
•

Produksjonsvolumer

Kostnader

På kort sikt antas det ingen økte volumer som resultat av nye metoder for innsamling og prosessering av seismikk, fordi
ledetiden fra funn til produksjon er lang.

•

På lang sikt vil selv en liten økning i funnsannsynlighet føre til en stor økning reserver, og dermed også
produksjonsvolumer.

•

Hittil i 2019 er kommersiell funnrate for letebrønner på norsk sokkel 19%. En økning i funnsannsynlighet på for eksempel
2,5 prosentpoeng tilsvarer en økning i reservene på rundt 13% gitt samme letebudsjett.

•

Nye metoder for innsamling og prosessering av seismikk er ofte dyrere enn eksisterende metoder.

•

Bedre avbildning kan ha unngått boring av tørre brønner ved å ta opp funnsannsynligheten. Total brønnkostnad er likevel
ofte den samme, og gevinsten blir tatt ut gjennom økte reserver.

•

Totalt sett anses kostnadseffekten av nye metoder for seismikk for å være nøytral

Kort sikt

mill. boe

Lang sikt

+1360

2025-2050

Kort sikt
2020-2025

Lang sikt
2025-2050

Kort sikt
•

CO2-utslipp

Klimagassutslippene fra leteaktivitet (ekskludert leteboring) er stort sett forbundet med drivstoffbruket på skipene som
samler inn seismikken. Disse utslippene er forsvinnende små sammenlignet med utslippene knyttet til utvinning, og
forskjellene mellom ulike typer innsamlingsmetoder er neglisjerbare.

2020-2025

Lang sikt
2025-2050

Kilder: OG21 2019 study; UCube; Rystad Energy data og analyse
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0

2020-2025

mill. boe

Nøytral

Nøytral
N/A
N/A

Topseis gir operatørene i Barentshavet bedre beslutningsgrunnlag

Nye metoder for
innsamling/prosessering av seismikk
Dypdykk

Beskrivelse

Industrisamarbeid og effekter

•

TopSeis er en nye måte å samle inn seismisk data på. Metoden øker
tilfanget av visse typer data, og kan bidra til tydeligere fremstillinger av
undergrunnen.

•

Det nye i TopSeis er at signalkilden (luftkanon) seiles på et eget skip over
lyttekablene. Ved tradisjonell seismikk står signalkilden på samme skip
som trekker lyttekablene.

•

•

Metoden er operasjonelt krevende fordi signalskipet må seile over
lyttekablene uten å komme i konflikt med kablene
Metoden er spesielt egnet og utviklet for de grunne reservoarene og raske
seismiske hastighetene som karakteriserer geologien i Barentshavet, og
kan være med på å knekke koden for økt letesuksess i Barentshavet.

•

Lundin Norge tok i 2014 kontakt med flere serviceselskaper for å starte
utviklingen av en ny type seismikk som skulle adressere de spesielle
utfordringene knyttet til geologien i Barentshavet.

•

Lundin og CGG endte opp med å samarbeide i flere år for å lansere
TopSeis i 2016. Samme år søkte CGG om DEMO2000-støtte. Utviklingen
av TopSeis fortsatte. Blant annet ble antallet mulige signalkilder økt.

•

Prosjektet har bidratt til å opprettholde fremdriften i TopSeis utviklingen
gjennom nedturen i industrien, og har lagt grunnlaget for store og viktige
prosjekter for CGG

•

Undersøkelsen over Loppahøyden ga Lundin mer informasjon om Alta- og
Gohta-feltene. Blant annet har risikoen for feilslåtte brønner blitt redusert.

•

Undersøkelsene
over
Castberg-området kan tenkes
å
øke
utvinningsgraden på Johan Castberg, samt redusere kostnadene gjennom
en optimalisert brønnplan.

Gjennomførte innsamlinger

2017

Den første fullskala undersøkelsen
med TopSeis over Loppahøyden i
Barentshavet for Lundin. Blant annet
ble Alta/Gohta-områdene undersøkt.

2 000
km2

2019

Samarbeid med TGS om innsamling
av TopSeis-seismikk over Castbergområdet. Undersøkelsen dekker
eksisterende lisenser og åpent areal.
Blant annet vil Johan Castberg-feltet
blir avbildet før installasjonene
kommer på plass.

5 000
km2

«The image quality is so good that it is
revolutionary. It is like going from 720 to
ultra HD and 4K on your TV at home.»
- Senior geofysiker, Lundin
Bilde: CGG

Kilder: Forskningsrådets prosjektbank, Rystad Energy data og analyse, intervju
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Effektiviserte P&A-operasjoner

Teknologiområde 10: Effektiviserte P&A-operasjoner

Oversikt

Beskrivelse
•

•

•
•

P&A-operasjoner har en betydelig kostnad og det er
et stort inventar av brønner som skal plugges på
NCS. Det største kostnadselementet relaterer seg til
rigger med høye dagrater som er nødvendig for å
gjennomføre operasjonen.
Teknologiutvikling innen P&A kan deles i to retninger:
• Mer effektive operasjoner (redusere antall
riggdøgn)
• Rigguavhengige metoder
RCNs støtte har sentrert seg til rigguavhengige
metoder som har størst potensial for besparelser.
De siste 10 årene har vi derimot sett økt adopsjon av
nye mer effektive P&A metoder som PWC teknologi
som reduserer tid brukt med opp til 40%.

Tildelte midler i prosjektutvalg
Program

Prosjekttype

DEMO2000
23 mill. NOK

Utvikler akustiske verktøy som gir ytterligere innsikt i de akustiske
loggemetodene som brukes i dag som skal øke forståelsen av hva som er
bak produksjonsrøret.

Aarbakke Innovation AS
Utvikler Micro-Tube Removal tool (MTR), som muliggjør å gjennomføre
P&A uten å trekke produksjonsrøret.

INNOVASJON
25 mill. NOK

FORSKER OG
KOMPETANSE
50 mill. NOK

NÆRINGSLIV
48 mill. NOK

DEMONSTRASJON
23 mill. NOK

PETROMAKS
81 mill. NOK

INSTITUTT
56 mill. NOK

ANNET
6 mill. NOK

Antall prosjekter i
utvalget

Tildelte midler i utvalget
[mill. NOK]

10

104

Tildelinger innen dette teknologiområdet er ganske applikasjonsrettet representert, med en stor andel demonstrasjon og
innovasjonsprosjekter. Kompetanseprosjektene som er inkludert retter seg også mot nye metoder for P&A. Tildelinger
er videre nokså likt fordelt mellom næringslivs- og instituttsektoren.

Viktige prosjekter/resultater
SINTEF

Sektor

Overordnede resultater fra prosjektutvalget
•

Ingen av prosjektene støttet av Forksningsrådet i perioden har resultert i
teknologi som har blitt benyttet og derav ingen realiserte primæreffekter.

•

Prosjektutvalget er estimert til å ha generert 272 årsverk i 10-års perioden.
Omtrent 90% av årsverkene kommer fra tidelingsutløste stillinger, hvorav
E Plug står for 90 utløste årsverk og Aarbakke Innovation står for ca. 40.

•

Forskningsrådet har tildelt midler til forksning med fokus på rigless P&A.
Dette vil si at å kunne gjennomføre en P&A-operasjon uten å måtte bruke
en kostbar rigg under operasjonen. Teknologiområdet vil dermed kunne
betraktelig redusere kostnader og utslipp sammenlignet med dagens P&Aoperasjoner.

Interwell Technology AS
Vil gjøre det mulig å plugge brønner uten bruk av rigg, og det vil eliminere
behovet for å trekke ut eller mekanisk fjerne brønnelementene.

Historisk realiserte
I K K E

Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy data og analyse
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Kvantifiserbare primæreffekter
Potensielle fremtidige (2020-50)

A D O P T E R T

Nøytral

-30,9
mrd. NOK

-4,5
mill. tonn CO2

Effektiviserte P&A-operasjoner

To måter å effektivisere P&A-operasjoner på

Prosjektutvalg*
Målsetning

Mulige
besparelser

Kommentarer

1
Effektivisering
P&A
operasjoner
med rigg

•

Redusere tidsbruk

•

Redusere antall trips

•

Redusere
avfallshåndtering

~40%

•

De siste 10 årene har denne delen av P&A utviklingen sett stor adopsjon. Flere verktøyer
har blitt utviklet for å redusere tid brukt under P&A operasjoner.

•

En av teknologiene som har blitt utviklet er Perforate, Wash and Cement (PWC)
teknologien til Hydrawell som reduserer antall trips i brønnen og reduserer dermed
kostnaden med opp til 40% gjennom færre riggdøgn brukt.

Støttet av Forskningsrådet
•

•
2
Rigguavhengige
P&Aoperasjoner
•

Unngå riggbruk, dette
innebærer typisk at
produksjonsrøret ikke
trekkes.

For tørre brønnhoder på
plattformer uten
boredekk vil man kunne
unngå bruken av jackup rigger og kostnader
forbundet med det.
For våte (subsea)
brønnhoder vil man
potensielt kunne bytte
ut en semirigg eller
boreskip med lettere
intervensjonsskip som
vil redusere dagratene
betydelig

*Ikke uttømmende; kun et utvalg av prosjekter innen teknologiområdet.
Kilder: Rystad Energy data og analyse
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Tre hovedløp som har fått støtte
Dypdykk

~50-90%

SINTEF utvikler akustiske
verktøy for å kunne bekrefte at
det er skifer har tettet
tilstrekkelig rundt casing, slik at
man unngår å sementere
hulrommet mellom casing og
formasjon når man skal plugge
brønnen.
Dette vil potensielt føre til store
besparelser ved å unngå tyngre
operasjoner som milling og
trekking av tubing som krever
rigg.

MicroTube Remover

TermitePlug

Aarbakke Innovation utvikler et
brønnintervensjonsverktøy ,
MicroTubeRemover som tar
sikte på å fjerne kun de delene
av produksjonsrøret som trengs
for å sette en plugg og la resten
være igjen i brønnen.

Interwell utvikler en teknologi
som vil gjøre det mulig å plugge
brønner uten bruk av rigg, og
det vil eliminere behovet for å
fjerne brønnelementene.

På denne måten slipper man
leie rigg og utstyr som trengs for
å trekke hele produksjonsrøret.

En komposisjon av metallpulver,
som ved tilførsel av energi,
avgir varme som benyttes til å
smelte brønnelementene. Etter
endt reaksjon vil den smeltede
massen solidifisere og danne en
barriere mot formasjonen

Effektiviserte P&A-operasjoner

Næringslivet med størst sysselsettingsbidrag og samarbeidsgrunnlag

Realiserte sekundæreffekter*

Sysselsetting

Viktigste funn
Sysselsetting
•

Estimatet for antall årsverk sysselsatt er rundt 270 som følge av
tildelingene innen effektiviserte P&A-operasjoner.

•

Det er i hovedsak næringslivsektoren som har fått mest sysselsetting, i
selskaper som E PLUG, Aarbakke Innovation og Interwell.

•

Organisasjoner som SINTEF og NORCE har vært viktige
samarbeidspartnere, med noen sysselsettingseffekt i de organisasjonene.

Doktorgrad
6 årsverk

Samarbeidspartnere
27 årsverk

Postdoktor
2 årsverk

272
årsverk

Kunnskap
•

Blant prosjekteiere innen teknologiområdet finner vi mindre oljeservice
selskaper og forskerorganisasjoner. Blant samarbeidspartnerne finner vi
større internasjonale oljeselskaper, institutter og universiteter.

•

Tildeling har ført til samarbeid på tvers av industrier i for eksempel
utviklingen av Interwells termitt plugg. Her har Interwell samarbeidet med
jernbaneindustrien i Tyskland for å optimalisere termittblandingen brukt
under P&A-operasjonen.

Tildelingsutløste
stillinger
238 årsverk

Nesten 90% av årsverkene fra
prosjektutvalget kommer fra
tildelingsutløste stillinger. Av disse står
E PLUG AS for over 90 utløste årsverk
og Aarbakke Innovation står for ca. 40
utløste årsverk, ettersom støtten fra
Forskningsrådet er vurdert til å være
av avgjørende betydning for
selskapets virksomhet ( >20% av
omsetning i noen år).
Samarbeidspartnere står for 10% av
årsverkene og stipendiater står for
resterende 3%.

Beskrivelse av metodikk for beregning av sysselsetting finnes i appendiks.

Kommersielle resultater

HMS
•

•

Forskningsrådets tildelte midler støtter teknologi som vil kunne eliminere
bruk av rigg for å trekke produksjonstubing. Tid spart reduserer absolutt
risiko samtidig som trekking av tubing i seg selv er en krevende operasjon
med mye kraft involvert. Håndtering av brukt produksjonstubing er også
utfordrende med kjemikalie og radioaktiv kontaminering.
Interwell sin teknologi reduserer også risiko ombord på plattformen ved at
termitten som blir brukt ikke er brannfarlig ved atmosfæreforhold. Ved
tradisjonelle P&A-operasjoner brukes eksplosiver for å perforere brønnen
som representerer langt høyere risiko.

Andre effekter
•

Tildelinger fra Forskningsrådet har ført til samarbeid med internasjonale
E&P selskaper, som har ført til internasjonal oppmerksomhet og
pilottester i utlandet, som har vært viktig for å minske risikoen

* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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Nye metoder og
teknologier

14

Nye forretningsområder

1

Nye produkter
og tjenester

32

Spin-offs

2

E Plug har utviklet en ny patentert metode for å
overføre nedihuls krefter fra et verktøy til et annet
uten bruk av eksplosiver eller trykkammer.
Aarbakke Innovation utvikler et
brønnintervensjonsverktøy , MicroTubeRemover
som tar sikte på å fjerne kun de delene av
produksjonsrøret som trengs for å sette en plugg
og la resten være igjen i brønnen.

Effektiviserte P&A-operasjoner

Lykkes med å skape betydelig oppmerksomhet om prosjektene

Realiserte sekundæreffekter*

Kunnskap
Indikator

Regional fordeling og internasjonalisering

Antall

Fordeling

9

Stipendiater

Vitenskapelige
utgivelser

Doktor

112

Postdoc

Andre
publikasjoner

9

Formidlingstiltak

Prosjekteiere (sum tildelinger)

Brukerrettet

Samarbeidspartnere
Antall per prosjekt

>6
40%

Totalt

34
partnere
3-4
30%
5-6
10%

* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway

72

1

5 mill. NOK

8-9

9 mill. NOK

58-62

15 mill. NOK

Allmennrettet

Interwells teknologi fått betydelig oppmerksomhet i allmennheten. De har
blant annet hatt 8 oppslag i massemedia og gjennomført 24 brukerrettede
formidlingstiltak som foredrag og deltakelse på konferanser rettet mot
målgruppen.

1-2
20%

Samarbeidspartnere (antall prosjektsamarbeid)

Majoriteten av prosjektene i utvalget
har brukt samarbeidspartnere fra
næringslivet. Dette bidrar til
kunnskapsspredning og raskere
kompetanseutvikling på tvers av
store internasjonale selskap i samme
bransje.
Omtrent 80% av prosjektene har hatt
flere enn 3 samarbeidspartnere som
bidrar til kunnskapsfordeling mellom
flere organisasjoner.

•

Utviklingen er spredt mellom
instituttsektoren i Trondheim,
operatørselskaper på østlandet og
oljeindustrien i Stavanger.

•

Både oljeselskaper nasjonalt og
internasjonalt har vært viktige
samarbeidspartnere i tillegg til
spesialister innen termitt som ElektroThermit i Tyskland.

Rigless P&A-operasjoner med kostnads- og utslippsreduksjon

Effektiviserte P&A-operasjoner
Potensielle primæreffekter

Antagelser rundt fremtidig bruk

•

For teknologier knyttet til effektivisering av P&A-operasjoner er alle brønner, som ikke er allerede plugget
eller forlatt på grunn av tekniske problemer, potensielle fremtidige bruksområder.

•

Det er antatt at den nye teknologien trenger tid til å innføres, slik at vi vil se en gradvis innfasing av effekten
frem til 2026. I 2026 og frem til 2050 vil den fulle effekten av teknologien være gjeldende.

Potensielle effekter
Kort sikt
2020-2025

Produksjonsvolumer

•

Det er ikke antatt at teknologiutvikling innen P&A-operasjoner vil ha noen potensielle effekter på produksjonsvolumer.

Lang sikt
2025-2050
•

Kostnader
•

•

CO2-utslipp

Kilder: Rystad Energy UCube
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•

Nøytral

Kostnader forbundet med P&A-operasjoner for brønner med “tørre” brønnhoder er antatt å reduseres med 2/3. Dette er et
resultat av at man slipper å benytte en rig for å gjennomføre operasjonen, og at man heller tar i bruk “lettere” utstyr som
en modulær enhet. I tillegg vil operasjonen gå raskere. Plattformer som allerede har installert et boretårn er antatt å ikke
oppleve en signifikant kostnadseffekt av teknologiutviklingen.
For undervannsbrønner vil man, ved hjelp av teknologiutviklingen, erstatte bruk av en rigg med et lettere
intervensjonsfartøy som har lavere dag rater enn en rigg har. Overgangen til lettere intervensjonsfartøy vil kunne redusere
totale kostnader for P&A-operasjoner med halvparten.

Kort sikt
2020-2025

Lang sikt
2025-2050

Nøytral
-0,9
mrd. NOK19

-30,0
mrd. NOK19

CO2-utslipp fra P&A-operasjoner på brønner med «tørre» brønnhoder vil reduseres ettersom utslipp fra rigg vil
elimineres. CO2-utslipp fra riggen vil dermed kunne reduseres med 100%.

Kort sikt

-0,1

2020-2025

mill. tonn CO2

For undervannsbrønner er utslippsforskjellen mellom bruk av rigg og lettere intervensjonsfartøy antatt å være minimal,
men ved bruk av ny teknologi vil man redusere tiden brukt på å gjennomføre P&A-operasjonen og antar at
utslippsreduksjonen vil være opp mot 50% grunnet mer effektive operasjoner.

Lang sikt

-4,4

2025-2050

mill. tonn CO2

Interwell kutter kostnader, utslipp, og reduserer risiko

Effektiviserte P&A-operasjoner
Dypdykk: Interwell

Applikasjon

Industrisamarbeid

•

Interwell P&A AS vil gjøre det mulig å plugge brønner uten bruk av rigg, og
det vil eliminere behovet for å trekke ut eller mekanisk fjerne
brønnelementene.

•

En komposisjon av metallpulver, som ved tilførsel av energi starter en
eksoterm reaksjon, avgir varme som benyttes til å smelte elementene i
brønnen. Etter endt reaksjon vil den smeltede massen størkne og danne
en barriere mot formasjonen.

•

Kostnadene for oljeselskapene ved P&A operasjoner vil kunne reduseres
betydelig sammenlignet med dagens teknologi.

•

Å slippe å trekke produksjonstubing vil ha miljømessige fordeler i form av
unngått avfallshåndtering av kjemikalier og radioaktivt produksjonsrør,
samt mindre utslipp grunnet bruk av båt istedenfor rigg. Redusert tid på
hele operasjonen vil også redusere CO2 utslipp.

Redusere kostnader med opptil 75%

DNVGL har laget prosessen for utvikling av verktøyet, samt
kvalifisert verktøyet og dets bruksområder.

•

SINTEF har delt geologikompetanse med Interwell. Et viktig
bidrag har vært å utvikle CFD (Computational Fluid
Dynamics) modeller. CFD modeller har gjort det mulig å se
effekten av å endre ulike parametre på verktøyet, noe som
har betydd mye forskningens resultat.

•

FFI har kompetanse på hvordan ulike blandinger av termitt
oppfører seg når det antennes. FFI har bidratt i screening
fasen av termittblandinger.

•

Optime har bygget og designet fullskala testtank i samarbeid
med Interwell P&A.

•

Interwell samarbeider også med verdens største produsent
av termitt i Tyskland, som leverer termitt til
jernbaneindustrien over hele verden.

Internasjonalt samarbeid viktig for rimeligere demonstrasjon
Case: Subsea brønn

Dagrater reduseres
ved å benytte et lett
intervensjonsfartøy
istedenfor en rigg

100%

•

Første onshore brønn i
UK i samarbeid med
Spirit

50%
Tid redusert på å
trekke tubing og
mille casing

25%

0%

Tradisjonell P&A- Redusere "trips"
operasjon

Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy
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Redusere tid

Interwell P&Aoperasjon

Gjennomført 15
pilotbrønner i Canada i
samarbeid med
Centrica, Shell og
ExxonMobil

Planlagte brønner i
Canada, Italia og
Norge (offshore).

Hel-elektriske undervannsanlegg

Teknologiområde 7: Hel-elektriske undervannsanlegg

Oversikt

Beskrivelse
•

•
•

Bytte til helelektrisk subseautstyr fremfor nåværende
elektro-hydrauliske løsninger. I tillegg til å gi
besparelser på kontrollsystemer og kontrollkabler så
vil det muliggjøre økt bruk av sensorer, data og
styring. Det gir også økt fleksibilitet ved tilknytning av
nye felt senere.
En av utfordringene er at nedihulls sikkerhetsventiler
må bytte fra hydraulisk til elektrisk aktivering.
Dette teknologiområdet omhandler alle tiltak som går
på å hel-elektrifisere subseaproduksjonssystemer
primært på kontroll-siden. Kraftdistribusjonsløsninger
henger på kraftkrevende utstyr på havbunnen, f.eks.
pumper (oljeproduksjonsboostere og injektorer),
kompressorer (gass), og er dermed del av
teknologiområdet «Subsea boosting/kompresjon»

Tildelte midler i prosjektutvalg
Program

Prosjekttype
INNOVASJON
25 mill. NOK

DEMO2000
38 mill. NOK
PETROMAKS
25 mill. NOK

Antall prosjekter i
utvalget

Systemer som forbedrer overvåkning, pålitelighet og respons for
elektriske aktuatorer, samtidig som kostnadene for olje- og
gassinstallasjoner på havbunnen reduseres

•

Ingen av prosjektene støttet av Forskningsrådet i denne perioden har
resultert i teknologi som har blitt benyttet ennå, derav ingen realiserte
primæreffekter.
Prosjektutvalget er estimert til å ha generert 106 årsverk i 10-års perioden.
78% av årsverkene kommer fra tildelingsutløste stillinger, som skyldes at
en andel av støtten har gått til små selskaper der støtten har hatt stor
betydning for utvikling og vekst.
Teknologier for hel-elektriske undervannsanlegg muliggjør produksjon fra
felter som ellers ikke ville vært drivverdige. Kostnadsreduksjon kommer fra
overgangen fra hydraulisk til elektrisk utstyr. Økt regularitet fører til
redusert CO2-utslipp.
Historisk realiserte
I K K E

Kilder: Rystad Energy data og analyse

75

63

Overordnede resultater fra prosjektutvalget

•
Batteridrevet Fail Safe Close-mekanisme

Tildelte midler i utvalget
[mill. NOK]

9

Tildelinger innen dette teknologiområdet er hovedsaklig applikasjonsrettet forskning. Dette ser vi gjennom den store
andelen av DEMO2000 prosjekter, den høye andelen demonstrasjonsprosjeker og den høye andelen av midler tildelt
næringsliv.

•

TechnipFMC utvikler en hel-elektrisk barriere ventil som skal kunne
trekkes/repareres ved hjelp av en ROV. Det vil redusere kostnader
gjennom bedret monitorering og ved redusert bruk av rigg.

