Pressemelding: sperrefrist til onsdag 10.2.2016 kl. 12.30.
Grunn til oljeoptimisme i nord!
Den rykende ferske rapporten «Petro Foresight 2030» gir grunn til optimisme i nord. Rapporten
sier at det mest sannsynlig vil gå fra tre til ni felt i drift innen 2030 på nordnorsk sokkel og at det
blir en oljeterminal for bøyelasttankskip på Veidnes. Vi gleder oss over at aktiviteten øker og
skaper ringvirkninger langs hele den nordnorske kysten, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic.
Den årlige lanseringen av Petro Foresight 2030 «Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge» ble
gjennomført i Kirkenes i forbindelsen med Kirkeneskonferansen. - I år har det vært ekstra viktig å ha
fokus på den makroøkonomiske situasjonen i analysearbeidet. Også for Nord-Norge vil fremtidig oljeprisog kostnadsutvikling være svært styrende for fremtidig utvikling. Petro Foresight 2030 viser at oljeprisen
skal betydelig opp på sikt og at kostnadene har kommet kraftig ned. Funnene i nord har blitt mer
konkurransedyktige, forklarer Kjell Giæver, direktør i leverandørnettverket Petro Arctic.

Vår rolle i de globale klimautfordringene må også sette sitt preg på petroleumsutviklingen i nord. Ny
teknologi, strenge krav til utslipp og høy energieffektivitet må legges til grunn for framtidig aktivitet her,
sier Kjell Giæver. Årets Petro Foresight 2030 viser at utbygginger i Barentshavet nå kan gjennomføres helt
ned til 45 dollar fatet på grunn av kostnadsreduksjoner i bransjen. Nå er det på tide å legge bort
diskusjonen om at olje og gass i nord ikke er lønnsomt, sier en fornøyd Kjell Giæver. Ressursene i nord
har økt sin robusthet over det siste året med tilleggsfunn rundt Aasta Hansteen og Skarv samt fortsatt
positiv utvikling omkring tre store funnområder i Barentshavet. Og interessen for 23. runde har vært
formidable i en industri som ellers preges av brutale aktivitetskutt. Antall planlagte brønner på nordnorsk
sokkel har holdt seg, mens det har gått betydelig ned i andre regioner.

Forventer realisering av oljeterminal
Vi forventer at total investerings- og operasjonskostnadene vil ligge på rundt NOK 70 milliarder årlig fra
2020. I dette ligger det også forventninger om byggingen av en oljeterminal på Veidnes i Nordkapp
kommune for å laste fra bøyelasttankskip (shuttle-tankere) til eksporttankskip. Etter våre kilder bør det
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være mulig å realisere en oljeterminal for en kostnad på ca NOK 3 mrd. Allerede kjente funn som Johan
Castberg, Alta/Gotha og Wisting viser volumer på rundt 1200 mill. fat olje i området, noe som bør være
tilstrekkelig volum til å kunne realisere en terminalløsning.

Aktørene bak rapporten er Pro Barents, Petro Arctic, Kunnskapsparken Nord, Kunnskapsparken Bodø og
Innovasjon Norge i samarbeid med analyseselskapet Rystad Energy. Målet med arbeidet er å synliggjøre
mulighetene innenfor olje- og gassnæringen i nord.

For mer informasjon og kommentarer:
Pressepakke med analyseresultater og figurer kan sendes på forespørsel: post@petroarctic.no
Kjell Giæver, Direktør Petro Arctic, mobil 951 54900
Trine Bredal Hauan, Adm. dir Pro Barents, mobil 906 24594
Trond Slettbakk, Adm. dir Kunnskapsparken Nord, mobil 991 00785
Linda Simensen, Seniorrådgiver Innovasjon Norge, mobil 993 99 226
Eirik Pedersen, Adm. dir Kunnskapsparken Bodø, mobil 951 84190
Jarand Rystad, Managing Partner Rystad Energy, mobil 906 97398
Simon Sjøtun, Prosjektleder Rystad Energy, mobil 404 56045

Om aktørene:
Pro Barents er en regional industriinkubator for leverandørindustri rettet mot olje og gassbransjen med
geografisk virkeområde Finnmark og Nord- Troms.
Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til
eksisterende og framtidige petroleumsrelaterte utbyggingsprosjekter i Nord-Norge og Barentshavet.
Kunnskapsparken Nord er en regional industriinkubator med geografisk virkeområde Nordland og Troms
til og med Tromsø.
Kunnskapsparken Bodø arbeider for nyskaping og vekst i næringslivet gjennom å hjelpe etablerere med
oppstart av bedrifter og utvikling av eksisterende virksomheter.
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Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av
konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som
reisemål.
Rystad Energy er et ledende konsulent- og analyseselskap innenfor olje og gass med oljeselskaper,
leverandører, myndigheter og finansinstitusjoner som kunder.

