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En betydelig eier med fokus på høy verdiskaping 
- Petoro skal være en drivkraft på norsk sokkel!

~30-40% 
SDØE-eierskap i olje-
infrastruktur

~21% 
av oljen produsert på norsk 
sokkel

~30-47% 
SDØE-eierskap i gass- 
infrastruktur

~33% 
av leveransen av gass fra 
norsk sokkel

37 av 94 
felt i produksjon - verdens 
største partner

Troll

Melkøya

Snorre

Johan Sverdrup

1/3 
av gjenværende ressurser på 
norsk sokkel

181 lisenser 
verdens største partner

~26 mrd NOK 
SDØE investeringer 2021

~186 mrd NOK 
SDØE kontantstrøm i 2021
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Utslipp av klimagasser (scope 1)  
Mål om 55% reduksjon innen 2030
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Porteføljeanalyse 2022 
Økte fremtidige volumer og CO2-utfordringen 

Hensikt:  
• Evaluere og identifisere om det er mulig å øke 

verdien av SDØE-porteføljen gjennom 
beslutninger i lisensene eller i 
gasstransportsystemet 

Hypotese:  
• Ved å optimalisere porteføljen som helhet 

finnes det alternativer som kan redusere 
utslipp til luft og øke gasseksporten fra NCS
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Gassinfrastruktur muligheter 

1. Exit kapasitet er betydelig større enn kapasitet 
på produksjon, prosess og midstrøm 

2. Enormt behov for CCS om Europa og verden 
skal nå sine mål om reduksjon i CO2-utslipp 

3. Hydrogen ses på som en helt nødvendig del 
av en fremtidig energiomstilling 

• Det er mange ubesvarte spørsmål om hvor og 
hvordan Norge og norsk infrastruktur kan være 
en del av energiomstillingen…
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CCS-planer i Nederland
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Et mulig scenario for fremtiden?
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Hva tror Petoro om fremtidig infrastruktur - 
oppsummert
Behov på kort sikt Petoros tiltak og fokus

Sikker og stabil produksjon og maksimal eksport 
av gass

Sikker og effektiv drift

Eksportere så mye gass som mulig

Behov på mellomlang sikt Petoros tiltak og fokus

Høyest mulig eksport og reduksjon av CO2 Økt gassproduksjon og eksport til Europa
Redusere egne CO2 utslipp

Behov på lang sikt Petoros tiltak og fokus

Stabile gassleveranser og bidrag til 
energiomstillingen

Eksportere så mye gass som mulig med lavest 
mulig utslipp
Gjenbruk av infrastruktur til CCS? 

Gjenbruk av infrastruktur til hydrogen?