NÆRINGSLIV
63 mill. NOK

DEMONSTRASJON
38 mill. NOK

Viktige prosjekter/resultater

eSpring

Sektor

Kvantifiserbare primæreffekter
Potensielle fremtidige (2020-50)

A D O P T E R T

+536
mill. boe

-122,4
mrd. NOK

-0,63
mill. tonn CO2

Teknologiutvikling skjer hovedsakelig innen to hovedkategorier

Hel-elektriske undervannsanlegg
Prosjektutvalg*

Sikkerhetsrelaterte teknologier
Elektriske sikkerhetsventiler o.l.

Dypdykk

Utvikler en hel-elektrisk
barriere ventil som skal kunne
trekkes/repareres ved hjelp av
en ROV.

Vil muliggjøre raskere
demonstrasjon av sikkerhet for
nye undervannsinstallasjoner

Elektriske systemer drevet av
batterier som kan stenge oljeog gassproduksjonsbrønner

Produksjonsrelaterte teknologier
Teknologier som sikter på å optimalisere produksjonen av olje og gass

Utvikling og kvalifisering av
tekniske løsninger for et helelektrisk juletre.

Konnektorløsninger som bruker
mikrobølger til å overføre strøm
og data under vann.

*Ikke uttømmende; kun et utvalg av prosjekter innen teknologiområdet
Kilder: Forskningsrådets prosjektbank, intervjuer, Rystad Energy data og analyse
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Pilottest av undervanns elektrisk
actuator for strupeventil

Utvikler neste generasjons
elektriske undervannsanlegg

Testing av en ny type
reguleringsenhet for å kunne
kontrollere væske eller
gasstrømning. Dette gir rom for
optimalisert produksjon, relatert
til hver enkelt brønn.

Hel-elektriske undervannsanlegg

Næringslivsektoren med størst sysselsettingsbidrag

Realiserte sekundæreffekter*

Sysselsetting

Viktigste funn
Sysselsetting

•

Estimater for antall årsverk sysselsatt er rundt 100 som følge av tildelinger
innen hel-elektriske undervannsanlegg.

•

Det er i hovedsak tildelingsutløste midler i næringslivsektoren som bidrar
til sysselsettingen, som for eksempel TechnipFMC, DNV GL og Aker
Solutions. Støtten har også vært viktig for mindre oppstartsselskaper som
WISUB AS og SCI AS.

Samarbeidspartnere
17 årsverk
Doktorgrad
3 årsverk
Postdoktor
4 årsverk

106
årsverk

Kunnskap
• Blant prosjekteiere finner vi hovedsakelig oljeserviceselskaper. Blant
samarbeidspartnere finner vi også oljeserviceselskaper, men
oljeselskaper er også tungt representert.
• Fra dypdykk om eSpring ser vi at teknologiutviklingen har ført til nye
forskningsløp som for eksempel “Ny generasjons IMR system” med NTNU
som prosjekteier og TechnipFMC og Equinor som samarbeidspartnere.
Teknologiutviklingen har også ført til utvikling av autonome ROVer og
undervannsdroner.
• TechnipFMC sin forskning har ført til ytterligere samarbeid med DNV GL
og deres utvikling av Safety 4.0.

HMS
• Hydraulikk på topside kan medføre fare grunnet høyt trykksetting. Denne
faren vil kunne elimineres ved bruk av elektronikk i stedet for hydraulikk.
• Eliminerer hydraulikkvæskekonsum og utslipp til sjø.
• Elektrisk nedstegning er raskere enn hydraulisk nedstengning, som kan
redusere utslipp i lekkasjetilfeller.
Andre effekter
• Helelektriske undervannsanlegg har ført til samarbeid mellom to siloer
(boring og subsea) som vanligvis jobber uavhengig av hverandre. Å løse
utfordringen med sikkerhetsventilen i brønnen har vært viktig for å kunne
ta det i bruk i et helelektrisk produksjonssystem på havbunnen
* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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Nesten 80% av årsverkene fra
prosjektutvalget kommer fra
tildelingsutløste stillinger. Av disse har
Wisub AS utløst 20 årsverk, da de har
fått årlig støtte tilsvarende mer enn
20% av omsetningen hvert år i 5 av de
siste 6 årene.
Samarbeidspartnere dekker 16% av
årsverkene. Stipendiater dekker kun
7% av årsverkene, noe som indikerer
applikasjonsrettet forskning innen
teknologiområdet.

Tildelingsutløste
stillinger
82 årsverk

Beskrivelse av metodikk for beregning av sysselsetting finnes i appendiks.

Kommersielle resultater
Nye metoder og
teknologier

25

Nye forretningsområder

Nye produkter
og tjenester

11

Spin-offs

5

-

SCI AS ble etablert i 2009 og utvikler choke
ventiler som skal kontrollerer væske- og
gasstrømning . Etter støtte fra Forkningsrådet har
SCI utviklet nye forretningsområder innen
eksisterende bedrift.
WiSub AS ble etablert i 2012 og utvikler connector
løsninger som bruker mikrobølger til å overføre
strøm og data under vann. WiSub har utviklet nye
forretningsområder etter støtte fra Forskningsrådet.

Hel-elektriske undervannsanlegg

Samarbeidspartnere fra næringslivet i samtlige prosjekter

Realiserte sekundæreffekter*

Kunnskap
Indikator

Regional fordeling og internasjonalisering

Antall

5

Stipendiater

Vitenskapelige
utgivelser

Fordeling
Doktor

5
45

Formidlingstiltak

Prosjekteiere (sum tildelinger)
Postdoc

Andre publikasjoner

Brukerrettet

Samarbeidspartnere
Antall per prosjekt

1-2
33%

Totalt
5-6
11%

25
partnere

3-4
33%
* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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1

5 mill. NOK

8-9

9 mill. NOK

58-62

15 mill. NOK

Allmennrettet

Ingen fagfellevurderte artikler.

>6
22%

Samarbeidspartnere (antall prosjektsamarbeid)

Alle prosjektene i utvalget har brukt
samarbeidspartnere fra næringslivet.
Dette bidrar til kunnskapsspredning
og raskere kompetanseutvikling på
tvers av store internasjonale selskap i
samme bransje.
2/3 av prosjektene har hatt flere en 3
samarbeidspartnere og således
bidratt til betydelig
kunnskapsfordeling mellom flere
organisasjoner.

•

Utviklingen er sentrert rundt
subseamiljøet på østlandet, der
TechnipFMC har vært den største
prosjekteieren.

•

Både oljeselskaper nasjonalt og
internasjonalt har vært viktige
samarbeidspartnere i tillegg til
spesialister på elektronisk styring
som ABB og Siemens

Hel-elektriske undervannsanlegg vil være kostnadsreduserende
sikkerhet- og utvinningsteknologier

Hel-elektriske undervannsanlegg
Potensielle primæreffekter

Antakelser rundt fremtidig bruk

•

For teknologier knyttet til hel-elektriske undervannsanlegg er alle nye subsea utbygninger ansett som
potensielle fremtidige bruksområder.
Retrofit på eksisterende undervanns produksjonsanlegg er ikke regnet som en del potensialet av på grunn av
usikkerhet knyttet til den økonomiske drivverdigheten.

•

Potensielle effekter

Produksjonsvolumer

•
•

•
•

Kostnader
•

Elektriske undervannsanlegg kan øke regularitet gjennom bedre informasjon og kontroll av juletre og brønn.
Teknologien forbedrer også drivverdigheten til langdistanse tie-backs ved å fjerne operasjonelle problemer relatert til
transport av hydraulisk væske over lange distanser. Dette kan muliggjøre produksjon fra felter som ellers ikke ville vært
drivverdige, som igjen øker volumer.
Ved å gå over til elektriske aktuatorer reduseres kostnad ettersom kostnadene knyttet til hydrauliske aktuatorer øker med
vanndyp og kompleksitet. Kostnader forbundet med svivelsystem er antatt å reduseres med 15-20%.
Et hel-elektrisk system vil gi kostnadsbesparelser både i investeringsfasen og i driftsfasen. I investeringsfasen er
besparelsene knyttet til forenkling av og mengden utstyr som er installert på platform, forenkling av kontrollkabel som
forsyner undervannssystemet og installasjon av selve utstyret ved at det er mindre og mer modulært. I driftsfasen vil
besparelsene være knyttet til redusert bruk av hydraulikk. Kostnader forbundet med kontrollkabler er antatt å kunne
reduseres med 85% pga. eliminering av hydraulisk væske, mens kostnaden av undervannskontrollsystemer antas å
reduseres med 25%.
Gjør det også mulig å identifisere potensielle problemer i et system på et tidlig stadium, før de blir kritiske. Problemer kan
da løses som en del av planlagte vedlikeholdstiltak, som resulterer i lavere driftskostnader

Kort sikt
2020-2025

Lang sikt
2025-2050

Kort sikt
2020-2025

Lang sikt
2025-2050

Kort sikt

CO2-utslipp

•

2020-2025
Reduksjon i utslipp gjennom mindre fakling som er et resultat av økt regularitet. En økning i regularitet på 3,5%
representerer en 21% reduksjon i nedetid og assosiert fakling.

Lang sikt
2025-2050
Kilder: Rystad Energy data og analyse
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+30
mill. boe

+506
mill. boe

-11,7
mrd. NOK19

-110,7
mrd. NOK19

-0,14
mill. tonn CO2

-0,49
mill. tonn CO2

TechnipFMCs eSpring lukker teknologigap mellom sikkerhetskritiske og
ikke-sikkerhetskritiske ventiler
Applikasjon
•

Elektriske akuatorer har vært brukt i undervannsinstallasjoner for ikkesikkerhetskristiske ventiler i mer enn 15 år. TechnipFMC har levert over
200 slike enheter tidligere. Kontrollsystemet har frem til nå vært en type
hybridløsning basert på en blanding av hydrauliske aktuatorer og
elektriske aktuatorer. Sikkerhetskritiske ventiler blir fortsatt drevet av
hydraulisk system.

•

eSpring vil kunne lukke dagens teknologigap mht. på barriereventiler og la
industrien ta i bruk hel-elektriske styringssystemer for fremtiden.

•

eSpring vil kunne redusere det miljømessige fotavtrykket, forbedre hele
HMS-kjeden, redusere bade OPEX og CAPEX, redusere kostnader knyttet
til prosjektutvikling og øke inntenkter ved å åpne for
undervannsutbygninger som ellers ikke hadde vært tilgjengelige.
Sistnevnte gjelder ultra-dype havområder og ultra-lange tie-ins.

•

Dypdykk: TechnipFMC

Industrisamarbeid
eSpring har ført til ytterligere samarbeid
Utviklingen av eSpring hos TechnipFMC har ført til
verdifull spin-off effekter på andre prosjekter som
undervanns kjemikalie lagring og injeksjon.
Den hel-elektriske teknologien fra eSpring har blitt
designet slik at det kan integreres mot Next
Generation Automation System (NGA).
TechnipFMC er også partner med NTNU sitt “Next
Generation IMR system”.
I DNV GL sitt Safety 4.0 prosjekt er et av
fokusområdene et hel-elektrisk juletre. Her
samarbeider TechnipFMC og DNV GL for å få
godkjent kravene I henhold til PTIL sitt regelverk.

eSpring er fortsatt i utviklingsfasen og er ikke et kommersielt produkt.

Effekter

Økonomiforbedringer

•
•
•
•

•
•
Teknologiforbedringer
•
•

Samfunnsmessige
forbedringer

•
•
•
•

Lavere kostnader
Redusert leveringstid
Forenklet feltutbygging ved å eliminere hydraulikk
Størrelses- og vektreduksjon for store strukturer

Mindre sensitive for vanndybde og lange avstander
Raskere og mer presise ventiloperasjoner
Bedret ROV-fleksibilitet
Redusert strømforbruk

Utvikling av miljøvennlig teknologi
Forbedret HMS
Styrkning av norsk industris internasjonale
konkurransekraft
Bidrag til samarbeid mellom industri og akademia

Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy
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Hel-elektriske undervannsanlegg

Effekt på andre FoU-områder
Utvikling av teknologi
tilknyttet eSpring

Forskningsløpet til eSpring
kostet 37 mill. NOK, hvorav
6 mill. NOK var støtte fra
Forksningsrådet.

Innsikt fra eSpring påvirker flere FoU-områder

Conditional
monitoring

Autonom
ROV
eSpring

Støtten beskrives som
avgjørende for å få startet
prosjektet til ønsket tid.

Elektrisk
BOP

Undervanns
droner

Teknologiområde 12: Hel- og delelektrifisering med offshore vind

Hel- og delelektrifisering av
plattformer med offshore vind
Oversikt

Beskrivelse
•

Sammen med utviklingen av havvindparker har
konseptet med elektrifisering av plattformer med
havvind vokst frem, senest aktualisert gjennom den
rekordstore ENOVA-støtten til Equinors Hywind
Tampen-prosjekt

•

Kombinasjonen periodisk energitilførsel, stabilt
forbruk, og utilstrekkelig energilagring hindrer
konseptet i å erstatte gassturbiner på plattformene,
men behovet vil kunne reduseres.

•

Teknologiområdet dekker hel- og delelektrifiseringer
av plattformer med offshore vindinstallasjoner og
hydrogenproduksjon for energilagring

•

Teknologiområdet dekker ikke elektrifisering av
offshoreinstallasjoner med landstrøm.

Tildelte midler i prosjektutvalg
Program

PETROMAKS
32 mill. NOK

Antall prosjekter i
utvalget

TechnipFMC utvikler en lagringsløsning for hydrogen på havbunnen
kombinert med en offshore flytende vindpark som kan kobles direkte
på kraftnettet til offshore-installasjoner. Løsningen vil redusere NOX
og CO2-utslippene betydelig. Overskuddskraft brukes til å lage
hydrogengass gjennom elektrolyse i perioder med mye vind.
Hydrogengassen kan så brukes i brenselceller når det blåser
mindre for å dekke (deler av) kraftbehovet til plattformen.

WIN WIN
DNV-GL utvikler et vindkraftdrevet vanninjeksjonssystem med mål
om å etterkomme industriens tekniske, funksjonelle og kommersielle
krav. Vanninjeksjon kan øke utvinningen på et felt, og ved å bruke
vindkraft som energikilde senkes utslippene i forbindelse med
injeksjonen. Samarbeidspartnere er oljeselskapene ExxonMobil og
Vår Energi.
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INNOVASJON
32 mill. NOK

NÆRINGSLIV
32 mill. NOK

Tildelte midler i utvalget
[mill. NOK]

32

Det er fire prosjekter i utvalget: Deep Purple (TechnipFMC), WIN WIN (DNVGL), VIKINGS (Equinor) og et hybrid
energisystem (Prototech). Til sammen er det utdelt 32 mill. NOK fra PETROMAKS-programmet til innovasjonsprosjekter
med næringslivet som prosjekteiere. 3 av 4 prosjekter eies av store internasjonale selskaper.

Overordnede resultater fra prosjektutvalget
•

Det er ingen realiserte primæreffekter, men Equinor sitt VIKINGS-prosjekt
er antatt å ha bidratt med beslutningsstøtte i Hywind Tampen som vil bidra
med fremtidige effekter når det blir satt i drift 2022/23.

•

Der offshore vindløsninger alene kan gi 35-40% utslippsreduksjon, vil
løsninger med lagring (Deep Purple) ha potensiale for å redusere CO2utslippene med 80%. Ideen til Deep Purple ble unnfanget på
Forskningsrådets Idélab for havbaserte næringer i 2016, og kan sies å ha
hatt en viktig pådriverrolle.

•

Teknologiområdet har ingen direkte volumeffekter, men kan potensielt
tilrettelegge for bedre redundans enn det som finnes i dag ved å
kombinere en offshore vind-løsning med for eksempel én gassturbin.
Historisk realiserte
I K K E

Kilder: Rystad Energy data og analyse, intervjuer, Forskningsrådets Prosjektbank

Sektor

4

Viktige prosjekter/resultater
Deep Purple

Prosjekttype

Kvantifiserbare primæreffekter
Potensielle fremtidige (2020-50)

A D O P T E R T

Nøytral
mill. boe

+130
mrd. NOK

-150
mill. tonn CO2

Ulike løsninger for lagring av havvindkraft for mer stabil krafttilførsel

Hel- og delelektrifisering av
plattformer med offshore vind
Prosjektutvalg*

VIKINGS
Integrasjon av offshore vind på det frittstående elektriske nettet til olje- og
gassinstallasjoner.

Hovedmålet med prosjektet har vært å redusere risikoen ved å koble til en flytende
vindpark som energikilde på kraftsystemene til olje- og gassinstallasjoner. Ved å bruke
vindkraft som en supplerende energikilde ønsker man å redusere utslippene av NO X og
CO2 på norsk kontinentalsokkel. Det er mange utfordringer knyttet til den vekslende
energimengden en vindpark vil produsere avhengig av mengden vind. Derfor hadde
man behov identifisere flaskehalsene for integrering av havvind i det eksisterende
kraftnettet på plattformer.

Deep Purple
CO2-fri hydrogenbasert offshore energiproduksjon til installasjoner og maritim
sektor

WIN WIN
Vindkraft for vanninjeksjon

WIN WIN (wind-powered water injection) er et vanninjeksjonssystem drevet av
vindkraft. Målet er at systemet skal etterkomme industriens tekniske, funksjonelle og
kommersielle krav, og representere et realistisk alternativ for reduksjon av
klimagassutslipp. Vanninjeksjon bidrar til økt utvinning, men står også for en stor andel
av utslippene på norsk sokkel ettersom prosessen krever betydelig kraft fra
gassturbiner. Tanken er at vanninjeksjon skal drives av fornybar vindkraft og være et
fleksibelt alternativ som kan redusere kostnadene for olje- og gassoperatører. Det er
antatt at en WIN WIN-enhet kan bidra til å redusere CO2-utslippene med 9000 tonn/år.

HES-OFF
Hybrid energilagringskonsept med reversibel brenselscelle

Dypdykk

Deep Purple er en hydrogenbasert lagringsløsning integrert i en flytende havvindpark
som skal kunne kobles rett på kraftsystemet til offshoreinstallasjoner. I tårnet til
vindmøllen skal det integreres en løsning for å transformere elektrisitet til hydrogen som
kan lagres i tanker på havbunnen. I perioder når det er overskudd av energi fra
vindparken kan energien lagres som hydrogen. Hydrogenet kan re-elektrifiseres
gjennom brenselsceller eller ved å blandes med naturgass som drivstoff i en gassturbin
i perioder med behov for mer kraft.

*Ikke uttømmende; kun et utvalg av prosjekter innen teknologiområdet
Kilder: Forskningsrådets prosjektbank, intervjuer

82

Utvikling av et hybrid brenselcellesystem som kan kobles sammen med en
havvindpark. Brenselscellen skal kunne reverseres for å produsere hydrogen for lagring
når vindparken produserer overskuddsstrøm, mens den brukes for å produsere strøm
ved hjelp av hydrogen i perioder med større kraftbehov. Hydrogengassen kan også
brukes direkte som drivstoff til gassturbinene, slik at forbruket av naturgass senkes.

Teknologien har sett økning i interesse og vil bli mer aktuell framover

Hel- og delelektrifisering av
plattformer med offshore vind
Realiserte sekundæreffekter*

Sysselsetting

Viktigste funn
Sysselsetting
•

De fire prosjektene i porteføljen er beregnet å ha ført til 47 årsverk i
perioden 2008-2018. 39 av disse er direkte utløst av budsjett.

•

Deep Purple oppgir at Forskningsrådets støtte hadde direkte utløsende
effekt for at prosjektet ble gjennomført. Dette gir sysselsettingseffekter
innad i TechnipFMC.

•

Med tanke på interesseøkningen i media de siste årene rundt
klimatiltak er det grunn til å tro at interessen rundt forskning på
området kommer til å stige betydelig de neste årene, noe som kan gi
store sysselsettingseffekter. Alle prosjektene i utvalget er fra 2016 eller
av nyere det, det tyder på at teknologien enda er i tidlig fase.

Kunnskap
• Prototech har tidligere hatt et prosjekt støttet av Forskningsrådet
angående brenselscelleteknologi som alternativ til gassturbiner
offshore. Under dette teknologiområdet har de gående et prosjekt med
hybride reversible brenselsceller og der kan kompetansebygging fra
tidligere prosjekt være nyttig.
• Støtte til prosjekter som Deep Purple med høy risiko kan antas å føre
til stor grad av innovasjon og kreativitet til utvikling der prosjekteier blir
tvunget til å tilegne seg kompetanse på mange nivåer for å kunne
realisere prosjektet.

Samarbeidspartnere
5 årsverk
Doktorgrad
3 årsverk

Prototech har hatt én doktorgradsstipendiat som bidrar med 3 årsverk
og det har vært 10
samarbeidspartnere totalt i
prosjektutvalget.

47
årsverk
Tildelingsutløste
stillinger
39 årsverk

Beskrivelse av metodikk for beregning av sysselsetting finnes i appendiks.

Kommersielle resultater
Nye metoder og
teknologier

Nye produkter
og tjenester

18

2

HMS
• Økt grad av elektrifisering kan føre til mindre støy fra gassturbiner og
lignende utstyr på plattformene.

Andre effekter
• Utviklingen innen hydrogenteknologi kan bidra til å løse
klimautfordringer i andre bransjer, som for eksempel hydrogen til skip.
* Fra prosjektvalget
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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Alle de 39 tildelingsutløste årsverkene
kommer direkte fra støtten.

TechnipFMC samarbeider med lokale selskaper
som er spesialisert innenfor teknologier som trengs
for å realisere Deep Purple. NEL Hydrogen har
kompetanse på elektrolyse av grønn hydrogen,
Hyon, som er et datterselskap av Hexagon, utvikler
lagringssystem og brenselsceller for hydrogen, og
InOcean AB bidrar med sterkstrøm kompetanse.

Potensiale for 80% i utslippskutt fra gassturbiner på NCS fra 2025

Hel- og delelektrifisering av
plattformer med offshore vind
Potensielle primæreffekter

Antakelser rundt fremtidig bruk
•

Tiltakskostnad for Hywind Tampen er brukt som estimat på kort sikt, denne er oppgitt å være 1665 NOK19/tonn
CO2 i PUD for å redusere utslippene fra gassturbiner med 35%. Dette ekskluderer ENOVA-støtten som er lagt
til grunn for at prosjektet blir realisert, men inkluderer sparte CO2-avgifter.

•

Ved bruk av energilagringssystemer (eksempelvis hydrogen i DeepPurple) er det mulig å kunne redusere
utslippene med 80%, ved høyere reduksjon vil teknologien bli svært dyr på grunn av behov for høy
lagringskapasitet. TechnipFMC oppgir at tiltakskostnad for Deep Purple er beregnet til 1000 NOK25/tonn CO 2
for å redusere utslippene med 80%, dette inkluderer sparte CO2-avgifter. Dette er lagt til grunn på lang sikt.

•

Aktuelle kandidater er alle plattformer som ikke har installert landstrøm eller planlagt å installere landstrøm.

Potensielle effekter

Produksjonsvolumer

•

Kort sikt

Ingen direkte påvirkning på volum. Noe nedetid må beregnes ved oppstart, men systemet vil kunne gi større
fleksibilitet i strømleveransen (gassturbiner + vindturbin + brenselceller) som kan bidra til å unngå nedetid
fremover. Samlet vurdert til Nøytral effekt.

2020-2025

Lang sikt
2025-2050

Kostnader

Kort sikt: For tiltakskostnaden for delelektrifisering med vind er det tatt utgangspunkt investeringskostnaden på
5 milliarder (NOK19) for Hywind Tampen og en tiltakskostnad på nesten 1700 NOK19/tonn CO 2.

2020-2025

•

Lang sikt: Etter 2025 har vi lagt til grunn et case som kombinerer vind med energilagring. For dette caset har
vi lagt til grunn tiltakskostnadene fra DeepPurple.

Lang sikt

•

CO2-utslipp

Fornybare energikilder som vindkraft er spesielt egnet for fleksibelt energibehov. Utfordringer med
uregelmessighet fører til at det er vanskelig å erstatte gassturbiner 100%, men tiltaket er effektivt for
reduksjon av utslipp. Hel-elektrifisering av alle felter vil redusere oppstrøms utslipp med 85%, som er omtrent
de utslippene gassturbinene står for på norsk sokkel i dag, men foreløpig tillater ikke teknologien å installere
dette uten at kostnaden blir for høy til å gjøre dette til et realistisk alternativ. På kort sikt har vi kun lagt til grunn
reduksjonene fra Hywind Tampen.

Kilder: OG21 2019 study; UCube; Rystad Energy data og analyse
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Kort sikt

•

2025-2050

Kort sikt
2020-2025

Lang sikt
2025-2050

Nøytral
Nøytral
+5,0
mrd. NOK19

+130
mrd. NOK19

-0,6
mill. tonn CO2

-150
mill. tonn CO2

Hel- og delelektrifisering av
plattformer med offshore vind

Tre av fire prosjekter er eid av store internasjonale selskaper

Realiserte sekundæreffekter

Kunnskap
Indikator

Regional fordeling og internasjonalisering

Antall

Stipendiater

Vitenskapelige
utgivelser

Doktor

1

Andre
publikasjoner
Brukerrettet

Samarbeidspartnere
Antall per prosjekt

To prosjekter har hatt to
samarbeidspartnere, mens to
prosjekter har hatt tre
samarbeidspartnere. Det har vært 10
ulike partnere og kun SINTEF har
vært partner for flere prosjekter.

Totalt

10
partnere
2
50%

Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway
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1

5 mill. NOK

8-9

9 mill. NOK

58-62

15 mill. NOK

Allmennrettet

Prototech har publisert én artikkel i periodika i forbindelse med prosjektet
«Innovativt hybridsystem for stabil forsyning av strøm og varme til offshore
olje- og gassinstallasjoner». Det er ingen artikler publisert i fagfellevurderte
tidsskrift i prosjektutvalget. DNV-GL oppgir at det har vært 64 oppslag i
massemedia angående WIN WIN.

3
50%

Prosjekteiere (sum tildelinger)
Samarbeidspartnere (antall prosjektsamarbeid)

1
168

Formidlingstiltak

Fordeling

•

TechnipFMC og DNV-GL har vært de
største prosjekteierne, mens Prototech
og Equinor har hatt mindre prosjekter.
Altså er 3 av 4 prosjekter eid av store
internasjonale selskaper.

•

SINTEF har vært samarbeidspartner i to
prosjekter, men på ulik lokasjon, mens
alle de andre har kun vært
samarbeidspartnere for et prosjekt.
ExxonMobil i Houston er eneste
samarbeidspartner utenfor Norge.

Forskningsrådet har vært avgjørende for utviklingen av Deep Purple

Hel- og delelektrifisering av
plattformer med offshore vind
Dypdykk: Deep Purple

Applikasjon

Effekter

•

Deep Purple er et hydrogenbasert energilagringskonsept kombinert med
offshore flytende vindparker. Idéen er at overskuddsenergi fra vindparken
skal prosesseres til hydrogen gjennom en elektrolysør i vindmølletårnet og
lagres på havbunnen. Vindparken skal kobles direkte på strømnettet til
offshore-installasjoner. Hydrogenet kan re-eletrifiseres via for eksempel
brenselsceller.

•

TechnipFMC har fått 12.4 mill. NOK gjennom PETROMAKS-programmet i
perioden 2018-2020 og tidligere vant de 2.85 mill. NOK i støtte til et
prosjekt gjennom Idélab for havbaserte næringer 2016.

•
•

•

Det er mulig å redusere 100% av CO2-utslippene fra gassturbiner med
Deep Purple, men teamet mener 80% reduksjon er beste «trade-off»
mellom kostnader og ambisjon om utslippsreduksjoner. Se siste 20% i
energibehov er kostbare å bruke Deep Purple til fordi det krever en stor
oppskalering av systemet (både lagringskapasitet og kraftproduksjon) for å
kompensere for sikkerheten til en gassturbin som kan levere energi etter
behov.

•

Hydrogenlagrene kan gi bedre redundans enn det som finnes i dag på de
fleste plattformer, slik at vedlikeholdsstans ikke skaper problemer.

Teknologien er så langt ikke testet ut, men TechnipFMC oppgir at de har
mål om å nå TRL 5 (EU) i løpet av første kvartal av 2020.

Potensiell reduksjon i CO2-utslipp fra gassturbiner

Sammen med SINTEF har TechnipFMC utviklet et optimeringsverktøy
som bruker energibehov og lokale vindforhold for det aktuelle caset til å
dimensjonere og kostnadsestimere et optimalt anlegg.

Tiltakskostnad*
*utover å kjøre gassturbin på et felt med 20-25 års gjenværende
levetid. Inkluderer CO2-avgifter.

-80%

+1000
NOK25/tonn CO2

Industrisamarbeid
•

Idéen om DeepPurple ble unnfanget av et sammensatt team med interesse innenfor samme tema fra TechnipFMC,
SINTEF, Hub for Ocean og Energy Valley på Forskningsrådets Idélab for havbaserte næringer 2016. Det begynte
med en post-it med forslag om å kombinere havvind og hydrogenlagring, som ble tatt videre i løpet a idélaben og til slutt
vant konkurransen om å få midler til et forprosjekt.

•

Videre tok TechnipFMC initiativ til et nytt prosjekt og søkte om økonomisk støtte fra Forskningsrådet gjennom en
utlysning for havrettet teknologi på tvers av Forskningsrådets programmer. De fikk 50% støtte til prosjektet gjennom
PETROMAKS og idéen ble videreutviklet i samarbeid med SINTEF og innhenting av ekstern kompetanse hos NEL
Hydrogen og Hyon på grønn hydrogen og sterk strøm kompetanse fra InOcean AB. SINTEF har hatt en viktig rolle fra
start, både for kompetanse på elektrolyse, men også fordi de har et stort og kunnskapsrikt nettverk internt.

•

TechnipFMC uttaler at de har mål om at løsningen skal være konkurransedyktig kostnadsmessig med 80% utslippskutt
sammenlignet med landstrøm på de fleste plattformer innen 2025. De har utviklet en optimaliseringsmodell sammen
med SINTEF der man bruker energibehov og vindforhold på et felt til å estimere investeringskostnaden for
implementering.

Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy data og analyse, Intervjuer
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Metodikk: Utregning av sysselsettingseffekter
Årsverk antagelser

Fordeling årsverk
1. Doktorgradsstipendiater

Program

mill. NOK/Årsverk

Min. andel næringslivsstøtte

PETROMAKS

1.5

50%

PETROMAKS2

1.5

50%

PETROSENTER

3

50%

DEMO2000

1.5

70%

2. Postdoktorgradsstipendiater
3. Tildelingsutløste årsverk
A. Selskap som er avhengig av Forskningsrådets støtte

B. Årsverk utløst av økonomisk støtte
4. Samarbeidspartnere (oppfølging)

Tidsperspektiv
•

Antall årsverk for doktorgradsstipendiater og postdoktorstipendiater pr. prosjekt er gitt av Forskningsrådet

•

For tildelingsutløste årsverk ser man på to elementer:
o

Har Forskningsrådets støtte vært av avgjørende betydning for selskapets drift? Grensen er satt til 20% av selskapets årlige omsetning i støtte per år i perioden.
Støtten blir matchet av næringslivsdeltakere, slik at den reelle andelen er betydelig høyere. Omsetningen og årsverkene til virksomhetene hentet fra Rystad Energys
databaser og Brønnøysundregisteret er brukt for å sammenlikne omsetning med tildelinger. Alle årsverk fra og med det året Forskningsrådets støtte var avgjørende
og fram til 2018 blir inkludert.

o

For selskaper der støtten ikke har vært av avgjørende betydning for selskapets drift beregnes utløste årsverk basert på antagelser om antall årsverk per million i tildelt
sum. Det er antatt kostnad i NOK pr. årsverk basert på programtype. Antagelsen er basert på at noen programtyper har flere administrative kostnader,
utstyrskostnader, laboratorier/demonstrasjonskostnader osv. Antatt kostnad pr. årsverk er presentert i tabellen over. Det er tatt høyde for antall stipendiater ved
estimering av tildelingsutløste årsverk. Det er antatt at årsverk på «Forskerprosjekt» koster dobbelt så mye som andre årsverk

•

Det er antatt at hver samarbeidspartner i gjennomsnitt bruker 0.2 årsverk hvert år i prosjektperioden til å følge opp prosjektsamarbeidet

=
Totalt antall årsverk

+
Årsverk utløst av støtte
inkl. stipendiater

+
Årsverk utløst av
næringslivsstøtte

*Budsjettet er summen av Forskningsrådets støtte og minimum prosentvis støtte fra næringslivet avhengig av program
Kilder: Forskningsrådet, Rystad Energy SCubeNorway, Rystad Energy data og analyse, Brønnøysundregisteret
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+
Tilleggsarbeid hos
samarbeidspartnere

Selskap som er avhengig
Forskningsrådets støtte
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Metodikk: Sekundæreffekter

Metodikk: Sekundæreffekter

Viktigste funn
•

•

De viktigste funnene for sekundæreffekter er fordelt på hoveddimensjonene
sysselsetting, kunnskap, HMS og andre effekter. Under sysselsetting inngår
midler og dokumentasjon av årsverk som Forskningsrådets midler er beregnet
å ha muliggjort. Under kunnskap inngår kunnskapsspredning og
kompetansebygging gjennom prosjekter støttet av Forskningsrådet. HMS kan
være både en direkte og indirekte effekt av teknologiutvikling, avhengig av
målsetningen. Andre effekter kan være internasjonalisering og samarbeid på
tvers av konkurrerende bedrifter og landegrenser. Kommersielle resultater går
på tvers av alle disse fire hoveddimensjonene.

Gruppenavn
Nye metoder og
teknologi

Resultatindikator
gruppe
Innføring av nye/
forbedrede metoder/
modeller/ teknologi
for økt
verdiskapning

Alle kommentarer under «viktigste funn» er basert på tellekanter, intervjuer
med relevante kontaktpersoner for prosjektene og generell research rundt
prosjektutvalget til hvert teknologiområde.

Ferdigstilte nye/ forbedrede metoder/
modeller/ prototyper

Kommersielle
resultat med bidrag
fra prosjektet

Ferdigstilte nye/ forbedrede produkter

Ferdigstilte nye/ forbedrede prosesser

Navn på resultatindikatorer i Forskningsrådets tellekanter har endret navn ila.
årene registreringene er utført, i tillegg kan det være ulikheter på navngivning
innenfor DEMO2000- og PETROMAKS-programmene.

Ferdigstilte nye/ forbedrede tjenester

På grunn av dette er resultatindikatorene gruppert som vist i tabellen til høyre
slik at de ulike gruppene skal samle alt under samme betydning, uavhengig av
navneendringer og programmer. Gruppenavn er brukt i vår rapport, mens
resultatindikatorene er Forskningsrådets termer.

•

Alle de ulike resultatindikatorene er summert opp for gruppenavnet for hvert
teknologiområde.

•

Bedrifter som er nevnt under fanen «kommersielle resultater» er enten spinoffs fra prosjektutvalget eller start-ups som antas å ha utviklet seg i form å av å
ha skapt nye forretningsområder gjennom prosjekter støttet av
Forskningsrådet.

Bedrifter som har innført nye/forbedrede
metoder/teknologi

Næringsrettede FoU
resultater

Kommersielle resultater

•

Bedrifter i prosjektet som har innført nye/
forbedrede arbeidsprosesser/
forretningsmodeller

Bedrifter utenfor prosjektet som har innført
nye/ forbedrede metoder/ modeller/
teknologi

Nye produkter og
tjenester

•

Resultatindikator

Inngåtte lisensieringskontrakter (ekskl.
Brukerlisenser for programvare)
Søkte patenter (samme patent søkt i flere
land regnes som 1 patent)
Nye
forretningsområder
Spin-offs

Ny virksomhet

Nye forretningsområder i eksisterende
bedrifter som følge av prosjektet
Nye foretak som følge av prosjektet
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Metodikk: Sekundæreffekter

Metodikk: Sekundæreffekter

Kunnskap
•

For å dokumentere kunnskapseffekter er tellekanter fra
Forskningsrådets data brukt.

•

Stipendiater ligger i tellekantene både som antall og årsverk, her er
antall brukt. Stipendiater er fordelt på doktorgrad og postdoc.

•

Fagfellevurderte tidsskrift er identifisert ved å matche
Forskningsrådets data med en oversikt over NSD-nivå tidsskrift. Alle
identifiserte publikasjoner med NSD nivå 1 eller 2 er definert som
artikler i fagfellevurderte tidsskrift i grafikken. «Andre publikasjoner» er
alle vitenskapelige utgivelser som ikke er identifisert med NSD-nivå.

•

Allmennrettede og brukerrettede formidlingstiltak er definert i
Forskningsrådets tellekanter som henholdsvis oppslag i massemedia
eller populærvitenskapelige publikasjoner og rapporter, notat, artikler
eller foredrag på møter eller konferanser retta mot målgruppene i
prosjektet.

Samarbeidspartnere
•

Navn på samarbeidspartnere er ikke vasket slik at antallet speiler
unike selskaper, istedenfor er unike navn beholdt. Dette er gjort for at
samme selskap på ulike lokasjoner skal telles som ulike
samarbeidspartnere

•

Dette innebærer at totalt antall samarbeidspartnere skal telle antall
unike navn på selskap som har vært samarbeidspartnere.

•

Paien som viser fordelingen av antall samarbeidspartnere innenfor
hvert teknologiområde viser hvor mange prosent av prosjektene i
utvalget (innenfor hvert teknologiområde) som har hatt 0, 1-2, 3-4, 5-6
eller mer enn 6 samarbeidspartnere.

Kart
•

Kartene er basert på prosjektutvalget for hvert enkelt teknologiområde og
Forskningsrådets tellekanter på prosjekteier og samarbeidspartnere per
prosjekt. Alle navn er vasket for at alle ulikheter på navn i samme
selskap/konsern skal fremstå likt, men fortsatt skille på lokasjon.

•

Alle prosjekteiere har fått en lokasjon er hentet fra Forskningsrådets
prosjektbank på nettsidene, mens lokasjon på samarbeidspartnere er basert på
om de er innenlands eller utenlands i Forskningsrådets data og deretter
manuelt dokumentert basert på navn på selskap og lokasjonen til
hovedkontoret.

•

Boblestørrelsen på prosjekteiere er basert på tildelingssummen summert opp
for teknologiområdet, mens for samarbeidspartnere er boblestørrelsen basert
på antall prosjekter de har deltatt i for gjeldene teknologiområde.

•

De 10 største prosjekteierne og samarbeidspartnerne er markert med navn på
hvert kart.

•

For alle kart er hver boble basert på selskapsnavn og lokasjon, slik at hvert
selskap kan dukke opp flere ganger på samme kart fordi de har kontorer i flere
byer eller land. Dvs. vil Equinor i Oslo og i Bergen være to ulike bobler på
kartet.

•

For de oppsummerte kartene er tildelingssum og antall ganger prosjekteier
summert opp uavhengig av teknologiområde, men fortsatt basert på selskap og
lokasjon.

•

Kartene for hvert teknologiområde har to fargekoder, oransje for prosjekteier
og blå for samarbeidspartner. De oppsummerte kartene har 4 fargekoder som
definert under. Sistnevnte er basert på sektor, som er delt inn i instituttsektor,
universitet og høyskole (UoH), E&P og øvrig næringsliv.
Institutt

E&P

Universitet og høyskole (UoH)

Øvrig næringsliv

Nesten 60% av gjenværende volumer på norsk sokkel ligger i sanksjonerte felt
Oversikt over produksjonsvolumer fra norsk sokkel i perioden 2019-2050
Andel av forventede fat oljeekvivalenter som skal produseres

Subsea/brønnhode tie-back
14%

Flytere
11%
11%

19%

• Brorparten av reservene som enda
ikke er sanksjonert forventes å bli
knyttet til eksisterende
produksjonsfasiliteter, mens allerede
produserende felt i stor grad har blitt
bygget ut med egne
produksjonsfasiliteter.

Bunnfaste plattformer
33%
2%
5%

3%
3%
Produserende eller sanksjonerte felt
(58%)
Kilde: Rystad Energy UCube
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• Diagrammet illustrerer forventede
produksjonsvolumer fra felt på norsk
sokkel i perioden 2019-2050 fordelt
på nåværende status på feltet og
utvinningsløsning.

Funn
(15%)

Uoppdagede felt
(27%)

Ressurspotensialet i eksisterende felt er like stort som i funnporteføljen
Betingede ressurser på norsk sokkel
Millioner fat oljeekvivalenter

4 451
NGL; 205

4 149
NGL; 209

Gass
1 911
Gass
1 893

• Diagrammet oppsummerer
Oljedirektoratets regnskap over
betingede ressurser, altså ressurser
som er identifisert men ikke enda
sanksjonert.
• Det nåværende ressurspotensialet i
eksisterende felt er p.t. større enn i
den kombinerte funnporteføljen.

• Videre utgjør ikke-sanksjonerte
oljeressurser i eksisterende felt mer
enn en fjerdedel av betingede
ressurser.
Olje
2 321

Betingede ressurser i felt
(RK 4, 5, 7F og 7A)
Kilde: Oljedirektoratets ressursregnskap per 31.12.2018
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Olje
2 001

Betingede ressurser i funn
(RK 4, 5 og 7F)

• Teknologi som kan øke
utvinningsgraden for oljefelt (hvor
infrastruktur allerede er på plass) vil
derfor ha stor verdi.

60% av kostnadene er kapitalkostnader – boring og brønn er den største utgiftsposten
Kostnadskategorier på norsk sokkel i perioden 2019-2040
Andel av totale kostnader i perioden (2019-kroner)

1.1%
Seismikk &
G&G
3.5%

Subsea
7%

Annet – 1.3%
Logistikk – 1.4%

Subsea
4.8%

IMR*
2.3%

1.4%
Fasiliteter
9%

Fasiliteter
9%

Plattformtjenester
(MMO)
14%

Boring og
brønn
9%

Boring og brønn
18%

Expex
(13%)

Greenfield capex
(35%)

*IMR: inspection, maintenance and repair
Kilde: Rystad Energy UCube, Rystad Energy ServiceDemandCube
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Boring og brønn
8.4%

1.0%

Brownfield capex Abex
(3%)
(23%)

Interne
produksjonskostnader
8%

Opex
26%

Fire hovedkategorier for kostnader
er identifisert:
1. Boring og brønn (37%)
2. Fasilitetskostnad (18%)
3. Subsea (11%)
4. Plattformtjenester og
vedlikehold (14%)

Dypdykk inn i komponenter til de fire kostnadskategoriene
Boring og brønn

Fasilitets-capex

Kostnadselementer innen boring og brønn 2019-2040
Andel av total

5%

Jackup

28 %

Semi

6%

PLFboring

21 %

Brønntjenester

16 %

Kostnadselementer innen fasilitets-capex 2019-2040
Andel av total

10 %

14 %

Boreverktøy Logistikk
og standardvarer

Annet

Riggleie (39%)
•
•

Riggleie står for 40% av total brønnkostnad. Å redusere boretid har derfor
stor verdi.

37 %

20 %

EPCI

Equipment

Logistikk

Annet

•

MMO-capex, som inkluderer store etter-installerte topside-moduler utgjør en
fjerdedel av markedet

Plattformtjenester

28 %

41 %

6% 2%

SPS

SURF

Eng. Logistikk

Kostnadselementer innen plattformtjenester 2019-2040
Andel av total

23 %

34 %
Inspeksjon og
vedlikehold

Annet

Tradisjonelle kontrakter dekker 70% av subsea capex. SURF er det viktigste
komponenten siden den inkluderer installasjon.

6% 9%

12 %

26 %

Metall,
Equinor
rør Autom. og
Andre
ISS**
og ventiler elektronikk
tjenester

12 %
Leasing av
fasiliteter

Vedlikehold (50%)
•

Størsteparten av plattformtjenestene er arbeidsintensive bortsett fra fasilitetsleasing (leasede FPSOer)

•

Vedlikehold på plattformer står for 50% av kostnadene, og sammen med MMOcapex utgjør vedlikehold en stor del av kostnadene.

SPS er typisk mindre enn 1/3 av prosjektkostnaden.

*MMO: Maintenance, modifications and operations, **ISS: Insulation, scaffolding and surface treatment
Kilde: Rystad Energy UCube; Rystad Energy ServiceDemandCube
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16 %

EPCI dekker 37% av kostnaden knyttet til fasilitetene.

Brønntjenester, boreverktøy og logistikk er også tidsavhengige
kostnadselementer.

Kostnadselementer innen subsea capex 2019-2040
Andel av total

•

MMO*

3%

•

Subsea capex

•

24 %

Forbrenning i gassturbiner utgjorde 85% av oppstrøms CO2 -utslipp i 2017
Oppstrøms CO2-utslipp fra NCS i 2017, fordelt på utslippskilde og aktivitet
Andel av total 13,2 Mt CO2 frigjort på norsk sokkel
Motorer – 2%

0.1%

Fakling – 6%

Andre kilder*
2%

1%
Fakling
2%

1%

Motorer
3%

Turbiner
74%

Turbiner
11%

• Diagrammet
oppsummerer
CO2utslipp fra norsk sokkel i 2017 fordelt
på kilde og aktivitet

• Aktivitet er definert ut fra hvor
utslippet fant sted: Enten gjennom
leteboring,
produksjonsboring,
produksjon eller transport/onshore.
Bidraget
fra
transport/offshore
kommer av at NOROG inkluderer
noe onshore-aktivitet (for eksempel
på
Melkøya)
i
oppstrømsrapporteringen.
• Utslippskildene er delt i fire:
Turbiner, fakling, motorer og andre
kilder som for eksempel boilere og
brønntesting.
• Turbiner
på
produserende
plattformer er den desidert største
kilden til utslipp.

Leting,
MODU**
(1%)

Produksjon,
MODU
(4%)

Produksjon,
plattformer
(82%)

*For eksempel boilere, brønntesting, små lekkasjer ** MODU: Mobile drilling units
Source: Norsk Olje and Gass; NPD; Rystad Energy data og analyse
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Transport/
onshore
(14%)

Betydelig potensiale for lavkarbon energitilførsel til norsk sokkel i fremtiden
Olje- og gassproduksjon på norsk sokkel i perioden 2010-2040
Millioner fat oljeekvivalenter
Rapportert

Prediksjon

• Diagrammet viser hvor stor andel av
olje- og gassproduksjonen som er
planlagt utvunnet med kraft fra land.

Under utredning*

2000

Planlagt med kraft fra
land

1800

• I de kommende årene vil en økende
andel av produksjonen bli utvunnet
med kraft fra land, hovedsakelig
drevet av Johan Sverdrup og den
planlagt
elektrifiseringen
av
Utsirahøyden

Under utvikling med
kraft fra land

1600
1400
1200

Power from shore

• Equinor har identifisert Sleipnerområdet og Troll C som de beste
kandidatene
for
ytterligere
elektrifisering fra land

1000
Uoppdaget

800
600

Ingen kraft fra land

400

• Det er lav sannsynlighet for at de
øvrige feltene som er i drift blir
elektrifisert fra land

Sannsynligvis ingen kraft fra
land

• Diagrammet
viser
det
store
potensialet for utslippsreduksjon
dersom det blir utviklet teknologier
som
muliggjør
lavkarbon
energitilførsel til plattformene

200
0
2010

2015

2020

2025

2030

* Inkluderer kun produksjon fra norsk sokkel (Sleipner Øst er en hub for felt på britisk side av sokkelen)
Kilder: Rystad Energy UCube; Rystad Energy data og analyse
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2035

2040

Aktører fra et vidt spekter av selskaper og institusjoner har bidratt med innsikt

*

32
in-depth
interviews

*Intervjuer med IRIS og Uni-CIPR er gjennomført, men ligger nå under NORCE
Kilder: Rystad Energy data og analyse
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Identifiserte prosjekter: Avanserte metoder for reservoarforståelse og økt utvinning (1/3)
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Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Instituttsektor

Reservoir Monitoring and Dynamic Reservoir Characterization with Production,
Seismic, and Electromagnetic Data

19,2

PETROMAKS

NORCE

2006 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

1

Instituttsektor

Decision-driven big data and analytics for the digital subsurface

17,0

PETROMAKS2

NORCE

2018 - 2021

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

8

Instituttsektor

Enhanced Oil Recovery for Maximizing Tail Production

16,0

PETROMAKS

NORCE

2005 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

4

Instituttsektor

4D Seismic History Matching

15,7

PETROMAKS2

NORCE

2015 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

6

Instituttsektor

EOR upscaling - from lab to field

15,0

PETROMAKS2

NORCE

2017 - 2020

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

4

Instituttsektor

Enhanced Oil Recovery methods - Moving Science into Applications

14,2

PETROMAKS2

NORCE

2009 - 2014

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

5

Instituttsektor

Reactive flow during water flooding - from pore to core

12,7

PETROMAKS2

NORCE

2013 - 2017

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

4

Instituttsektor

Green high performance systems for Enhanced Oil Recovery

12,3

PETROMAKS2

PFI

2015 - 2019

Bevilgning

Forskerprosjekt

1

Instituttsektor

Three-Phase Capillary Pressure, Hysteresis and Trapping in Mixed-Wet Rock

12,0

PETROMAKS2

NORCE

2014 - 2019

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

4

Instituttsektor

Optimizing Water Chemistry for Enhanced Oil Recovery

11,1

PETROMAKS2

NORCE

2010 - 2013

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

4

Instituttsektor

Reservoir data assimilation for realistic geology

10,8

PETROMAKS2

NORCE

2012 - 2015

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

4

Instituttsektor

A novel approach to surfactant flooding under mixed-wet conditions

10,2

PETROMAKS

NORCE

2009 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

1

Instituttsektor

Continuous model updating using the ensemble Kalman filter with emphasis on
complex reservoirs,

10,1

PETROMAKS

NORCE

2005 - 2009

Avsluttet

Forskerprosjekt

1

Instituttsektor

Reservoir characterization using ensemble Kalman filter

9,6

PETROMAKS

NORCE

2008 - 2011

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

5

Instituttsektor

Low salinity water flooding of North Sea reservoirs: Physical and chemical
effects

9,0

PETROMAKS2

NORCE

2009 - 2014

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

4

Instituttsektor

New Tracers and Methods for Single Well Chemical Tracer Test

8,8

PETROMAKS2

IFE

2012 - 2016

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

9

Instituttsektor

Improved macroscopic sweep efficiency in CO2-flooding of North Sea reservoirs

8,4

PETROMAKS

NORCE

2005 - 2009

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

5

Instituttsektor

Water weakening of chalk at realistic reservoir conditions

8,3

PETROMAKS2

NORCE

2011 - 2014

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

2

Instituttsektor

Improved reservoir forecasting through natural and injected tracer modeling

7,5

PETROMAKS

IFE

2006 - 2009

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

5

Instituttsektor

Intelligent Environmental Reporters

7,2

PETROMAKS2

IFE

2016 - 2020

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

8

Instituttsektor

Water Weakening of Chalk - Physical and Chemical Processes

6,6

PETROMAKS

NORCE

2008 - 2010

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

4

Identifiserte prosjekter: Avanserte metoder for reservoarforståelse og økt utvinning (2/3)
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Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Instituttsektor

Full-field simulation of water-based EOR

6,3

PETROMAKS2

SINTEF

2015 - 2019

Bevilgning

Forskerprosjekt

1

Instituttsektor

MIOR (microbial improved oil recovery): predictive model of stimulated
production and improved reservoir management by microorganisms

6,0

PETROMAKS

NORCE

2004 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

1

Instituttsektor

Multipoint Methods for Improved Reservoir Models

5,3

PETROMAKS

NR

2005 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

6

Instituttsektor

Partitioning Interwell Tracer Test to measure oil saturation

1,8

DEMO2000

IFE

2007 - 2010

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

5

Næringsliv

e-Operation, value potential and new technology for real-time reservoir
management, production optimization and operation,

10,2

PETROMAKS

ABB

2005 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

Microbial Water Diversion Technology for Enhanced Oil Recovery in Sandstone
and Carbonate Reservoirs

7,0

PETROMAKS2

GOE-IP AS

2015 - 2019

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

6

Næringsliv

Machine learning in geoscience

7,0

PETROMAKS2

EARTH SCIENCE ANALYTICS AS

2018 - 2020

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

4

Næringsliv

Enhanced oil recovery by reduced mechanical degradation of polymers

6,8

PETROMAKS2

TYPHONIX AS

2013 - 2015

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

2

Næringsliv

Completion time saving tool

5,0

DEMO2000

TOOLSERV AS

2018 - 2020

Bevilgning

Annen støtte

1

Næringsliv

Towards a Digital Core Laboratory

4,9

PETROMAKS

NUMERICAL ROCKS AS

2007 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Development of a Low Shear Polymer Flow Control Technology

4,8

PETROMAKS2

TYPHONIX AS

2016 - 2018

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

5

Næringsliv

Separation friendly produced water pump,

4,6

PETROMAKS2

TYPHONIX AS

2011 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

Dreamliner pilot well qualification for Smørbukk Sør application

2,5

DEMO2000

FISHBONES AS

2014 - 2015

Avsluttet

Annen støtte

3

Næringsliv

Fishbones Consolidated Chalk Project including pilot well installation

2,2

DEMO2000

FISHBONES AS

2013 - 2014

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

1

Næringsliv

Advanced Lower Completion Tool

2,1

DEMO2000

PETRELL A/S

2018 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

3

Næringsliv

Bruk av pre-installert tracer for å detektere fordeling av scale beskyttende
kjemikaler i brønner

0,7

DEMO2000

SCALE PROTECTION AS

2012 - 2015

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

2

UoH-sektor

The National IOR Centre of Norway

80,0

PETROSENTER

UIS

2013 - 2021

Bevilgning

Annen støtte

15

UoH-sektor

Integrated EOR in Fractured and Heterogeneous Reservoirs

16,0

PETROMAKS2

UIIB

2010 - 2015

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

3

UoH-sektor

Nanofluids for IOR and Tracer Technology

15,5

PETROMAKS2

NTNU

2018 - 2021

Bevilgning

Forskerprosjekt

7

UoH-sektor

Improved imaging, mapping and monitoring of hydrocarbon reservoirs

15,5

PETROMAKS2

NTNU

2009 - 2014

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

3

UoH-sektor

Geophysical methods for subsurface imaging and monitoring

15,1

PETROMAKS2

NTNU

2013 - 2019

Bevilgning

Forskerprosjekt

4
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Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

UoH-sektor

Stimulated Production: Steady and Non-Steady State Two-Phase Flow

8,5

PETROMAKS2

UIO

2009 - 2014

Avsluttet

Forskerprosjekt

1

UoH-sektor

A Combined Surface-Colloid Chemical and Rock-Fluid Interaction Approach
towards more Efficient Enhanced Oil Recovery Strategies

7,8

PETROMAKS2

NTNU

2012 - 2016

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

5

UoH-sektor

Enhanced Oil Recovery in Fractured Carbonate Reservoirs

5,3

PETROMAKS

UIB

2006 - 2010

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

5

UoH-sektor

Improved Oil Recovery in Heterogeneous Reservoirs

5,0

PETROMAKS

UIB

2004 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

2

UoH-sektor

CO2 Injection For Stimulated Production Of Natural Gas

4,9

PETROMAKS

UIB

2006 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

1

UoH-sektor

History Matching with 4D Seismics

3,5

PETROMAKS

NTNU

2006 - 2011

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

1

UoH-sektor

Waterflooding of carbonate reservoirs - Optimization and improved oil recovery

3,2

PETROMAKS

UIS

2004 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

3

UoH-sektor

Quantitative interpretation of 4D seismic data for improved reservoir
management

1,5

PETROMAKS

NTNU

2005 - 2009

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

2

UoH-sektor

Microbial Improved Oil Recovery

0,6

PETROMAKS

NTNU

2005 - 2008

Avsluttet

Forskerprosjekt

3

Identifiserte prosjekter: Avansert boreteknologi (1/3)
Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Instituttsektor

E-centre laboratories for automated drilling processes

29,0

PETROMAKS2

NORCE

2006 - 2013

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

2

Instituttsektor

Demonstration of Automated Drilling Process Control

20,0

DEMO2000

NORCE

2016 - 2020

Bevilgning

Annen støtte

4

Instituttsektor

English: Advanced Wellbore Transport Modelling
Norsk: Avansert modellering av transport i oljebrønnen

20,0

PETROMAKS2

NORCE

2013 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

5

Instituttsektor

Improved Model Support in Drilling Automation

14,4

PETROMAKS2

SINTEF

2014 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

2

Instituttsektor

Reduced uncertainty in overpressures and drilling window prediction ahead of
the bit

13,0

PETROMAKS2

SINTEF

2016 - 2019

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

8

Instituttsektor

Retrofit High-Speed Drilling Telemetry system

10,0

PETROMAKS2

NORCE

2018 - 2021

Bevilgning

Annen støtte

1

Instituttsektor

Automation of drilling processes in the petroleum industry: Consequences for
occupational health and safety

1,5

PETROMAKS

NORCE

2010 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

1

Næringsliv

Build Pilot of CMR Rig at Ullrigg Test Centre

25,0

DEMO2000

WEST DRILLING PRODUCTS AS

2011 - 2015

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

4

Næringsliv

Build Pilot of Continuous Drilling and Circulation Unit (CDU)

15,0

DEMO2000

WEST DRILLING PRODUCTS AS

2012 - 2015

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

5

Næringsliv

Demonstrate CMR superior drilling performance and value case (cost reduction
by 30-50%)

15,0

DEMO2000

WEST DRILLING PRODUCTS AS

2016 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

3

Næringsliv

Remote Drill floor Operation

15,0

DEMO2000

NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS

2016 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

2

Næringsliv

Hole in One Producer Prototype

12,5

PETROMAKS2

HOLE IN ONE PRODUCER AS

2010 - 2018

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

eControl, drilling simulation and control for extreme conditions

11,5

PETROMAKS

MHWIRTH AS

2006 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

ERD Beyond 20 km - Phase 2 - Demo phase

11,3

DEMO2000

REELWELL AS

2013 - 2016

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

6

Næringsliv

CMP Dual Gradient Drilling JIP

10,9

DEMO2000

ENHANCED DRILLING AS

2008 - 2015

Avsluttet

Annen støtte

3

Næringsliv

Production optimization by exploiting new technologies for look-ahead
geosteering and completion design while-drilling

10,9

PETROMAKS2

WESTERNGECO AS

2017 - 2020

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

2

Næringsliv

DEAL med Smartmoduler - Automatiserte og samhandlende
kontrollsystemløsninger for økt bore-effektivitet

10,8

DEMO2000

MHWIRTH AS

2017 - 2018

Avsluttet

Annen støtte

2

Næringsliv

PowerPipe Pilot

10,1

DEMO2000

REELWELL AS

2018 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

6

Næringsliv

HEAVELOCK: MULIGGJØR MPD FRA FLYTENDE RIGGER

9,9

PETROMAKS2

HEAVELOCK AS

2016 - 2018

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

3

Næringsliv

Badger Explorer Prototype

9,8

PETROMAKS

HUNTER GROUP ASA

2004 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Complex Operations Control

9,7

PETROMAKS

EDRILLING AS

2009 - 2012

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

1
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Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Næringsliv

System qualification and pilot testing of ORS' Low Riser Return System

9,3

DEMO2000

ENHANCED DRILLING AS

2012 - 2014

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

1

Næringsliv

Research and Development of Downhole High Power (Ultra)Sonic Technologies
and Applications

9,0

PETROMAKS2

HUNTER GROUP ASA

2014 - 2018

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

7

Næringsliv

Badger Explorer Seismic Field Demonstrator

8,0

DEMO2000

HUNTER GROUP ASA

2012 - 2015

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

5

Næringsliv

Qualification of autonomous, robotic drill floor for subsequent implementation
on offshore platform, phase 3

8,0

DEMO2000

CANRIG ROBOTIC TECHNOLOGIES AS

2010 - 2017

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

Build Pilot of CMR Automated Drill Floor(ADF)

7,5

DEMO2000

WEST DRILLING PRODUCTS AS

2013 - 2015

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

3

Næringsliv

ReelWell - Drilling Concept - Demonstration Jointed Pipe Version

7,0

DEMO2000

REELWELL AS

2007 - 2009

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

3

Næringsliv

Development of Seabed Drilling Rig, Phase 1

6,7

PETROMAKS

CANRIG ROBOTIC TECHNOLOGIES AS

2007 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

1

Næringsliv

AutoConRig - Semi-autonomous control system for unmanned drilling rigs

6,6

PETROMAKS

NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS

2008 - 2012

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

7

Næringsliv

eDrilling Qualification and Demonstration

6,3

DEMO2000

EDRILLING AS

2008 - 2010

Avsluttet

Annen støtte

2

Næringsliv

Reelwell - Extended Reach Drilling beyond 20 km

6,0

DEMO2000

REELWELL AS

2010 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

5

Næringsliv

Prototype test of submerged fully automated drilling rig

5,9

DEMO2000

CANRIG ROBOTIC TECHNOLOGIES AS

2008 - 2010

Avsluttet

Annen støtte

2

Næringsliv

RDM-C Reelwell Liner- and Casing Drilling

5,8

DEMO2000

REELWELL AS

2017 - 2020

Bevilgning

Annen støtte

5

Næringsliv

Wireless vibration monitoring

5,1

PETROMAKS

ABB AS

2006 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

6

Næringsliv

Offshore Pilot of Drill Floor Robot at North Sea Semi-Submersible

5,0

DEMO2000

CANRIG ROBOTIC TECHNOLOGIES AS

2015 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

4

Næringsliv

Drilling in a Closed Cavity near Pore Pressure

4,9

PETROMAKS2

HUNTER GROUP ASA

2010 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

Marine riserless drilling, Rotating Control Device (RCD), development and
qualification

4,8

DEMO2000

ELECTRICAL SUBSEA & DRILLING AS

2016 - 2017

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

Productification of Wireless Vibration sensor

3,2

DEMO2000

ABB AS

2008 - 2010

Avsluttet

Annen støtte

4

Næringsliv

Terminert - Reelwell Drilling Method-Applications for Subsea Wells-Riserless
Drilling of Presalt Wells

3,1

DEMO2000

REELWELL AS

2012 - 2015

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

1

Næringsliv

Next Generation Kill and Choke Lines

2,2

DEMO2000

AKER SOLUTIONS AS

2008 - 2011

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

1

Næringsliv

Real-Time Drilling Automated Analysis and Decision Support System

1,9

DEMO2000

KONGSBERG OIL & GAS TECHNOLOGIES AS

2007 - 2009

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

2

Næringsliv

RID - Riser Isloation Device

1,3

DEMO2000

ENHANCED DRILLING AS

2013 - 2015

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

1
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Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Næringsliv

Next Generation Drilling Riser Main Pipe

1,0

DEMO2000

AKER SOLUTIONS AS

2008 - 2009

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

Development of Seabed Drilling Rig, Co-operation with Universities

1,0

PETROMAKS

CANRIG ROBOTIC TECHNOLOGIES AS

2008 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Wired Pipe adaption for DrillTronics to take full advantage of wired pipe data to
provide precise estimations even for highly complex wells,

0,7

DEMO2000

SEKAL AS

2015 - 2016

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

Drilltronics system onshore demonstrations

0,7

DEMO2000

DRILLTRONICS RIG SYSTEMS AS

2010 - 2011

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

UoH-sektor

Off-shore--On-shore Collective Analytics & Intelligence for condition-based
monitoring in drilling & operations using heterogeneous networks

20,0

PETROMAKS2

UIA

2015 - 2020

Bevilgning

Forskerprosjekt

6

UoH-sektor

Sensors and models for improved kick/loss detection in drilling (Semi-kidd)

16,0

PETROMAKS2

USN

2016 - 2020

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

8

UoH-sektor

Intelligent Drilling -- Automated Underbalanced Drilling Operations

13,6

PETROMAKS2

NTNU

2011 - 2016

Avsluttet

Forskerprosjekt

4

Identifiserte prosjekter: Produksjonsoptimalisering (1/2)
Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Instituttsektor

Regularity and uncertainty analysis and management for the Norwegian gas
processing and transportation system

20,0

PETROMAKS

NORCE

2006 - 2011

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

6

Instituttsektor

New Subsea and Downhole Instrumentation, Novel measurement methods for
real-time reservoir control, e-field operation and subsea processing,

17,6

PETROMAKS

CMR

2005 - 2009

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

4

Instituttsektor

MaxWells - Wells for Maximum Value Creation

12,5

PETROMAKS2

NORCE

2008 - 2013

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

1

Instituttsektor

Condition monitoring tool for separators based on combined use of tracer
technology and multiphase flow modeling

11,1

PETROMAKS2

IFE

2014 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

5

Instituttsektor

Production optimisation and model predictive control for improved reservoir
management

10,0

PETROMAKS

NORCE

2007 - 2011

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

2

Instituttsektor

Wireless electromagnetic data communication for downhole use

8,2

PETROMAKS

SINTEF

2006 - 2011

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

2

Næringsliv

Ny selvreguerende innstrømningsventil for olje og gassbrønner

15,0

PETROMAKS2

INNOWELL SOLUTIONS AS

2015 - 2018

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

6

Næringsliv

Wireless instrumentation and sensor systems

12,4

PETROMAKS

ABB AS

2006 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

5

Næringsliv

Geomechanical software for multi-well injection optimisation of complex fields

10,0

DEMO2000

GEOMEC HOLDING AS

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

7

Næringsliv

Chokeseparator - Single Well Production

9,5

PETROMAKS2

TYPHONIX AS

2015 - 2018

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

AquaWell Permanent Downhole Water Fraction and Salinity Measurement

9,3

PETROMAKS2

HAMMERTECH AS

2013 - 2016

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

6

Næringsliv

Design konsept for miljøvennlige sporstoffer og matrikssystemer for permanent
monitorering av innstrømming i brønner

9,0

PETROMAKS

RESMAN AS

2010 - 2012

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Framtidens trådløse brønnloggingssystem med miljøvennlige sporstoffer for
permanent monitorering av innstrømming i brønner

9,0

PETROMAKS

RESMAN AS

2006 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

New generation subsea dp sensor for subsea single and multiphase meters

8,9

DEMO2000

PRESENS AS

2013 - 2017

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

1

Næringsliv

Decision support for production optimization

8,0

PETROMAKS2

SOLUTION SEEKER AS

2014 - 2016

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

3

Næringsliv

DEMO2000 - Downhole Production Monitoring System Pilot Manufacture and
Installation

7,8

DEMO2000

ROXAR FLOW MEASUREMENT AS

2006 - 2013

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

5

Næringsliv

Produksjonsoptimalisering og integritetsovervåkning av gassløft-brønner,

7,5

DEMO2000

SCANWELL TECHNOLOGY AS

2016 - 2018

Avsluttet

Annen støtte

3

Næringsliv

Multiphase flow and early fault detection

7,2

PETROMAKS2

XSENS AS

2014 - 2017

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

3

Næringsliv

Retrofit Wireless Smart Well System

6,4

PETROMAKS2

TENDEKA AS

2009 - 2014

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

1

Næringsliv

A unit for automatic detection and reduction of produced water

6,4

PETROMAKS2

RESMAN AS

2014 - 2017

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

1

Næringsliv

Wireless communication and power generation for Downhole Wireless Retrofit
Instrumentation (DWRI)

6,3

PETROMAKS2

WIRELESS INSTRUMENTATION SYSTEMS
AS

2010 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4
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Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Næringsliv

Advanced non-invasive subsea and topside flow meter

6,0

DEMO2000

XSENS AS

2017 - 2020

Bevilgning

Annen støtte

4

Næringsliv

Smarte brønner med autonom innstrømningskontroll

6,0

PETROMAKS2

INFLOWCONTROL AS

2013 - 2015

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

Ikke oppgitt

Næringsliv

Real-time reservoir simulation and management

5,1

DEMO2000

KONGSBERG OIL & GAS TECHNOLOGIES AS

2008 - 2011

Avsluttet

Annen støtte

2

Næringsliv

Demonstration of data-driven software for daily production optimization

5,0

DEMO2000

SOLUTION SEEKER AS

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

2

Næringsliv

Development of a subsea Typhoon Valve

4,5

PETROMAKS2

TYPHONIX AS

2009 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Smarte gassbrønner med autonom innstrømningskontroll

4,0

PETROMAKS2

INFLOWCONTROL AS

2016 - 2017

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

Ikke oppgitt

Næringsliv

Development and testing of a new low shear valve concept

3,5

PETROMAKS

TYPHONIX AS

2006 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

5

Næringsliv

Qualification and Demonstration of a Subsea Typhoon Valve

3,5

DEMO2000

TYPHONIX AS

2014 - 2017

Avsluttet

Annen støtte

4

Næringsliv

Sanntids produksjonsoptimalisering

2,6

PETROMAKS

ABB AS

2004 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Permanently Installed Downhole 3-Phase Flowmeter: Field Qualification and
Performance Evaluation

2,2

DEMO2000

SICOM AS

2007 - 2015

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

Ikke oppgitt

Næringsliv

Environmentally friendly chemical tracers for production monitoring in sensitive
Arctic areas

2,0

DEMO2000

RESMAN AS

2008 - 2010

Avsluttet

Annen støtte

2

Næringsliv

Improved modelling of near well multiphase flow for optimised planning of
ICD/AICD valves in production wells

1,4

PETROMAKS2

IRIS-SOFTWARE AS

2016 - 2019

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

2

Næringsliv

Pilot Installation and Testing of Typhoon Valve

1,1

DEMO2000

TYPHONIX AS

2008 - 2012

Avsluttet

Annen støtte

7

Identifiserte prosjekter: Oljevern og sikkerhet for offshorearbeidere (1/2)
Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Instituttsektor

Microscale interaction of oil with sea ice for detection and environmental risk
management in sustainable operations (MOSIDEO)

14,9

PETROMAKS2

NORUT

2015 - 2019

Bevilgning

Forskerprosjekt

3

Instituttsektor

SIMCOFLOW - A FRAMEWORK FOR
COMPLEX 3D MULTIPHASE AND MULTI PHYSICS FLOWS

14,5

PETROMAKS2

SINTEF

2014 - 2019

Avsluttet

Forskerprosjekt

1

Instituttsektor

RETROSPECT - ocean analysis using optimal observation strategies

12,6

PETROMAKS2

MET

2015 - 2018

Avsluttet

Forskerprosjekt

2

Instituttsektor

Implementing gene-based assays on a robotized genosensor for environmental
surveillance in offshore marine operations

12,0

PETROMAKS2

NORCE

2016 - 2019

Bevilgning

Forskerprosjekt

2

Instituttsektor

Decision support tool for marine oil spills - numerical modelling of fate, and spill
response strategies for spilled oil in near-shore water

10,8

PETROMAKS2

SINTEF

2010 - 2014

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

5

Instituttsektor

Formation and behaviour of thin oil films and evaluation of response methods
including HSE

9,9

PETROMAKS2

SINTEF

2014 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

9

Instituttsektor

Indicators for Environmental Impact of Petrolium Activities: The Next
Generation of Molecular Markers

9,7

PETROMAKS2

NORCE

2013 - 2018

Avsluttet

Forskerprosjekt

6

Instituttsektor

Oil Spill Dispersant Strategies and Biodegradation Efficiency

9,5

PETROMAKS2

SINTE

2013 - 2017

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

7

Instituttsektor

An Impact Analysis Modeling System for the Petroleum Industry

9,0

PETROMAKS2

AKVAPLAN NIVA AS

2011 - 2014

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

9

Instituttsektor

Fate, behaviour and response to oil drifting into scattered ice and ice edge in
the marginal ice zone (MIZ)

9,0

PETROMAKS2

SINTEF

2016 - 2019

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

8

Instituttsektor

Unmanned ocean vehicles, a flexible and cost-efficient offshore monitoring and
data management approach

9,0

DEMO2000

AKVAPLAN NIVA AS

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

10

Instituttsektor

Real-time Reservoir Monitoring Integrated with Stress Field Modelling to Allow
for Early Detection of Deformations and Leakages

7,2

PETROMAKS2

NORSAR

2015 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

2

Instituttsektor

Increased preparedness for oil spill modeling using improved ocean models

6,0

PETROMAKS2

MET

2011 - 2014

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

4

Instituttsektor

Environmental monitoring of Arctic coastal ecosystems: Sensitivity to petroleum
pollution (Arctic EcoSens)

5,3

PETROMAKS2

AKVAPLAN NIVA AS

2018 - 2020

Bevilgning

Forskerprosjekt

5

Instituttsektor

ERA Acute - Validation of a new Environmental Risk Assessment methodology
and development and validation of accompanying software tool

3,2

DEMO2000

AKVAPLAN NIVA AS

2016 - 2018

Avsluttet

Annen støtte

6

Instituttsektor

An advanced software tool for holistic environmental impact assessment that
fulfills the needs of integrated management

1,9

DEMO2000

AKVAPLAN NIVA AS

2014 - 2016

Avsluttet

Annen støtte

1

Instituttsektor

A new generation operational oil drift prediction system for Norway

1,6

PETROMAKS

MET

2010 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

2

Næringsliv

New technology and methods for mapping and monitoring of seabed habitats

9,0

PETROMAKS2

ECOTONE AS

2014 - 2017

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

8

Næringsliv

Sanntids Undervanns Trådløst Sensornettverk for å Overvåke Isdrift i
Nordområdene

8,8

PETROMAKS2

NORTEK AS

2012 - 2015

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

4

Næringsliv

Utvikling av trådløs hydrokarbon gassdetektor

8,0

PETROMAKS

GASSECURE AS

2009 - 2011

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

Biota Guard Arctic - A Real time environmental effect monitoring system for
offshore drilling and production operations in the Arctic

7,2

PETROMAKS2

BIOTA GUARD AS

2009 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

5

105

Identifiserte prosjekter: Oljevern og sikkerhet for offshorearbeidere (2/2)
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Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Næringsliv

Kvalifisering av B-annulus monitoreringsystem for subsea brønner

7,0

DEMO2000

TECHNI AS

2014 - 2017

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

OCTIO GEOPHYSICAL DEMO2000 - A solution for advance warning of leakage to
surface from waste injection wells

5,7

DEMO2000

OCTIO AS

2010 - 2015

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

1

Næringsliv

Utvikling av barrierer og indikatorer for å hindre og begrense miljøutslipp til sjø

5,5

PETROMAKS2

KONGSBERG MARITIME AS AVD CARPUS
KONGSBERG

2010 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

Ikke oppgitt

Næringsliv

Verktøy og retningslinjer for helhetlig barrierestyring og reduksjon av
storulykkesrisiko i petroleumsvirksomheten

5,3

PETROMAKS2

KONGSBERG MARITIME AS AVD CARPUS
KONGSBERG

2012 - 2016

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

1

Næringsliv

NY LENSE 2008

5,1

PETROMAKS

NORLENSE AS

2009 - 2012

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

SECurus Oil Spill IR Information System

3,5

PETROMAKS

NORBIT APTOMAR AS

2008 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

BioGuard - a real-time environmental monitoring system for offshore drilling
and production operations

3,4

PETROMAKS

BIOTA GUARD AS

2006 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

Kvalifisering av neste generasjons OSD radar

3,0

DEMO2000

ISPAS AS

2015 - 2017

Avsluttet

Annen støtte

2

Næringsliv

OPerational testing and demonstrations of new types of oil spill equipment,

3,0

DEMO2000

NORLENSE AS

2013 - 2014

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

2

Næringsliv

Mechanical dispersion of oil on sea

2,5

PETROMAKS2

BLUEIMPACT AS

2017 - 2018

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

2

Næringsliv

Integrated Realtime Environmental Monitoring and Oil spill forecasting System
(IREMOS)

2,2

PETROMAKS2

STORMGEO AS

2017 - 2019

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

1

Næringsliv

Pilottesting og teknologikvalifisering av system for trådløs gassdeteksjon

2,0

DEMO2000

GASSECURE AS

2012 - 2013

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

3

Næringsliv

Aptomar multi-sensor Oil Spill Detection tracker (AOSD) for TCMS

0,8

DEMO2000

NORBIT APTOMAR AS

2016 - 2018

Avsluttet

Annen støtte

2

Næringsliv

Optimization and qualification of subsea dispersant injection

0,7

DEMO2000

OCEANEERING AS

2017 - 2018

Avsluttet

Annen støtte

6

UoH-sektor

Experiments on waves in oil and ice

11,4

PETROMAKS2

UIO

2014 - 2018

Avsluttet

Forskerprosjekt

3

UoH-sektor

Oil spill and newly formed sea ice detection, characterization, and mapping in
the Barents Sea using remote sensing by SAR

3,0

PETROMAKS2

UIT

2018 - 2021

Bevilgning

Forskerprosjekt

1

Identifiserte prosjekter: Teknologi for flerfasestrømning i rørledninger (1/2)
Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Instituttsektor

SUM - Scaling and Uncertainty Modelling in multiphase production

12,0

PETROMAKS2

IFE

2017 - 2020

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

10

Instituttsektor

Optimisation of Glycol Loop Design and Operation

10,8

PETROMAKS

IFE

2005 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

10

Instituttsektor

Slug Physics, Advanced Computation and Experiments

10,0

PETROMAKS2

IFE

2009 - 2013

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

6

Instituttsektor

Imroved Glycol Loop Operation

9,6

PETROMAKS2

IFE

2011 - 2013

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

12

Instituttsektor

Tools for studying hydrate slurry transport in hydrocarbon transport lines principally gas-condensate lines

8,7

PETROMAKS

IFE

2005 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

7

Instituttsektor

Shut-in and Restart of Waxy Crude Pipelines: Software Module Development

8,5

PETROMAKS2

IFE

2010 - 2013

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

5

Instituttsektor

Enabling non-disruptive production conditions - slug flow with surfactants

7,2

PETROMAKS2

SINTEF

2018 - 2021

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

5

Instituttsektor

SMOOTHPIPE: Applied Surface Technology for Multiphase Pipelines

7,2

PETROMAKS

SINTEF

2007 - 2010

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

11

Instituttsektor

Singing Risers - National competence building initiative on turbulent flow for
optimum flow control of gas in export risers and flowlines,

6,2

PETROMAKS

SINTEF

2004 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

8

Instituttsektor

Investigation of multiphase flow through pipe junctions and application of Ktubes for phase separation and mass rate measurements

3,0

PETROMAKS

SINTEF

2006 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

2

Instituttsektor

Mobile Test Unit for Liquid Holdup Measurement in Gas Condensate Pipelines
using Tracers

2,7

DEMO2000

IFE

2005 - 2011

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

Ikke oppgitt

Næringsliv

Next generation polymer based thermal insulation material

16,0

PETROMAKS2

TRELLEBORG OFFSHORE NORWAY AS

2016 - 2019

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

1

Næringsliv

Arctic Subsea Processing System

15,0

PETROMAKS2

SUBSEA 7 NORWAY AS

2017 - 2019

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

5

Næringsliv

High temperature thermal insulation for deepwater pipelines

12,3

PETROMAKS2

SHAWCOR NORWAY AS

2017 - 2020

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

1

Næringsliv

Next Generation Electrical Heating for Flow Assurance

10,4

PETROMAKS2

NEXANS NORWAY AS

2016 - 2018

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

3

Næringsliv

ACS: Always-clean Cooling System

9,1

PETROMAKS2

EMPIG AS

2017 - 2019

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

5

Næringsliv

Subsea application of the Quickflange cold flanging technology

9,0

PETROMAKS2

ICR INTEGRITY NORGE AS

2011 - 2015

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

5

Næringsliv

Next generation flow assurance models for wells and risers in LedaFlow

8,3

PETROMAKS2

LEDAFLOW TECHNOLOGIES DA

2015 - 2017

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

1

Næringsliv

Subsea Automated Pig Launcher Qualification

5,8

DEMO2000

NOV SUBSEA PRODUCTS AS

2015 - 2018

Avsluttet

Annen støtte

3

Næringsliv

Cost effective insulation system for subsea pipelines

5,4

DEMO2000

TRELLEBORG OFFSHORE NORWAY AS

2011 - 2014

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

1

Næringsliv

Accurate multiphase flow predictions for long tiebacks and subsea
developments

5,0

PETROMAKS2

LEDAFLOW TECHNOLOGIES DA

2018 - 2020

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

4
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Identifiserte prosjekter: Teknologi for flerfasestrømning i rørledninger (2/2)

108

Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Næringsliv

HD-technology for Steeply Inclined and Vertical Flow: Production Optimization
for Wells, Risers and Pipelines

4,8

DEMO2000

SCHLUMBERGER INFORMATION
SOLUTIONS AS

2018 - 2020

Bevilgning

Annen støtte

8

Næringsliv

Kostnadseffektiv, miljøvennlig og kontrollerbar subseakjøler - FSCC

3,8

DEMO2000

FUTURE TECHNOLOGY AS

2016 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

4

Næringsliv

LedaFlow Slug Capturing 10X

3,6

DEMO2000

KONGSBERG DIGITAL AS

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

5

Næringsliv

Cost effective management of hydrates and wax with LedaFlow

3,3

DEMO2000

KONGSBERG DIGITAL AS

2016 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

3

Næringsliv

Joint Industry Project for Improved MEG Regeneration Systems

3,0

DEMO2000

NOV PROCESS & FLOW TECHNOLOGIES AS

2015 - 2019

Avsluttet

Annen støtte

5

Næringsliv

LedaFlow model accuracy improvements required for tighter design to help
lower project development and operations costs

2,4

DEMO2000

KONGSBERG DIGITAL AS

2018 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

7

Næringsliv

Kinetic Hydrate Inhibitor Removal, Recovery and Reuse from Produced Water
and Rich MEG Streams

2,4

DEMO2000

NOV PROCESS & FLOW TECHNOLOGIES AS

2018 - 2020

Bevilgning

Annen støtte

2

Næringsliv

Flerfasestrøm med gasshydrater

2,1

PETROMAKS

SPT GROUP NORWAY AS

2006 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Simulator-based Virtual Flow Allocation for Atla, Byggve and Skirne Field
Developments

0,5

DEMO2000

KONGSBERG OIL & GAS TECHNOLOGIES AS

2011 - 2014

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

1

Næringsliv

Nanocoating for hydrate prevention in subsea production systems

0,2

DEMO2000

VETCO GRAY SCANDINAVIA AS

2010 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

1

UoH-sektor

Multiphase flows with viscous oil

3,4

PETROMAKS2

NTNU

2012 - 2015

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

1

Identifiserte prosjekter: Levetidsforlengelse av utstyr og tilstandsbasert vedlikehold (1/1)
Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Instituttsektor

Knowledge basis for repair contingency of pipelines

18,0

PETROMAKS2

SINTEF

2014 - 2020

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

7

Instituttsektor

Improved lifetime estimation of mooring chains

15,0

PETROMAKS2

SINTEF

2018 - 2021

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

7

Instituttsektor

Lifetime prediction of polymer-, elastomer and composite materials for sub sea
application in arctic and deep water regions

12,5

PETROMAKS2

SINTEF

2009 - 2015

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

6

Instituttsektor

Environmental Cracking of Flexible Pipe Armour Wires

11,2

PETROMAKS2

IFE

2018 - 2021

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

9

Instituttsektor

Rapid, manual and automated evaluation of undercoating corrosion and HISC
susceptibility on topside and subsea oil and gas installations

10,0

PETROMAKS2

NORCE

2015 - 2018

Avsluttet

Annen støtte

1

Instituttsektor

Increased Knowledge of Localized Internal Corrosion in Pipelines

6,0

PETROMAKS2

IFE

2013 - 2016

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

9

Næringsliv

SmartPipe - Self diagnostic pipelines and risers for future integrated process
management

15,0

PETROMAKS

SICOM AS

2006 - 2010

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

12

Næringsliv

Condition- and performance-monitoring of critical subsea and topside systems
and equipment

13,7

PETROMAKS

ABB AS

2006 - 2010

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

6

Næringsliv

ART - Crack Detection

12,6

PETROMAKS2

HALFWAVE AS

2016 - 2018

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

5

Næringsliv

Integrated operations ? a key enabler to operational excellence in maintenance
management of FPSOs

7,7

PETROMAKS

TEEKAY PETROJARL PRODUCTION AS

2006 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

Reactive Flex Joint

6,0

DEMO2000

FMC KONGSBERG SUBSEA AS

2010 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

1

Næringsliv

Reactive Flex Joint

5,6

DEMO2000

FMC KONGSBERG SUBSEA AS

2015 - 2016

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

Condition monitoring of hydraulic- and subsea machinery

4,0

DEMO2000

SERVI GROUP AS

2012 - 2016

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

6

Næringsliv

SmartPipe Pilot Project

4,0

DEMO2000

FORCE TECHNOLOGY NORWAY AS

2011 - 2014

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

10

Næringsliv

Flexibles Pipe Corrosion Monitoring

3,4

PETROMAKS2

4SUBSEA AS

2015 - 2017

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

6

Næringsliv

Flexible Pipe Pressure Liner Life Extension Tool

2,9

PETROMAKS2

4SUBSEA AS

2017 - 2019

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

6

Næringsliv

Safe Breakaway Joint

2,4

DEMO2000

FMC KONGSBERG SUBSEA AS

2005 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

Ikke oppgitt

Næringsliv

Full scale test and qualification of well intervention system based on use of
composite cable,

2,0

DEMO2000

FMC KONGSBERG SUBSEA AS

2005 - 2010

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

Ikke oppgitt

UoH-sektor

Field life extension through controlling the combined material degradation of
fatigue and hydrogen (HyF-Lex)

20,0

PETROMAKS2

NTNU

2015 - 2019

Bevilgning

Forskerprosjekt

9

UoH-sektor

Hydrogen-induced degradation of offshore steels in ageing infrastructure models for prevention and prediction (HIPP)

17,4

PETROMAKS2

NTNU

2014 - 2018

Avsluttet

Forskerprosjekt

5

UoH-sektor

Next Generation Subsea Inspection, Maintenance and Repair

15,7

PETROMAKS2

NTNU

2014 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

2
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Identifiserte prosjekter: Subsea boosting/kompresjon (1/1)
Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Instituttsektor

Electrical Insulation Materials and Insulation Systems for Subsea High Voltage
Power Equipment

24,7

PETROMAKS

SINTEF

2006 - 2013

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

10

Instituttsektor

High Voltage Subsea Connections

13,5

PETROMAKS2

SINTEF

2013 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

10

Instituttsektor

Pressure Tolerant Power Electronics for Subsea Oil and Gas Exploitation

11,0

PETROMAKS2

SINTEF

2012 - 2017

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

12

Instituttsektor

Electric power systems for subsea processing and transportation of oil and gas

8,1

PETROMAKS

SINTEF

2006 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

12

Instituttsektor

Feasible power electronics for demanding subsea applications

6,0

PETROMAKS

SINTEF

2006 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

7

Næringsliv

Development of a modular compact subsea pump

17,0

DEMO2000

VETCO GRAY SCANDINAVIA AS

2017 - 2020

Bevilgning

Annen støtte

2

Næringsliv

Omnirise Singlephase Boosting Pump, without Barrier Fluid and with internal
Variable Speed Drive

14,0

DEMO2000

FSUBSEA AS

2017 - 2020

Bevilgning

Annen støtte

6

Næringsliv

System Integration Pilot and Qualification of New Subsea Products

12,0

DEMO2000

AKER SOLUTIONS AS

2015 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

8

Næringsliv

Subsea Power System Integration and Shallow Water Testing - Joint Industry
Project

10,0

DEMO2000

ABB AS

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

3

Næringsliv

Technical Qualification of a pressure compensated subsea switchgear - Joint
Industry Project - for Statoil

10,0

DEMO2000

ABB AS

2016 - 2018

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

Innovative efficient and survivable electric drive systems for subsea and
downhole applications

9,4

PETROMAKS2

KONGSBERG MARITIME CM AS

2010 - 2016

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Subsea electrical power switchgear

5,4

DEMO2000

VETCO GRAY SCANDINAVIA AS

2006 - 2011

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

2

Næringsliv

Subsea Power Grid System Integration Test

4,5

DEMO2000

SIEMENS AS

2013 - 2019

Bevilgning

Annen prosjektstøtte

3

Næringsliv

Qualification of Subsea Hybrid Pump

2,9

DEMO2000

AKER SOLUTIONS AS

2007 - 2011

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

5

Næringsliv

Subsea Booster Pump

2,6

PETROMAKS

Utviklingsavdelingen

2006 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

High Pressure Deep Water (HPDW) LiquidBooster Pump

1,8

DEMO2000

AKER SOLUTIONS AS

2009 - 2011

Avsluttet

Annen støtte

4
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Identifiserte prosjekter: Energieffektivisering offshore (1/1)
Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Instituttsektor

Energy efficiency in offshore oil and gas production

18,0

PETROMAKS2

SINTEF

2010 - 2014

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

8

Instituttsektor

Optimization of electrical energy production in offshore installations

13,9

PETROMAKS2

TEKNOVA

2010 - 2014

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

10

Instituttsektor

Compact Offshore Steam Bottoming Cycles

12,0

PETROMAKS2

SINTEF

2014 - 2018

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

5

Instituttsektor

Compact Offshore Steam Bottoming Cycles Phase 2: COMPACTS2

11,2

PETROMAKS2

SINTEF

2018 - 2021

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

4

Næringsliv

KESS-Demonstration of an innovative high-efficiency Kinetic Energy Storage
System for sustainable powering of offshore jack-up drilling rigs

15,0

DEMO2000

SIEMENS AS

2017 - 2020

Bevilgning

Annen støtte

4

Næringsliv

PowerBlade Hybrid

10,0

DEMO2000

NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS

2018 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

1

Næringsliv

Clean, Highly Efficient Offshore Power

8,0

PETROMAKS2

Prototech AS

2015 - 2018

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

4

Næringsliv

Demonstration of technology for cost efficient and reliable
operation of electrically driven gas compressors

7,8

DEMO2000

ABB AS

2016 - 2019

Avsluttet

Annen støtte

2

Næringsliv

Subsea CFU Pilot

7,5

DEMO2000

AKER SOLUTIONS AS

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

4

Næringsliv

Energy Efficiency of Field Development:
IOR, System Analysis and Risk Evaluation

2,3

PETROMAKS2

IRIS-SOFTWARE AS

2011 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

Dual-Reheat Supercritical CO2 (DReSCO) Bottoming Cycle for Offshore Gas
Turbines to improve efficiency and reduce emissions,

0,8

DEMO2000

VETCO GRAY SCANDINAVIA AS

2012 - 2014

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

2

Næringsliv

Lightweight Offshore Condenser Skid

0,7

PETROMAKS2

MARINE ALUMINIUM AS

2017 - 2018

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

6

UoH-sektor

New Strategy for Separation of Complex Water-in-Crude Oil Emulsions: From
Bench to Large Scale Separation

9,0

PETROMAKS2

NTNU

2016 - 2020

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

10
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Identifiserte prosjekter: Nye metoder for innsamling/prosessering av seismikk (1/1)
Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Instituttsektor

Improved sub-salt and sub-basalt imaging by joint inversion of seismic, gravity,
magnetic and electromagnetic data

6,7

PETROMAKS2

SINTEF

2009 - 2013

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

6

Instituttsektor

Active use of passive seismics

6,0

PETROMAKS

NORSAR

2006 - 2011

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

8

Næringsliv

Broadband Acoustic Seismic Source (BASS)

18,0

DEMO2000

REFLECTION MARINE NORGE AS

2017 - 2021

Bevilgning

Annen støtte

1

Næringsliv

Continuous Shooting, Recording and Imaging of seismic data

12,5

DEMO2000

PGS GEOPHYSICAL AS

2016 - 2018

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

Next Generation CSEM Equipment Field Test,
A demonstration / pilot project of the next generation CSEM technology
prototype,

10,0

DEMO2000

ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA

2014 - 2016

Avsluttet

Annen støtte

2

Næringsliv

Broadbanded Environmentally friendly Seismic Source

8,6

PETROMAKS2

PGS GEOPHYSICAL AS

2015 - 2017

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

1

Næringsliv

Next generation CSEM inversion and modelling

7,0

PETROMAKS2

ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA

2012 - 2015

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

3

Næringsliv

Next Generation CSEM system improvements:
Operational capability test

6,8

DEMO2000

ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA

2017 - 2017

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

Improved Subsurface Resolution by Controlled Marine Seismic Stimulation

6,5

PETROMAKS2

PGS GEOPHYSICAL AS

2018 - 2020

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

Ikke oppgitt

Næringsliv

Towing a seismic source over the seismic spread

5,0

DEMO2000

CGG SERVICES (NORWAY) AS

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

1

Næringsliv

TERMINERT! Fiber optic marine seismic streamer

5,0

PETROMAKS

PGS GEOPHYSICAL AS

2006 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

Ikke oppgitt

Næringsliv

Miniature Ultra-Sensitive 3-C Accelerometer

3,7

PETROMAKS2

PGS GEOPHYSICAL AS

2014 - 2016

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

1

Næringsliv

Crosswell and borehole to seabed EM technology development

2,7

PETROMAKS

EMGS AS

2006 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

5

UoH-sektor

Improved seismic imaging based on resolution enhancement and pattern
recognition

6,6

PETROMAKS2

UIO

2014 - 2018

Avsluttet

Forskerprosjekt

2
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Identifiserte prosjekter: Effektiviserte P&A-operasjoner (1/1)
Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Instituttsektor

Shale Barrier Toolbox: Designing future wells for efficient completion and
simpler P&A

17,0

PETROMAKS2

SINTEF

2018 - 2021

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

4

Instituttsektor

Logging Shale Barrier before Well Abandonment

12,0

PETROMAKS2

SINTEF

2016 - 2019

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

9

Instituttsektor

Leakage risk assessment for plugged and abandoned oil & gas wells

11,0

PETROMAKS2

NORCE

2016 - 2019

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

10

Instituttsektor

Shale as a Permanent Barrier after Well Abandonment

9,6

PETROMAKS2

SINTEF

2015 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

9

Instituttsektor

Well fossilization for P&A

6,0

PETROMAKS2

SINTEF

2018 - 2021

Bevilgning

Annen støtte

1

Næringsliv

Utvikle en brønnbarriere for bruk i forbindelse med permanent nedstengning av
brønner (P&A) som kan realiseres uten en boreinnretning,

15,0

DEMO2000

INTERWELL P&A AS

2016 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

3

Næringsliv

Nytt konsept for plugging av brønner

9,3

PETROMAKS2

INTERWELL TECHNOLOGY AS

2014 - 2015

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

5

Næringsliv

Micro-Tube Removal tool (MTR)

8,9

PETROMAKS2

AARBAKKE INNOVATION AS

2016 - 2018

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

7

Næringsliv

Prototypefremstillelse, FAT og kvalifisering av 5 1/2" mekanisk brønnplugg med
tilhørende elektrisk manipulajsonsverktøy for flere settinger

8,3

DEMO2000

E PLUG AS

2014 - 2015

Avsluttet

Annen støtte

3

Næringsliv

Permanent nedstengning gamle oljebrønner med et eller flere væskefylte
ringrom ved bruk av høyenergi energi kilde, termitt

7,0

PETROMAKS2

INTERWELL P&A AS

2018 - 2020

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

2

113

Identifiserte prosjekter: Hel-elektriske undervannsanlegg (1/1)

114

Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Næringsliv

Development and qualification of technical solutions for an electrically
controlled subsea x-mas tree

13,6

DEMO2000

FMC KONGSBERG SUBSEA AS

2008 - 2010

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

MicroWave communication for high performance wet-mate subsea connectors

10,0

PETROMAKS2

WISUB AS

2013 - 2015

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

11

Næringsliv

Technical Qualification of the next generation subsea control and auxiliary
system - Joint Industry Project

10,0

DEMO2000

ABB AS

2016 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

3

Næringsliv

Safety 4,0: Demonstrating safety of novel subsea technologies

9,0

PETROMAKS2

DNV GL AS

2018 - 2021

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

9

Næringsliv

eSpring - electrically powered actuator for fail-safe-close applications

6,4

DEMO2000

FMC KONGSBERG SUBSEA AS

2016 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

3

Næringsliv

Certified battery shut down system

6,3

PETROMAKS2

AKER SOLUTIONS AS

2018 - 2020

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

5

Næringsliv

Instrumented Subsea Choke Valve - Pilot

2,8

DEMO2000

SCI AS

2015 - 2016

Avsluttet

Annen støtte

3

Næringsliv

Offshore pilot test of Choke valve

2,8

DEMO2000

SCI AS

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

1

Næringsliv

Pilottest av undervanns elektrisk aktuator

2,0

DEMO2000

SCI AS

2018 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

1

Identifiserte prosjekter: Hel- og delelektrifisering av plattformer med offshore vind (1/1)

115

Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Næringsliv

Deep Purple - CO2-fri hydrogenbasert offshore energiproduksjon til
installasjoner og maritim sektor

12,4

PETROMAKS2

FMC KONGSBERG SUBSEA AS

2018 - 2020

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

3

Næringsliv

Wind-powered Water Injection (WIN WIN)

10,1

PETROMAKS2

DNV GL AS

2017 - 2019

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

2

Næringsliv

Innovative hybrid energy system for stable power and heat supply in offshore oil
and gas installation

6,0

PETROMAKS2

Prototech AS

2018 - 2022

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

2

Næringsliv

Offshore Wind integration with the stand-alone electric grid at Oil and Gas
Offshore Installations

3,0

PETROMAKS2

EQUINOR ENERGY AS

2016 - 2019

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

3

Prosjekter som ikke er vurdert (1/19)
Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Instituttsektor

Enabling production of remote gas

27,5

PETROMAKS

SINTEF

2005 - 2009

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

8

Instituttsektor

Enabling low-emission LNG systems - Fundamentals for multilevel modelling

27,0

PETROMAKS2

SINTEF

2009 - 2014

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

3

Instituttsektor

Arctic Materials - Materials technology for safe and cost-effective exploration
and operation under arctic conditions

25,0

PETROMAKS

SINTEF

2008 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

13

Instituttsektor

Acid Gas Removal with no dammaging Effect on the Environment in offshore
applications

19,5

PETROMAKS2

SINTEF

2010 - 2014

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

7

Instituttsektor

Norwegian margin fluid systems and methane- derived carbonate crusts Recent scientific advances in service of petroleum exploration

16,7

PETROMAKS2

NGU

2016 - 2020

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

12

Instituttsektor

Fundamental studies of materials behavior for future cold climate applications

16,0

PETROMAKS2

SINTEF

2013 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

20

Instituttsektor

Geosteering for improved oil recovery

15,6

PETROMAKS2

NORCE

2017 - 2021

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

7

Instituttsektor

Carbonate Reservoir Geomodels

15,0

PETROMAKS

NORCE

2004 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

9

Instituttsektor

Deep water repair welding and hot tapping

15,0

PETROMAKS2

SINTEF

2009 - 2014

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

6

Instituttsektor

Cementing Irregular Wellbore Geometries

14,0

PETROMAKS2

NORCE

2015 - 2019

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

8

Instituttsektor

Liquefaction of Unprocessed Well-Stream

13,2

PETROMAKS

IFE

2006 - 2010

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

2

Instituttsektor

Controlled Fracturing for Increased Recovery

12,8

PETROMAKS2

SINTEF

2015 - 2019

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

3

Instituttsektor

Ice ages: subsidence, uplift and tilting of traps
- the influence on petroleum systems

12,6

PETROMAKS

NGU

2005 - 2010

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

3

Instituttsektor

Electrocoalescence - Criteria for an efficient process in real crude oil systems

12,5

PETROMAKS

SINTEF

2006 - 2010

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

10

Instituttsektor

Improving Efficiency of Offshore Drill-cuttings Handling Process

12,4

PETROMAKS2

SINTEF

2014 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

8

Instituttsektor

Hole Cleaning Performance of Oil and Water based Drilling Fluids in Circular and
Non-Circular Boreholes,

12,0

PETROMAKS2

SINTEF

2014 - 2017

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

2

Instituttsektor

Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments (INDORSE)

11,3

PETROMAKS2

SINTEF

2017 - 2020

Bevilgning

Forskerprosjekt

2

Instituttsektor

Increasing profitability from sand producing fields

11,2

PETROMAKS2

SINTEF

2017 - 2021

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

7

Instituttsektor

Digital Subsurface: Flow Diagnostics and Data-Driven Modeling in Optimized
Reservoir Management

11,0

PETROMAKS2

SINTEF

2018 - 2021

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

4

Instituttsektor

Advanced laboratory methods for cuttings analyses

10,6

PETROMAKS2

SINTEF

2018 - 2021

Bevilgning

Forskerprosjekt

2

Instituttsektor

Shale rock physics: Improved seismic monitoring for increased recovery

10,3

PETROMAKS2

SINTEF

2014 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

7
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Prosjekter som ikke er vurdert (2/19)
Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Instituttsektor

Geoillustrator - Sketch-based illustrative earth models visualization

10,2

PETROMAKS2

CMR

2010 - 2014

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

4

Instituttsektor

Autonomous subsea intervention (SEAVENTION)

10,0

PETROMAKS2

SINTEF

2018 - 2021

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

5

Instituttsektor

PIRE: Multi-scale, Multi-phase Phenomena in Complex Fluids for the Energy
Industries

10,0

PETROMAKS2

SINTEF

2017 - 2022

Bevilgning

Forskerprosjekt

3

Instituttsektor

Fundamental understanding of electrocoalescence in heavy crude oils

10,0

PETROMAKS2

SINTEF

2011 - 2015

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

6

Instituttsektor

Online Distributed Integrity Monitoring System (ODIMS) for Corrosion Under
Insulation (CUI)

10,0

PETROMAKS2

NORCE

2015 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

Ikke oppgitt

Instituttsektor

Waves-in-Ice Forecasting for Arctic Operators (WIFAR)

9,9

PETROMAKS2

STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ
OG FJERNMÅLING

2010 - 2014

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

3

Instituttsektor

Next generation oil spill technology for Arctic and ice covered waters

9,7

DEMO2000

SINTEF

2008 - 2012

Avsluttet

Annen støtte

7

Instituttsektor

Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the
Norwegian Economy as a whole

9,6

PETROMAKS2

SSB

2014 - 2017

Avsluttet

Forskerprosjekt

2

Instituttsektor

Forecasting of architecture, seismic characteristics and flow behaviour in
paleokarst reservoirs,

9,4

PETROMAKS2

NORCE

2017 - 2020

Bevilgning

Forskerprosjekt

2

Instituttsektor

Molecular-based technical adaptation using oil-degrading bacteria for
autonomous leakage detection

9,0

PETROMAKS2

NORCE

2012 - 2016

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

3

Instituttsektor

Potential oil recovery derived from exploration wells

9,0

PETROMAKS2

IFE

2018 - 2021

Bevilgning

Annen støtte

1

Instituttsektor

Analysis of human actions as barriers in major accidents in the petroleum
industry, applicability of human reliability analysis methods

8,8

PETROMAKS2

IFE

2012 - 2016

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

2

Instituttsektor

Re-Os isotopic tracing of hydrocarbon systems in Arctic regions: Norway-USA
collaboration implementing new technologies for exploration

8,5

PETROMAKS

NGU

2007 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

4

Instituttsektor

Tectonic development and temperature history of the Vøring area, mid Norway

8,5

PETROMAKS

NORCE

2004 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

6

Instituttsektor

Thermo Responsive Elastomer Composites for cold climate application

8,5

PETROMAKS2

SINTEF

2014 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

4

Instituttsektor

Robust Regulation in the petroleum sector

8,1

PETROMAKS2

NORCE

2007 - 2015

Avsluttet

Forskerprosjekt

3

Instituttsektor

Economic analysis of coordinated plug and abandonment operations ECOPA

8,0

PETROMAKS2

SINTEF

2015 - 2019

Bevilgning

Forskerprosjekt

3

Instituttsektor

Improving microbial selective plugging technology through experimentally
based modelling and simulation

8,0

PETROMAKS2

NORCE

2016 - 2019

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

1

Instituttsektor

Petroleum economics: investment analysis and corporate behaviour

8,0

PETROMAKS2

NORCE

2014 - 2018

Avsluttet

Forskerprosjekt

11

Instituttsektor

Russian oil and gas: Institutional adaptation or resistance?

8,0

PETROMAKS2

FRIDTJOF NANSEN STIFTELSEN PÅ
POLHØGDA

2014 - 2018

Avsluttet

Forskerprosjekt

2

Instituttsektor

Robust regulatory regimes? Defenses against major accidents

8,0

PETROMAKS2

NORCE

2014 - 2019

Avsluttet

Forskerprosjekt

4
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Prosjekter som ikke er vurdert (3/19)
Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Instituttsektor

Micro Sonde Well Logging System

8,0

PETROMAKS2

NORCE

2015 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

1

Instituttsektor

Non-circular wellbores - a new dimension in well construction

7,8

PETROMAKS2

SINTEF

2010 - 2013

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

5

Instituttsektor

Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors

7,8

PETROMAKS

NORCE

2007 - 2011

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

5

Instituttsektor

Hydrates in Petroleum Production - Deposition Characteristics

7,7

PETROMAKS

BRØNNSTRØMSTEKNOLOGI

2006 - 2010

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

5

Instituttsektor

Improved Separator Design through Dense Packed Layer (DPL) Extraction and
Treatment

7,5

PETROMAKS2

SINTEF

2018 - 2021

Bevilgning

Annen støtte

Ikke oppgitt

Instituttsektor

IO for Proactive Environmental Protection (IOPEP):Smart solutions for
development, visualisation & integration of dependable work processes

7,5

PETROMAKS2

IFE

2010 - 2014

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

3

Instituttsektor

High Pressure Gas Liquid Separation - II

7,5

PETROMAKS2

SINTEF

2011 - 2014

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

11

Instituttsektor

Prediction of deposition and transport of sand in sand-liquid flows (STRONG)

7,4

PETROMAKS

SINTEF

2005 - 2009

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

Ikke oppgitt

Instituttsektor

Interdisciplinary Risk Assessment of Integrated Operations addressing Human
and Organisational Factors

7,3

PETROMAKS

SINTEF

2008 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

3

Instituttsektor

Reducing the Environmental Impact of Acid Gas Cleaning Technology

7,2

PETROMAKS

SINTEF

2006 - 2010

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

3

Instituttsektor

Multiscale Simulation of Highly Heterogeneous and Fractured Reservoirs

7,1

PETROMAKS

SINTEF

2006 - 2009

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

2

Instituttsektor

NEONOR2 Neotectonics in Nordland - Implications for petroleum exploration

7,0

PETROMAKS2

NGU

2013 - 2017

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

16

Instituttsektor

Modeling of capillary pressure and phase entrapment in porous media with
account for wettability change

6,9

PETROMAKS

NORCE

2005 - 2009

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

3

Instituttsektor

Experimental investigation and CaCO3 scale deposition during oil recovery,

6,9

PETROMAKS

SINTEF

2005 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

3

Instituttsektor

Formation reinforcement for wellbore stability and sand control

6,8

PETROMAKS2

SINTEF

2012 - 2016

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

5

Instituttsektor

Transient well flow modelling and modern estimation techniques for accurate
production allocation

6,8

PETROMAKS2

NORCE

2011 - 2013

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

1

Instituttsektor

Empirical Understanding of Sedimentary Architecture

6,7

PETROMAKS2

NORCE

2009 - 2013

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

3

Instituttsektor

Virtual Outcrop Geology

6,5

PETROMAKS

NORCE

2004 - 2009

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

Instituttsektor

Effects of Petroleum Investments in the Arctic Frontier

6,4

PETROMAKS2

SINTEF

2014 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

5

Instituttsektor

Construction of metagenome libraries for use in oil reservoir characterization

6,4

PETROMAKS

SINTEF

2008 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

2

Instituttsektor

High Temperature Power Electronic Packaging

6,4

PETROMAKS

SINTEF

2009 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

7
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Instituttsektor

Arctic petroleum development as a challenge to societies: A comparative look
at Norwegian, Greenlandic and US case sites (ARCTICCHALLENGE)

6,0

PETROMAKS2

NORDLANDSFORSKNING AS

2014 - 2018

Avsluttet

Forskerprosjekt

2

Instituttsektor

Basement Heat Generation and Heat Flow in the western Barents Sea Importance for hydrocarbon systems

6,0

PETROMAKS

NGU

2005 - 2009

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

1

Instituttsektor

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern
Regions

6,0

PETROMAKS

SINTEF

2007 - 2010

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

4

Instituttsektor

High-throughput metabarcoding of eukaryotic diversity for environmental
monitoring of marine sediments (Metamon)

6,0

PETROMAKS2

NORCE

2018 - 2021

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

4

Instituttsektor

Learning from Successful Operations

6,0

PETROMAKS2

SINTEF

2013 - 2016

Avsluttet

Forskerprosjekt

3

Instituttsektor

Noise exposure tackled safely through ear protection

6,0

PETROMAKS2

SINTEF

2012 - 2017

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

3

Instituttsektor

Nordic Geomagnetic Model for use in surveying of deviated wells for petroleum
production

6,0

PETROMAKS2

TEKNOVA AS

2012 - 2016

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

4

Instituttsektor

GPlates - A Novel Exploration Tool

5,8

PETROMAKS

NGU

2006 - 2009

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

1

Instituttsektor

Working hours,health,and safety in the petroleum industry, A longitudinal
prospective study,

5,8

PETROMAKS2

STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT

2008 - 2015

Avsluttet

Forskerprosjekt

1

Instituttsektor

Voltage on casing for improved well cement quality

5,5

PETROMAKS2

SINTEF

2017 - 2019

Bevilgning

Forskerprosjekt

3

Instituttsektor

Translating HSE culture in the petroleum industry

5,5

PETROMAKS2

Studio Apertura (Organisasjonsforskning)

2012 - 2015

Avsluttet

Forskerprosjekt

3

Instituttsektor

Biofilm Management for the Oil Industry

5,2

PETROMAKS2

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

2012 - 2015

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

7

Instituttsektor

Improved risk assessments
- to better reflect the knowledge dimension and surprises

5,0

PETROMAKS2

NORCE

2013 - 2017

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

4

Instituttsektor

CHEmical Control Knowledge demonstration project: Monitoring And Treatment
Enhancement

5,0

DEMO2000

NORCE

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

3

Instituttsektor

Improved pore pressure prediction from seismic

5,0

PETROMAKS

SINTEF

2006 - 2009

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

4

Instituttsektor

Oil spill containment by use of air bubbles

4,9

PETROMAKS

SINTEF

2008 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

4

Instituttsektor

Paleokarst Reservoirs: An integrated 3D approach to heterogeneity, reservoirand seismic modelling

4,7

PETROMAKS

NORCE

2006 - 2010

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

7

Instituttsektor

Reliable Bulk Transport on Offshore Oil Rigs

4,7

PETROMAKS

STIFTELSEN TEL-TEK

2005 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

4

Instituttsektor

Marine snow flocculation and sedimentation in relation to oil spill responses

4,6

PETROMAKS2

SINTEF

2017 - 2019

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

3

Instituttsektor

Development of SMART nanostructured layers for sensing corrosion in AQUAtic
structures

4,6

PETROMAKS2

SINTEF

2018 - 2021

Bevilgning

Annen støtte

Ikke oppgitt

Instituttsektor

Shallow compaction and fluid flow pattern in reservoirs and caprocks
underneath Barents Sea

4,5

PETROMAKS2

IFE

2018 - 2020

Bevilgning

Forskerprosjekt

2
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Prosjekter som ikke er vurdert (5/19)
Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
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Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Instituttsektor

SIMLA,Installation - On board monitoring, analysis and decision support during
offshore pipe lay operation

4,4

DEMO2000

SINTEF

2008 - 2011

Avsluttet

Annen støtte

2

Instituttsektor

Honoring the complexity of the petroleum reservoir - a new modeling tool for
sea bed logging

4,3

PETROMAKS

STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE
INSTITUTT

2005 - 2010

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

1

Instituttsektor

Nanotechnology EOR - Formation of Linked Polymer Solutions at NCS conditions

4,2

PETROMAKS2

NORCE

2010 - 2014

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

Instituttsektor

VOM2MPS: from virtual outcrop models to multipoint statistics training images
for improved reservoir modelling

3,9

PETROMAKS2

NORCE

2014 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

4

Instituttsektor

Nanotechnology EOR - LPS flood for North Sea reservoirs

3,6

PETROMAKS2

NORCE

2010 - 2013

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

1

Instituttsektor

Stretch-free high-order moveout correction, multiple attenuation and seismic
imaging

3,4

PETROMAKS

SINTEF

2004 - 2008

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

Instituttsektor

TuMod, Integrated Turbidite Modelling

3,3

PETROMAKS

NR

2004 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

3

Instituttsektor

Molecular tools in oil and gas exploration

3,1

PETROMAKS

STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE
INSTITUTT

2004 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

3

Instituttsektor

Drilling Data Hub Demonstration

3,0

DEMO2000

NORCE

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

7

Instituttsektor

Geological Evolution of the Barents- and Kara Seas hydrocarbon provinces

2,9

PETROMAKS

NGU

2006 - 2009

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

1

Instituttsektor

Lung function in workers exposed to oil mist offshore

2,8

PETROMAKS2

STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT

2009 - 2013

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

2

Instituttsektor

Developing exploration tools: Microstructural controls on magnetic minerals
and magnetic anomalies on the Norwegian continental margin

2,7

PETROMAKS

NGU

2005 - 2009

Avsluttet

Forskerprosjekt

4

Instituttsektor

Flow diagnostics on stratigraphic and unstructured grids

2,7

PETROMAKS2

SINTEF

2012 - 2014

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

1

Instituttsektor

Distribution of oil and bioavailability

2,3

PETROMAKS

SINTEF

2009 - 2011

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

6

Instituttsektor

Smart protective solutinos for industrial safety and productivity in the cold

2,1

PETROMAKS2

SINTEF

2015 - 2018

Avsluttet

0

1

Instituttsektor

Emergency handling in centres of coordination

2,1

PETROMAKS

NTNU

2007 - 2010

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

Instituttsektor

Resilience based Safety Management and Monitoring for petroleum exploration
and production in the Arctic

2,1

PETROMAKS

SINTEF

2010 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

4

Instituttsektor

Training for Operational Resilience Capabilities

2,0

PETROMAKS2

SINTEF

2014 - 2017

Avsluttet

Annen støtte

2

Instituttsektor

Shift work and health in the Norwegian Petroleum sector: Employees' WorkPersonal Life integration a PhD-project

1,9

PETROMAKS2

NORCE

2009 - 2013

Avsluttet

Forskerprosjekt

2

Instituttsektor

Shift work and Health in the Norwegian Petroleum Sector: Employees' WorkPersonal Life Integration

1,9

PETROMAKS

NORCE

2008 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

5

Instituttsektor

Real-time environmental monitoring and modelling of drilling discharges in
sensitive areas

1,7

DEMO2000

SINTEF

2013 - 2015

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

3
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Instituttsektor

Monitoring sea ice thickness from a subsea multibeam sonar

1,7

DEMO2000

STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ
OG FJERNMÅLING

2007 - 2009

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

3

Instituttsektor

Wave Ensemble Prediction for Offshore Operations

1,6

PETROMAKS

METEOROLOGISK INSTITUTT

2010 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

4

Instituttsektor

Verification of a directional seabed seismic source at Gjøa for shallow waterflow
and shallow gas investigations

1,5

DEMO2000

STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE
INSTITUTT

2007 - 2008

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

1

Instituttsektor

Coping with shiftwork: An empirical study among offshore and onshore
petroleum workers in Norway,

1,5

PETROMAKS

STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT

2007 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

1

Instituttsektor

Shift work and health in the Norwegian Petroleum industry, Work-personal life
intergration - a continuation

1,3

PETROMAKS

NORCE

2010 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

5

Instituttsektor

Framework conditions affecting the ability to uphold and improve HSE

1,2

PETROMAKS

SINTEF

2010 - 2011

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

2

Næringsliv

RMR DeepWater JIP

15,8

DEMO2000

Utviklingsavdelingen

2006 - 2008

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

Ikke oppgitt

Næringsliv

Building and testing of a fully qualified subsea system prototype for production
of Sulphate free or low salinity water,

15,0

DEMO2000

SEABOX AS

2016 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

4

Næringsliv

Far reach horizontal well intervention and logging

14,7

PETROMAKS2

ZIEBEL AS

2011 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

Advanced Composite Well Intervention Rod for Extended Operating
Environments

13,6

PETROMAKS2

C6 TECHNOLOGIES AS

2014 - 2016

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

2

Næringsliv

Robotics technology for supplementing and extending human inspection and
intervention capabilities

12,8

PETROMAKS

ABB AS

2006 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

5

Næringsliv

AutoViscosity

12,8

DEMO2000

NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

6

Næringsliv

IO compliant robotized facilities

12,4

PETROMAKS2

ABB AS

2009 - 2014

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

250T FRDS JIP Phase 3 & 4

12,2

DEMO2000

KONGSBERG MARITIME CM AS

2007 - 2010

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

3

Næringsliv

Marine Icing

11,5

PETROMAKS2

DNV Research and Innovation

2009 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

Ultrasonic spatial imaging and flow measurement through casing for
assessment of cement condition and well integrity

10,0

PETROMAKS2

BERGEN TECHNOLOGY CENTER AS

2013 - 2016

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

1

Næringsliv

Demonstrasjon av intelligent inspeksjons-ROV

10,0

DEMO2000

DEEPOCEAN AS

2014 - 2016

Avsluttet

Annen støtte

3

Næringsliv

Integrated analysis of near well region

9,7

PETROMAKS

PETRELL A/S

2006 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

Muliggjøre autonom brønnplanlegging ved å integrere alle myndighetspålagte
beregninger for brønndesign i en integrert plattform,

9,4

PETROMAKS2

OLIASOFT AS

2018 - 2019

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

5

Næringsliv

Collaborative Decision Making in Integrated Operations

9,1

PETROMAKS

COMPUTAS AS

2007 - 2010

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

7

Næringsliv

Additive manufacturing for repair and refurbishment of offshore components to
extend structural lifetime

9,0

PETROMAKS2

Westad Industri AS

2018 - 2021

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

5
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Næringsliv

Dynamic Risk Assistant

9,0

PETROMAKS2

OTG AS

2012 - 2014

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

3

Næringsliv

RigSpray - Developing a tool for prediction of loads from marine icing on
offshore structures

9,0

PETROMAKS2

DNV GL AS

2016 - 2020

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

7

Næringsliv

Radial x-ray backscatter imaging of casing behind tubing for well integrity
inspection

9,0

PETROMAKS2

VISURAY AS

2011 - 2015

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

3D Cement Evaluation in new and old wells using novel X-ray tomography

8,8

PETROMAKS2

VISURAY AS

2014 - 2017

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

2

Næringsliv

Global Virtual Integrated Collaboration Environment for Real-Time Drilling
Decisions

8,7

DEMO2000

KONGSBERG OIL & GAS TECHNOLOGIES AS

2008 - 2011

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

Integrated Information Platform for Reservoir and Subsea Production Systems

8,6

PETROMAKS

DNV GL AS

2004 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

13

Næringsliv

Capacitance Micromachined Ultrasonic Transducers for Flare Gas Metering

8,2

PETROMAKS2

FLUENTA AS

2010 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

1

Næringsliv

Development of a new generation Wireline Intervention System and Pilot
Offshore Job

7,7

DEMO2000

CAPWELL AS

2012 - 2014

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

2

Næringsliv

Next Generation Multiscale Methods for Reservoir Simulation

7,7

PETROMAKS2

SCHLUMBERGER INFORMATION
SOLUTIONS AS

2013 - 2016

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

3

Næringsliv

Terminert, Automated drilling fluid processing

7,7

PETROMAKS2

IRIS-SOFTWARE AS

2010 - 2015

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

Intelligent Data Sheets and Collaborative Work Processes
Methodology, Product Model, Testing and New Business Processes

7,5

PETROMAKS

DNV GL AS

2006 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

5

Næringsliv

AKSIO - Active Knowledge System for Integrated Operations

7,0

PETROMAKS

COMPUTAS HOLDING AS

2004 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

5

Næringsliv

Enhanced oil recovery by pressure stimulation employment Method proposed by Impact Technology Systems AS

6,9

PETROMAKS2

IMPACT TECHNOLOGY SYSTEMS AS

2013 - 2016

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

4

Næringsliv

Integrated anisotropic depth imaging and velocity tomography
for quantitative interpretation of multicomponent seismic data

6,8

PETROMAKS

HOLBERG RESEARCH AS

2006 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Reduction of turbulence induced flow noise on seismic equipment,

6,7

PETROMAKS

Fugro-Geoteam AS - Oslo

2006 - 2010

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

High-performance seawater magnesium batteries for marine waters

6,7

PETROMAKS2

IMARI AS

2018 - 2021

Bevilgning

Annen støtte

1

Næringsliv

Sustainable PWRI through application of the PWRI bio-toolbox

6,6

PETROMAKS

AQUATEAM AS

2007 - 2010

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

8

Næringsliv

Coherent radar for environmental monitoring of ice, waves, and currents for oil
and gas operations in the Arctic

6,6

PETROMAKS2

NORTEK AS

2013 - 2016

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

3

Næringsliv

An Operation Center for Design, Implementation and Testing of New Work
Processes for Real-Time Reservoir and Production Management

6,3

PETROMAKS

EPSIS AS

2004 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

1

Næringsliv

Drilling Operations Tracking System for drill pipe life cycle management, supply
chain-and drilling operations management

6,3

DEMO2000

TRACID AS

2007 - 2011

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

5

Næringsliv

Fast Elastic Inversion of Multi-offset Prestack Depth Migrated Seismic Data

6,3

PETROMAKS

NORSAR INNOVATION AS

2008 - 2010

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Prosjekter som ikke er vurdert (8/19)
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Næringsliv

Resonator high frequency electrified hammer for cost efficient well intervention
and percussion drilling

6,3

DEMO2000

RESONATOR AS

2012 - 2015

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

3

Næringsliv

High pressure composite containment system for associated gas or well-stream
storage and transportation

6,3

DEMO2000

COMPRESSED ENERGY TECHNOLOGY AS

2006 - 2008

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

Ikke oppgitt

Næringsliv

Develop software for real-time drilling analysis

6,2

PETROMAKS

VERDANDE TECHNOLOGY AS

2006 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

Development and Testing of Intelligent Coring System with Measurement While
Coring

6,2

DEMO2000

COREALL AS

2015 - 2017

Avsluttet

Annen støtte

2

Næringsliv

Affordable Composites in the oil and gas industry

6,1

PETROMAKS2

DNV GL AS

2015 - 2019

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

19

Næringsliv

Development of high-performance and environmentally friendly water-based
fluid systems for the oilfield industry

6,1

PETROMAKS2

ELKEM ASA SILICON MATERIALS OSLO

2012 - 2014

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

5

Næringsliv

Heavy Duty Fibre Rope Deployment System JIP
Phase 1 - Rope testing programme

6,0

DEMO2000

KONGSBERG MARITIME CM AS

2008 - 2011

Avsluttet

Annen støtte

9

Næringsliv

SwarfPak On/Offshore Pilot

6,0

DEMO2000

WEST PRODUCTION TECHNOLOGY AS

2016 - 2018

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

SwarfPak Pilot Project

5,9

DEMO2000

WEST PRODUCTION TECHNOLOGY AS

2013 - 2015

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

2

Næringsliv

RISERLESS COILED TUBING INTERVENTION SYSTEM (RICTIS)

5,8

DEMO2000

ABB AS

2001 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

Ikke oppgitt

Næringsliv

Fiber Optic Reservoir Monitoring

5,8

DEMO2000

BERGEN OILFIELD SERVICES AS

2007 - 2009

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

Ikke oppgitt

Næringsliv

Utvikling av hammerbor for oljeboring

5,7

PETROMAKS2

RESONATOR AS

2007 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

WellSafe Enabler - DEMO2000

5,7

DEMO2000

WELLPARTNER AS

2016 - 2016

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

Cuttings treatment technology - CTT

5,7

DEMO2000

SOILTECH AS

2016 - 2017

Avsluttet

Annen støtte

2

Næringsliv

Technology for removal of Sulphate and Salts from seawater at the seabed,
SWIT sul/sal

5,5

DEMO2000

SEABOX AS

2014 - 2016

Avsluttet

Annen støtte

2

Næringsliv

Sub-bottom Acoustic Imaging Development

5,3

DEMO2000

DOF SUBSEA NORWAY AS

2008 - 2010

Avsluttet

Annen støtte

3

Næringsliv

Compact unit for gas dehydration

5,3

DEMO2000

MINOX TECHNOLOGY AS

2016 - 2017

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

Active Acoustic leak detection of oil and gas from sub sea installation

5,2

DEMO2000

METAS AS

2011 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

WellSafe Installer - DEMO2000

5,2

DEMO2000

WELLPARTNER AS

2017 - 2017

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

Field implementation and demonstration of PerForM? with Multiple Migration
for down-hole monitoring in oil/gas production and CO2 storage,

5,1

DEMO2000

READ AS

2008 - 2011

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

Digitized Fluid Transport

5,1

DEMO2000

KONGSBERG DIGITAL AS

2018 - 2020

Bevilgning

Annen støtte

3

Prosjekter som ikke er vurdert (9/19)
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Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Næringsliv

Fire Simulation for Understanding and Prevention of Major Accidents

5,0

PETROMAKS2

COMPUTATIONAL INDUSTRY
TECHNOLOGIES AS

2014 - 2016

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

5

Næringsliv

Development of an Osmotic Membrane Pressure Actuator for Enhanced Oil &
Gas Recovery

5,0

PETROMAKS2

EQUINOR ENERGY AS

2012 - 2015

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

4

Næringsliv

Enhanced Subsea Hydrocarbon Leak Detection with Broadband Active Acoustic
Sensor System (L-BAS)

5,0

DEMO2000

METAS AS

2016 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

5

Næringsliv

HV Wet Mate Connection System (WMCS)

5,0

DEMO2000

BENESTAD SOLUTIONS AS

2018 - 2020

Bevilgning

Annen støtte

2

Næringsliv

Next Generation Deepwater Subsea Gas-liquid Separation System

5,0

DEMO2000

FMC KONGSBERG SUBSEA AS

2008 - 2011

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

Sikkerhet offshore for Hørsel og Talekommunikasjon

5,0

PETROMAKS

EQUINOR ASA

2007 - 2010

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

The Neogene uplift of the Barents Sea

5,0

PETROMAKS

TECTONOR AS

2010 - 2012

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

9

Næringsliv

AlarmTracker - Demo2000

5,0

DEMO2000

ELDOR TECHNOLOGY AS

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

4

Næringsliv

Physical based kr3 relations

4,7

PETROMAKS2

FEI TRONDHEIM AS

2011 - 2014

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

Development of a Field Gradient Sensor (FiGS®) for autonomous subsea vehicles

4,7

DEMO2000

FORCE TECHNOLOGY NORWAY AS

2018 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

2

Næringsliv

Superior Well Caliper

4,5

DEMO2000

WELL ID AS

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

4

Næringsliv

Totalistic 4D Seismic Data Analysis for Quantitative Interpretation

4,5

PETROMAKS

NORSAR INNOVATION AS

2007 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

VisuWell® - Opaque Environment Imaging - development program phase 4

4,5

DEMO2000

VISURAY AS

2005 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

Ikke oppgitt

Næringsliv

HIL testing of Offshore Drilling Systems

4,3

PETROMAKS

MARINE CYBERNETICS AS

2009 - 2010

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

1

Næringsliv

Real-Time Remote and Autonomous Well Intervention On Normally Unmanned
Installations

4,3

PETROMAKS2

STIMLINE AS

2018 - 2020

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

1

Næringsliv

The Qualification and Demonstration of the Subsea Storage Unit (SSU)
Technology,

4,2

DEMO2000

KONGSBERG OIL & GAS TECHNOLOGIES AS

2013 - 2015

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

3

Næringsliv

TERMINERT!Clavis Hydraulic Impulse Generator for vertical transportation of
hydrocarbons

4,1

PETROMAKS

CLAVIS IMPULS TECHNOLOGY AS

2005 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

Deteksjon av akutt forurensning uavhengig av sikt, lys og værforhold

4,1

PETROMAKS2

MIROS AS

2014 - 2017

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

1

Næringsliv

Downhole Swarf Collection Tool

4,0

DEMO2000

NORSE OILTOOLS AS

2017 - 2020

Bevilgning

Annen støtte

4

Næringsliv

Selvtestende optisk H2S punktdetektor

4,0

PETROMAKS2

SIMTRONICS AS

2011 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Vision People Detection

4,0

DEMO2000

NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

1

Prosjekter som ikke er vurdert (10/19)
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Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Næringsliv

Integrated dynamic drilling hazard identification

3,9

PETROMAKS2

WESTERNGECO AS

2015 - 2019

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

3

Næringsliv

CO2 value chain from Tjeldbergodden to Draugen/Heidrun

3,8

PETROMAKS

EQUINOR ASA AVD FORSKNINGSSENTER
RANHEIM

2005 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

8

Næringsliv

Pulsed plasma surface treatment for wear and corrosion protection of
superalloys and stainless steel valves, pumps and pipes

3,7

PETROMAKS

MOTECH PLASMA MATERIAL-OG
OVERFLATETEKNOLOGI HOEL AS

2006 - 2011

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

8

Næringsliv

CannSeal phase 2

3,7

DEMO2000

LS PETROLEUM 4 AS

2006 - 2008

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

4

Næringsliv

Qualify, Verify and Demonstrate Robust Synthetic Mooring Lines with Calorfloat
Cut-Resistant Jacket (CALORMOOR)

3,7

DEMO2000

CALORA SUBSEA AS

2015 - 2017

Avsluttet

Annen støtte

3

Næringsliv

TERMINERT! Improved Water Saturation Estimates from Resisitity Logs based
on Capillary- and Electrical Properties from Porous Plate Meas

3,7

PETROMAKS

Reslab Reservoir Laboratories A/S

2006 - 2011

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

"Sociolink"

3,6

PETROMAKS

SOCIOLINK AS

2006 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

ROV RETRIEVABLE SUBSEA SENSORS: DESIGN AND QUALIFICATION OF SENSOR
UNIT AND ROV TOOL,

3,6

DEMO2000

Roxar AS - Trondheim

2005 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

Variabel oppdrift

3,6

DEMO2000

IKM TECHNOLOGY AS

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

1

Næringsliv

Drilling Mud Process Control

3,4

DEMO2000

HUISMAN NORGE AS

2016 - 2018

Avsluttet

Annen støtte

5

Næringsliv

Multiscale-Streamline Simulation of Highly Heterogeneous and Fractured
Reservoirs

3,4

PETROMAKS

SPEEDCAST NORWAY AS

2006 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

Robust anti-fouling and cleaning technology for optical windows enabling
maintenance-free subsea operation of optical instrumentation

3,3

PETROMAKS2

PRO ANALYSIS AS

2012 - 2015

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

3

Næringsliv

High resolution real-time updated reservoir model

3,3

DEMO2000

KONGSBERG OIL & GAS TECHNOLOGIES AS

2006 - 2009

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

Ikke oppgitt

Næringsliv

Miljøteknologi for fremtiden - Automatisert EPCON CFU system

3,2

PETROMAKS

SCHLUMBERGER NORGE AS

2010 - 2012

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

Seabed Water Injection and Treatment - Pilot Plant

3,2

DEMO2000

SEABOX AS

2008 - 2010

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

4

Næringsliv

Model centric e-field control processes

3,2

PETROMAKS

WesternGeco

2006 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

North-Seeking MEMS Gyrocompass for Subsea and Downhole Applications

3,2

PETROMAKS2

NORWEGIAN SUBSEA AS

2016 - 2017

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

Ikke oppgitt

Næringsliv

WIRESCAN Sub-Sea Development Project
Real-Time Condition Monitoring and Analysis for Sub-Sea Wire Systems

3,1

PETROMAKS

WIRESCAN AS

2006 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

New technology in downhole mapping will provide enhanced recovery
solutions, huge cost reductions and reduced environmental impact

3,1

DEMO2000

PETROTECH AS

2014 - 2017

Avsluttet

Annen støtte

2

Næringsliv

Improved safety and efficiency in O&G operations by developing
superhydrophobic nanotechnology for passive anti-icing protection,

3,0

PETROMAKS2

IMENCO CONSULTING AS

2013 - 2015

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

6

Næringsliv

Gonzales - et innovasjonsprosjekt for effektivisering og smart prosessering i
dynamisk produksjonsomgivelse

3,0

PETROMAKS2

KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS

2018 - 2020

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

1

Prosjekter som ikke er vurdert (11/19)
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Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]
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Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Næringsliv

Lynx in-line compact Separator for increasing separator production and
reducing risk of liquid entrainment

3,0

DEMO2000

INNSEP AS

2013 - 2016

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

1

Næringsliv

Method for remote cleaning and internal inspection of process vessels enabling
cost savings and reduced risks to personnel and environment

3,0

DEMO2000

LINJEBYGG AS

2011 - 2015

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

5

Næringsliv

Referanseprosjekt for CryoTank's innovative design av atmosfæriske LNG
lagringstanker,

3,0

DEMO2000

NCC NORGE AS

2005 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

Ikke oppgitt

Næringsliv

RiskVoyance - risk quantification for drilling operations

3,0

PETROMAKS2

IRIS-SOFTWARE AS

2012 - 2015

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

1

Næringsliv

Styring og oppfølging av integriteten til instrumenterte sikkerhetssystemer

3,0

PETROMAKS

KONGSBERG MARITIME AS AVD CARPUS
KONGSBERG

2007 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

1

Næringsliv

Universal AUV Pinless Charging and Data Transfer Interface

2,9

PETROMAKS2

WISUB AS

2017 - 2018

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

8

Næringsliv

High Temperature Vessel Internal Electrostatic Coalescer with water profiling
system

2,9

DEMO2000

AIBEL AS

2007 - 2008

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

2

Næringsliv

Enterprise IO Collaboration

2,8

DEMO2000

COMPUTAS AS

2013 - 2015

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

2

Næringsliv

Development and Commercialization of a Real-Time Integrated Geosteering
Software Tool

2,8

DEMO2000

ROXAR SOFTWARE SOLUTIONS AS

2005 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

Ikke oppgitt

Næringsliv

Subsea Cooler Qualification

2,6

DEMO2000

KONGSBERG OIL & GAS TECHNOLOGIES AS

2010 - 2016

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

OptoRiser - Manufacturing and testing of a flexible riser including a fibre-optic
monitoring system with integrated sensors for detection of

2,6

DEMO2000

ALCATEL SUBMARINE NETWORKS
NORWAY AS

2002 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

Ikke oppgitt

Næringsliv

Effects of "Paperwork management" and Integrated Operations on managerial
practice and HSE offshore: a comparative study

2,6

PETROMAKS

EQUINOR ASA

2007 - 2011

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

Smart mud system for mud handling and drill cuttings removal,

2,6

DEMO2000

Cubility

2007 - 2010

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

3

Næringsliv

Z-Line System Development

2,6

DEMO2000

ZIEBEL AS

2013 - 2015

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

1

Næringsliv

Imaging Multiples in VSP data

2,5

PETROMAKS

READ AS

2007 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

6

Næringsliv

Installation of Two Permanent Deep Penetrating Anchors at the Gjøa Field in the
North Sea

2,5

DEMO2000

DEEP SEA ANCHORS AS

2008 - 2009

Avsluttet

Annen støtte

3

Næringsliv

MudCam Demonstrator and Pilot Project

2,5

DEMO2000

VISION IO AS

2014 - 2015

Avsluttet

Annen støtte

2

Næringsliv

Right time integration and use of production data in reservoir characterization
and sweep analysis to maximize the reservoir performance

2,4

PETROMAKS

ROXAR SOFTWARE SOLUTIONS AS

2005 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Prototype Development and Testing of Internal Drilling Device for ICS

2,4

DEMO2000

COREALL AS

2017 - 2018

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

3D inspection camera

2,4

DEMO2000

VISION IO PRODUCTION AS

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

1

Næringsliv

Terminert, Online adaptive decision support systems for risk-centred condition
based maintenance in offshore drilling

2,4

PETROMAKS2

ODFJELL DRILLING AS

2012 - 2015

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

1

Prosjekter som ikke er vurdert (12/19)
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Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]
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Prosjektperiode
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Prosjekttype

Samarbeidspartnere

Næringsliv

Development of functional cold weather protection for workers in the Arctic

2,3

PETROMAKS2

WENAAS WORKWEAR AS

2014 - 2017

Avsluttet

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

4

Næringsliv

eCAD - utilizing existing CAD models in eField real-time 3D visualization

2,3

DEMO2000

KONGSBERG OIL & GAS TECHNOLOGIES AS

2007 - 2009

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

3

Næringsliv

PRODML Pilot for Production Optimization and Intuitive Crisis Management

2,3

DEMO2000

KONGSBERG OIL & GAS TECHNOLOGIES AS

2007 - 2009

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

1

Næringsliv

Subsea Membrane Testing

2,3

DEMO2000

SEABOX AS

2011 - 2013

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

5

Næringsliv

Underwater ElectroMagnetic Sensorsystem

2,3

PETROMAKS

EUREKA PUMPS AS

2006 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Unislips - a new multidimensional slips covering all pipe dimensions

2,3

DEMO2000

Weatherford Rig Systems AS

2006 - 2009

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

Ikke oppgitt

Næringsliv

CODIO Pilot

2,3

DEMO2000

COMPUTAS AS

2011 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

MENO - Prediktive indikatorer for støyinduserte hørselsskader, Metodeutvikling

2,2

PETROMAKS

EQUINOR ENERGY AS

2010 - 2012

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

ZipLog well logging system using fiber optic technology

2,2

DEMO2000

ZIEBEL AS

2007 - 2008

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

2

Næringsliv

Phase 2, Borehole Seismic Source and Receiver system for Reservoir description
and IOR

2,1

DEMO2000

READ AS

2006 - 2009

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

Ikke oppgitt

Næringsliv

Mobile Animal Ranging Assessment Model Barents Sea

2,1

PETROMAKS2

DHI AS

2016 - 2019

Bevilgning

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet

5

Næringsliv

Drilling hazard identification

2,1

PETROMAKS2

WesternGeco AS Forskning og utvikling

2011 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

1

Næringsliv

Full scale verification of float steering and positioning system for seismic gun
arrays

2,0

DEMO2000

PARTNER PLAST AS

2013 - 2019

Bevilgning

Annen prosjektstøtte

Ikke oppgitt

Næringsliv

Risk-based design principles for energy installations due to climate change
effects

2,0

PETROMAKS

DNV Research and Innovation Det Norske
Veritas AS

2010 - 2012

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Tetting av korrosjons- og slitasjebestandige belegg ved bruk av nanoteknologi

2,0

PETROMAKS

SCANA OFFSHORE AS

2007 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Vispo3D Reservoir Management

2,0

DEMO2000

KONGSBERG OIL & GAS TECHNOLOGIES AS

2007 - 2009

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

2

Næringsliv

Energy Generator

2,0

PETROMAKS

TENDEKA AS

2006 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

Downhole Umbilical Release Assembly Pilotering Prosjekt i DEMO2000

2,0

DEMO2000

OIL TOOLS OF NORWAY AS

2014 - 2016

Avsluttet

Annen støtte

4

Næringsliv

Safe diving - endothelial damage and cellular defence mechanisms

2,0

PETROMAKS

HYPERBAR MOTTAKS BEREDSKAP AS

2008 - 2012

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

6

Næringsliv

Low Power Drilling using Plasma Channel Drilling (PCD) Technology

1,9

DEMO2000

ZAPTEC IP AS

2006 - 2008

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

Ikke oppgitt

Næringsliv

Three-dimensional numerical forward modelling of submarine massflow
processes and sedimentary successions

1,9

PETROMAKS

COMPLEX FLOW DESIGN AS

2004 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

5

Prosjekter som ikke er vurdert (13/19)
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Development and Qualification VAM Visual Asset Management software and 3D
Measurements from 360° Panorama photographs

1,9

DEMO2000

APITEQ AS

2012 - 2013

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

2

Næringsliv

Qualification of multiphase meter with in-situ self-configuration and advanced
diagnostics capabilities

1,9

DEMO2000

MULTI PHASE METERS AS

2010 - 2015

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

6

Næringsliv

Development and Pilot Testing of a field prototype 3D Video scanner

1,8

DEMO2000

APITEQ AS

2013 - 2015

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

1

Næringsliv

Monitoring and analyses of induced seismicity

1,8

PETROMAKS

READ AS

2005 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Utvikling av SiC-basert cermet for bruk i oljeindustrien

1,8

PETROMAKS

LYNG DRILLING AS

2006 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

Development and demonstration of the FEMM method for condition
monitoring of subsea steel structures,

1,8

DEMO2000

FERRX AS

2010 - 2013

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

Assessing the Influence of Real Releases on Explosions (AIRRE)

1,8

DEMO2000

GEXCON AS

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

3

Næringsliv

Decision-Support Tool for Real-time Reservoir and Production Management

1,7

PETROMAKS

EPSIS AS

2003 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

Ikke oppgitt

Næringsliv

Hybrid Riser Solution for Deep Water & Harsh Environments - Phase 2

1,7

DEMO2000

AKER ENGINEERING & TECHNOLOGY AS

2008 - 2009

Avsluttet

Annen støtte

2

Næringsliv

Økt transportutnyttelse gjennom optimalisering av strømningskontroll og
operasjonsstyring

1,7

PETROMAKS

GASSCO AS

2004 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Pipeline Inspection using Underwater Hyperspectral Imager - UHI

1,6

DEMO2000

ECOTONE AS

2016 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

1

Næringsliv

Free convection effects in pipes and complex geometries exposed to cooling

1,6

PETROMAKS

FMC KONGSBERG SUBSEA AS

2006 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

6

Næringsliv

Power Suction Tool

1,5

DEMO2000

HIGH PRESSURE INNOVATION AS

2005 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

Ikke oppgitt

Næringsliv

Hybrid Riser Solution, in combination with FPSO, for Deepwater and Harsh
Environmental Conditions

1,5

DEMO2000

AKER ENGINEERING & TECHNOLOGY AS

2005 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

Offshore Arctic Data Collaboration Project - Phase I

1,5

DEMO2000

ACONA HOLDING AS

2006 - 2009

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

6

Næringsliv

Operational Aspects of a Uniform Seismic Sensor Grid

1,5

PETROMAKS

WESTERNGECO AS

2008 - 2010

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

1

Næringsliv

Subsea Hydraulic Power Unit

1,5

DEMO2000

INNOVA AS

2016 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

1

Næringsliv

Rotating T-sensor for accurate and reliable field gradient measurements to
determine the corrosion protection of pipelines and structures

1,5

DEMO2000

FORCE TECHNOLOGY NORWAY AS

2008 - 2013

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

Process Qualification - Phase II

1,4

DEMO2000

DNV GL AS

2006 - 2010

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

6

Næringsliv

The Development and Qualification of a Compact Subsea Oil/Water Separation
System

1,4

DEMO2000

FMC KONGSBERG SUBSEA AS

2012 - 2014

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

4

Næringsliv

Demo av Selvtestende Optisk H2S Punktdetektor

1,4

DEMO2000

SIMTRONICS AS

2015 - 2018

Avsluttet

Annen støtte

1
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Næringsliv

Enhanced Oil Recovery by use of specialist chemicals

1,3

DEMO2000

OIL INNOVATION AS

2006 - 2008

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

Ikke oppgitt

Næringsliv

Field Demonstration of Drilling CompRiser in live drilling operations for
Petrobras, offshore Brazil,

1,2

DEMO2000

Deep Water Composites AS

2003 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

Ikke oppgitt

Næringsliv

Bringing "OilShaver" to market

1,2

DEMO2000

ÅKREHAMN TRÅLBØTERI AS

2013 - 2014

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

2

Næringsliv

Demonstration of the signal quality of an vertical electric field (E-field) receiver
with reduced antenna length,

1,2

DEMO2000

PETROMARKER AS

2013 - 2016

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

1

Næringsliv

COMTRAC II
Proposal for Composite rod with embedded Fibre Optic Sensors & Sensing Syst,
modelling software

1,1

DEMO2000

C6 TECHNOLOGIES AS

2010 - 2012

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

2

Næringsliv

Pilot testing of Abbon Flow Master at Ekofisk 2/4 M

1,1

DEMO2000

ABBON AS

2008 - 2009

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

Ice Model Testing of Structures with a Downward breaking Cone in the
Waterline

1,0

DEMO2000

AKER ENGINEERING & TECHNOLOGY AS

2008 - 2009

Avsluttet

Annen støtte

4

Næringsliv

Firesafe Energy - Next level cable and pipe fire sealing

1,0

DEMO2000

FIRESAFE ENERGY AS

2017 - 2019

Bevilgning

Annen støtte

5

Næringsliv

Downhole Energy Generator - Qualification and pilot Installation

1,0

DEMO2000

TENDEKA AS

2008 - 2011

Avsluttet

Annen støtte

4

Næringsliv

Mapping of residual oil between wells: a combined use of Electromagnetic (EM)
logging and e-Core technology

0,9

PETROMAKS

NUMERICAL ROCKS AS

2006 - 2009

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

Amplitude-LNG Loading System Fabrication & Qualification

0,9

PETROMAKS

DNV GL AS

2006 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

1

Næringsliv

Project DOWSES: Development Of Water Spray Explosion Suppression

0,9

DEMO2000

DNV GL AS

2016 - 2018

Avsluttet

Annen støtte

3

Næringsliv

Acomparative study of HSE-culture - Norwegian Continental Shelf and UK
Continental Shelf

0,9

PETROMAKS

ARCHER NORGE AS

2007 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

HMS- og driftserfaringer med konsortieorganisering,
Om små operatørselskaps samarbeid rundt innleie av borerigger

0,9

PETROMAKS

AKER BP ASA

2010 - 2011

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

4

Næringsliv

Ship Based Production And Transportation Of Hlg (Heavy Liquified Gas)

0,9

DEMO2000

AKER ENGINEERING & TECHNOLOGY AS

2007 - 2009

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

5

Næringsliv

Gas dehydration with the ProDry contactor - pilot testing

0,8

DEMO2000

PROSEP (NORWAY) AS

2010 - 2011

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

3

Næringsliv

Indikatorer for måling av storulykkesrisiko

0,8

PETROMAKS

EQUINOR ENERGY AS

2010 - 2011

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

1

Næringsliv

Meso-Scale Floater Pilot at Spitsbergen

0,7

DEMO2000

AKER SOLUTIONS AS AVD S20 FORNEBU

2011 - 2012

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

6

Næringsliv

A solution for large scale standards-based subsea wireless interface for
Reservoir Monitoring

0,6

DEMO2000

OCTIO AS AVD BERGEN

2013 - 2015

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

1

Næringsliv

The Afterburner development project

0,5

DEMO2000

TOMAX AS

2013 - 2014

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

1

Næringsliv

Permanently Installed Fiber Optic Monitoring System for Array Temperature
Sensing - Field Qualification and Performance Evaluation

0,5

DEMO2000

SICOM AS

2007 - 2011

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

1
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Næringsliv

Bringing "OilShaver" to market II

0,5

DEMO2000

ÅKREHAMN TRÅLBØTERI AS

2014 - 2014

Avsluttet

Annen støtte

1

Næringsliv

Integrated sand/erosion management system

0,4

DEMO2000

ROXAR FLOW MEASUREMENT AS

2005 - 2008

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

Ikke oppgitt

Næringsliv

Qualification testing of dual plate check valve with rising stem override

0,4

DEMO2000

HI FLO AS

2017 - 2017

Avsluttet

Annen støtte

3

Næringsliv

LIRA Condition Monitoring of energized Power- Umbilical/cable, Pilot testing to
optimize LIRA technology and design/setup of couples

0,2

DEMO2000

WIRESCAN AS

2012 - 2014

Avsluttet

Annen prosjektstøtte

3

UoH-sektor

Research Centre for Arctic Petroleum Exploration - ARCEx

75,0

PETROSENTER

UIT

2013 - 2021

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

20

UoH-sektor

Petroleum-related regional studies of the Barents Sea region (PETROBAR)

15,8

PETROMAKS

UIO

2006 - 2010

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

5

UoH-sektor

Petro Arctic, Offshore and coastal technology for petroleum production and
transport from arctic waters

15,0

PETROMAKS

NTNU

2006 - 2011

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

12

UoH-sektor

CHARACTERIZATION OF WAVE IMPACT SPRAY GENERATION FOR BETTER
PREDICTION OF MARINE ICING ON STRUCTURES

13,9

PETROMAKS2

NTNU

2015 - 2019

Bevilgning

Forskerprosjekt

1

UoH-sektor

Syn-Rift Systems: Outcrop Analogues and Subsurface Applications

13,8

PETROMAKS2

UIB

2016 - 2019

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

10

UoH-sektor

Carbon Membranes for CO2 Removal from High Pressure Natural Gas in Subsea
Process

13,7

PETROMAKS2

NTNU

2017 - 2020

Bevilgning

Forskerprosjekt

3

UoH-sektor

Internal and external forcing factors on the Source-to-Sink infill dynamics of the
Lower Mesozoic Greater Barents Sea Basin

13,7

PETROMAKS2

UIB

2017 - 2021

Bevilgning

Forskerprosjekt

5

UoH-sektor

The Norwegian oil and gas supply industry in hard times: Innovation in global
supply chains,

13,5

PETROMAKS2

UIO

2018 - 2022

Bevilgning

Forskerprosjekt

3

UoH-sektor

A Multidisciplinary Approach to Characterize Coalescence in Petroemulsions

13,2

PETROMAKS2

NTNU

2017 - 2020

Bevilgning

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

UoH-sektor

Pre-existing structural controls on normal fault
growth, tectonic geomorphology and sedimentation in multiphase rifts

12,8

PETROMAKS2

UIB

2012 - 2017

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

4

UoH-sektor

Dynamics Of Floating Ice

12,8

PETROMAKS2

UIO

2018 - 2022

Bevilgning

Forskerprosjekt

2

UoH-sektor

High Pressure Gas Liquid Separation

12,8

PETROMAKS

NTNU

2005 - 2011

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

13

UoH-sektor

Quantifying the Effects of Sediment Deposition, Compaction and Pore Fluid on
Rock Properties and Seismic Signatures

12,5

PETROMAKS

UIB

2007 - 2011

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

UoH-sektor

Barents Sea Paleozoic basement and basin configurations

12,3

PETROMAKS2

UIB

2014 - 2019

Avsluttet

Forskerprosjekt

2

UoH-sektor

Dealing with depths: systems biology of health preservation in professional
saturation diving

12,0

PETROMAKS2

NTNU

2018 - 2022

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

4

UoH-sektor

Microfractures in black shales and their transport properties

11,2

PETROMAKS2

Institutt for geofag

2017 - 2021

Bevilgning

Forskerprosjekt

3

UoH-sektor

Glaciations in the Barents Sea area

11,0

PETROMAKS2

UIO

2010 - 2015

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

5
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UoH-sektor

Gas Hydrates on the Norway - Barents Sea - Svalbard margin

10,4

PETROMAKS

UIO

2006 - 2011

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

8

UoH-sektor

Reconstructing the Triassic northern Barents Shelf; basin infill patterns
controlled by gentle sags and faults

10,3

PETROMAKS2

UIO

2014 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

15

UoH-sektor

OMNIS (Offshore Mid-Norway: Integrated Margin and Basin Studies)

10,3

PETROMAKS2

UIO

2011 - 2015

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

UoH-sektor

Supplier Industry and Value Creation (SIVAC)

10,0

PETROMAKS2

UIO

2014 - 2019

Avsluttet

Forskerprosjekt

3

UoH-sektor

The Jan Mayen micro-continent - Searching for new knowledge on prospectivity,
basin evolution and sediment provenance

9,6

PETROMAKS

UIB

2006 - 2009

Avsluttet

Forskerprosjekt

2

UoH-sektor

Durable Arctic Icephobic Materials (AIM)

9,3

PETROMAKS2

NTNU

2016 - 2020

Bevilgning

Forskerprosjekt

3

UoH-sektor

Reconstructing the Quaternary basin configuration and evolution in the
central/northern North Sea

9,2

PETROMAKS2

UIB

2017 - 2021

Bevilgning

Forskerprosjekt

3

UoH-sektor

An Integrated Approach to Interfacial / Surface Processes in Crude Oil Systems

9,2

PETROMAKS

NTNU

2006 - 2009

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

UoH-sektor

Novel biomarkers for the prediction of health consequences from
occupational exposure to benzene in 12 versus 8 h work shifts

9,2

PETROMAKS2

UIB

2008 - 2013

Avsluttet

Forskerprosjekt

7

UoH-sektor

Treatment of Produced Water: Characterization and new treatment strategies,

9,0

PETROMAKS

NTNU

2004 - 2009

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

10

UoH-sektor

Individual health surveillance of workers exposed to petroleum products

8,9

PETROMAKS2

UIB

2012 - 2018

Avsluttet

Forskerprosjekt

8

UoH-sektor

URE 2014-18
Integration of Seismic, Well and Production data
constrained by Physical/Geological Models

8,8

PETROMAKS2

NTNU

2014 - 2018

Avsluttet

Forskerprosjekt

7

UoH-sektor

Fitness to dive - a translational approach to physiological challenges in the
hyperbaric working environment

8,0

PETROMAKS2

NTNU

2012 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

6

UoH-sektor

Developing and sustaining safety culture in the Norwegian petroleum industry:
Leadership, Psychological Capital and Situational Awareness,

8,0

PETROMAKS2

UIB

2009 - 2013

Avsluttet

Forskerprosjekt

2

UoH-sektor

Increased energy savings in water/oil separation through advanced fundamental
emulsion paradigms

7,9

PETROMAKS2

NTNU

2011 - 2014

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

14

UoH-sektor

Stimulated Oil Production by Seismic Waves

7,8

PETROMAKS

UIO

2005 - 2009

Avsluttet

Forskerprosjekt

2

UoH-sektor

Sea floor stability offshore Lofoten, Northern Norway

7,6

PETROMAKS2

UIT

2009 - 2014

Avsluttet

Forskerprosjekt

1

UoH-sektor

Interpretation of frequency-dependent seismic responses of finely layered,
partially saturated and fractured reservoirs

7,6

PETROMAKS2

NTNU

2017 - 2020

Bevilgning

Forskerprosjekt

1

UoH-sektor

Prevention of hydrogen induced stress cracking (HISC) in subsea pipelines and
production systems made from stainless steel

7,5

PETROMAKS

NTNU

2006 - 2012

Avsluttet

Forskerprosjekt

1

UoH-sektor

Mechanisms of Primary Migration

7,4

PETROMAKS2

UIO

2009 - 2013

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

UoH-sektor

Shift work, sleep and health among offshore workers, A longitudinal study

7,2

PETROMAKS2

UIB

2008 - 2013

Avsluttet

Forskerprosjekt

4

Prosjekter som ikke er vurdert (17/19)

132

Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

UoH-sektor

Quantification of geological processes that govern basin scale fluid flow

7,2

PETROMAKS

UIT

2005 - 2009

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

5

UoH-sektor

Fatigue damage from dynamic ice action

6,9

PETROMAKS2

NTNU

2018 - 2021

Bevilgning

Annen støtte

1

UoH-sektor

Nano-enabled Sustainable Cement Sheath Behind Casings

6,7

PETROMAKS2

NTNU

2013 - 2016

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

UoH-sektor

Barents Sea Rock Properties

6,7

PETROMAKS2

UIO

2010 - 2015

Avsluttet

Forskerprosjekt

1

UoH-sektor

Depostional models for Cenozoic sandy systems

6,6

PETROMAKS2

NTNU

2007 - 2013

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

1

UoH-sektor

Hydrocarbon maturation in aureoles around sill intrusions in organic-rich
sedimentary basins

6,6

PETROMAKS

UIO

2005 - 2010

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

UoH-sektor

Barents Sea Tectonic Basin Modelling (BarMod) with focus on potential
petroleum systems in the Central Barents Sea Region

6,5

PETROMAKS2

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE
FAKULTET

2011 - 2015

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

4

UoH-sektor

Improved Mechanisms of Asphaltene Deposition, Precipitation and Fouling,

6,5

PETROMAKS2

NTNU

2014 - 2017

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

13

UoH-sektor

URE - Uncertainty in Reservoir Evaluation
- High-Contrast Spatial Features

6,4

PETROMAKS2

NTNU

2008 - 2013

Avsluttet

Forskerprosjekt

4

UoH-sektor

Hydrates in petroleum production - Assessment of Plug Risk

6,4

PETROMAKS

UIB

2005 - 2009

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

1

UoH-sektor

Physics of Oil Recovery

6,2

PETROMAKS

UIO

2004 - 2009

Avsluttet

Forskerprosjekt

1

UoH-sektor

Mineral phase transitions control on basin subsidence: The role of temperature,
pressure, fluids and melting

6,2

PETROMAKS

UIO

2004 - 2008

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

UoH-sektor

The Study of non-uniform particle bed motion in pipes with Newtonian and
Non-Newtonian fluids,

6,2

PETROMAKS2

UIS

2017 - 2019

Bevilgning

Forskerprosjekt

3

UoH-sektor

Bayesian inversion of 4D seismic waveform data for quantitative integration
with production data

6,2

PETROMAKS2

UIB

2017 - 2020

Bevilgning

Forskerprosjekt

2

UoH-sektor

Development of job-exposure-models for risk assessment of benzene exposure,

6,1

PETROMAKS2

UIB

2018 - 2021

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

1

UoH-sektor

The emergence of a new petroleum province in the High North - integrated or
fragmented?

6,1

PETROMAKS2

UIT

2014 - 2019

Bevilgning

Forskerprosjekt

4

UoH-sektor

Bayesian Lithology-Fluid Inversion based on Well and Seismic Data

5,9

PETROMAKS2

NTNU

2006 - 2013

Avsluttet

Forskerprosjekt

3

UoH-sektor

Risks during hydrocarbon exploration and production in cold offshore regions

5,8

PETROMAKS2

NTNU

2010 - 2013

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

5

UoH-sektor

Enabling High-Performance Safety-Critical Offshore and Subsea Automatic
Control Systems using Embedded Optimization

5,2

PETROMAKS2

NTNU

2012 - 2016

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

1

UoH-sektor

Interorganisational Complexity and Risk of Major Accidents

5,2

PETROMAKS2

NTNU

2013 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

4

UoH-sektor

Nanoparticles to Stabilize CO2-foam for Efficient CCUS in Challenging Reservoirs

4,9

PETROMAKS2

UIB

2017 - 2020

Bevilgning

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

3
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UoH-sektor

Modelling Instantaneous Risk for Major Accident Prevention

4,4

PETROMAKS2

NTNU

2013 - 2017

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

4

UoH-sektor

Modelling and inversion of seismic waveform and electromagnetic data using
integral equation methods

4,4

PETROMAKS2

UIB

2013 - 2017

Avsluttet

Forskerprosjekt

1

UoH-sektor

Vascular gas bubbles and endothelial damage in relation to saturation diving,

4,2

PETROMAKS

NTNU

2008 - 2011

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

3

UoH-sektor

Detrital zircon as a tool in stratigraphic correlation and sedimentary provenance
analysis

3,8

PETROMAKS

UIO

2005 - 2008

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

UoH-sektor

Identification of rock and material properties with new 2-frequency ultrasound
technique

3,7

PETROMAKS

NTNU

2008 - 2011

Avsluttet

Forskerprosjekt

1

UoH-sektor

Geologic reservoir caracterisation, Alluvial deposits, controlling factors,
processes, architectural style and hetrogeneities

3,7

PETROMAKS

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE
FAKULTET

2004 - 2008

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

UoH-sektor

Efficacy of prolonged cardiopulmonary resuscitation during accidental cold
water hypothermia

3,6

PETROMAKS2

UIT

2012 - 2018

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

1

UoH-sektor

Processing and inversion of marine electromagnetic data

3,6

PETROMAKS

NTNU

2004 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

3

UoH-sektor

Petrophysical properties of mudstones and sandstones and their seismic
response,

3,6

PETROMAKS

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE
FAKULTET

2004 - 2008

Avsluttet

Forskerprosjekt

3

UoH-sektor

Time Coded Impulse Seismic Technique for Marine Reservoir Monitoring

3,4

PETROMAKS

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE
FAKULTET

2004 - 2008

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

2

UoH-sektor

Functional microgels for enhanced oil recovery applications,

3,2

PETROMAKS2

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE
FAKULTET

2009 - 2013

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

UoH-sektor

Multiphysics Investigation of Composite Shell Structures Subjected to Water
Shock Wave Impact in Petroleum Industry

3,1

PETROMAKS2

HØGSKOLEN I NARVIK

2010 - 2013

Avsluttet

Forskerprosjekt

2

UoH-sektor

Seismic Imaging of Fault Zones

3,0

PETROMAKS2

UIS

2011 - 2016

Avsluttet

Forskerprosjekt

2

UoH-sektor

Integrated Design and Operation of Natural Gas Production and Transportation
Infrastructure under Uncertainty

3,0

PETROMAKS

NTNU

2006 - 2011

Avsluttet

Forskerprosjekt

2

UoH-sektor

Procurement and contracting as drivers for the rising costs problem in the
Norwegian offshore oil & gas industry

2,9

PETROMAKS2

UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

2015 - 2017

Avsluttet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

5

UoH-sektor

Characterizing surface wettablility in reservoir rock core materials using novel
Nuclear Magnetic Resonance techniques,

2,9

PETROMAKS2

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE
FAKULTET

2011 - 2014

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

UoH-sektor

Numerical and experimental investigation of free convective heat transport for
subsea heat exchangers

2,6

PETROMAKS

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE
FAKULTET

2009 - 2012

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

UoH-sektor

Design for operations, maintenance and support (OMS) of complex production
facilities in remote, harsh and sensitive environments

2,5

PETROMAKS

UIS

2006 - 2010

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

4

UoH-sektor

Reduction of non-productive time by in-depth analyses of wellbore restrictions
based on real-time drilling data

2,5

PETROMAKS2

NTNU

2010 - 2013

Avsluttet

Forskerprosjekt

3

UoH-sektor

Solid Separation from Highly Viscous Liquids by Cyclonic Technology

2,5

PETROMAKS

UIB

2008 - 2012

Avsluttet

Forskerprosjekt

1

UoH-sektor

Culture, crises and campaigns: a comparison

2,1

PETROMAKS

UIO

2007 - 2010

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

Prosjekter som ikke er vurdert (19/19)

134

Sektor

Prosjekttittel

Budsjett
[mill. NOK]

Program

Ansvarlig

Prosjektperiode

Fase

Prosjekttype

Samarbeidspartnere

UoH-sektor

Socio Technical Safety Assessment within Risk Regulation Regimes STARS

1,7

PETROMAKS2

UIS

2014 - 2017

Avsluttet

Annen støtte

2

UoH-sektor

Divers as Decompression Sickness Survivors: Exploring their Physical Exercise
Involvement and Scheduling Efficacy

1,6

PETROMAKS

NTNU

2010 - 2012

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

2

UoH-sektor

Norwegian-Russian collaboration on deep seismic studies of the crust and upper
mantle in the Barents Sea

0,8

PETROMAKS

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE
FAKULTET

2009 - 2010

Avsluttet

Kompetanseprosjekt med
brukermedvirkning

2

UoH-sektor

A historical cohort study on multiple sclerosis among offshore workers in the
petroleum industry in Norway

0,1

PETROMAKS

UIB

2007 - 2009

Avsluttet

Annen støtte

Ikke oppgitt

Annet

Riser tension technology for new frontiers, Environmental Friendly Cylinder
Technology for Deep Water and Harsh Conditions,

14,3

PETROMAKS

GCE NODE

2006 - 2011

Avsluttet

Brukerstyrt
innovasjonsprosjekt

7

Annet

Exposure-related risks of cancer in Norwegian offshore petroleum industry
workers

13,5

PETROMAKS2

OUS

2018 - 2021

Bevilgning

Forskerprosjekt

4

Annet

Tetrahydrobiopterin as a key factor in the pathophysiology of diving

3,6

PETROMAKS2

HELSE BERGEN HF

2014 - 2019

Bevilgning

Forskerprosjekt

2

Annet

Chemical exposures and cancer incidence in Norwegian offshore oil industry
workers

3,4

PETROMAKS2

OUS

2009 - 2013

Avsluttet

Forskerprosjekt

Ikke oppgitt

Annet

Exposure to oil and diesel and risk of skin cancer among Norwegian offshore oil
industry workers

0,9

PETROMAKS2

OUS

2013 - 2015

Avsluttet

Forskerprosjekt

1

