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Kommentarer fra Norsk Industri til rapporten "Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel" 

Vi viser til brev fra Olje- og energidepartementet, datert 24.9.2010, hvor det inviteres til å gi 
høringskommentarer til utvinningsutvalgets rapport "Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel". 

Utvinningsutvalgets rapport er, etter KONGSBERGs syn, et viktig bidrag for å optimalisere 
utvinningen og derigjennom maksimere verdiskapningen og samfunnsnytten fra de norske olje- og 
gassfeltene. I en situasjon med fallende produksjon er det spesielt viktig med fokus på økt utvinning. 

Den petroleumsrettede leverandørindustrien har utviklet seg til å bli den nest største eksportøren etter 
olje og gass. Næringen preger i stor grad den maritime næringsklyngen. Av verdien av de ferdigstilte 
skipene ved norske verft er om lag 90 prosent relatert til aktiviteten i petroleumsnæringen. Det er på 
kort og mellomlang sikt ikke noen annen bransje i Norge som har potensialet i seg til å overta olje og 
gassvirksomhetens posisjon som motor i næringsutviklingen. 

Norge er i dag verdensledende på utvinning av ressursene i felt, p.g.a. en stor satsing på målrettet 
forskning, teknologiutvikling og evne og vilje til å ta dette i bruk. Utvalget har, etter KONGSBERGs 
vurdering, foreslått en rekke gode tiltak og løsninger for å optimalisere utvinningen. Vi enig i de aller 
fleste foreslåtte tiltak i rapporten. Et sentralt element i utviklingen av norsk sokkel, har vært 
samarbeidet mellom myndigheter, oljeselskap, forskningsmiljø og leverandørindustri. Dette 
samarbeidet må videreutvikles for at vi skal få økt utvinning basert på høy sikkerhet og 
miljøvennlige løsninger. 

Myndighetene må legge til rette for økt entrepenørskap i næringen gjennom incentiver og tilskudd. 
Dette gjelder spesielt innen områdene brønndesign, reservoarkunnskap, overvåkning, simulering — 
alle fagområder som er essensielle i realisering av IOR. 

Det er et faktum at bransjen i Norge er langt mer konsolidert, både på oljeselskaps- og 
leverandørsiden. Dette har redusert mangfoldet og vil kunne påvirke vår innovasjonskraft negativt. 

For å kompensere for dette, trengs ekstra innsats og tilpassede incentiv fra myndighetenes side, for 
eksempel ved å finansiere etablering av forskningsprogrammer og JIP's, samt kompetansesentra. 
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Det er KONGSBERGs erfaring, også fra andre bransjer, at mye banebrytende teknologisk 
innovasjon har fremkommet gjennom langsiktig utviklingsprogram mellom myndighetene, 
forskningsmiljøene og industripartnerne. I forhold til det meget store potensialet nasjonen har ved å 
realisere Åm-rapportens ambisjoner, mener KONGSBERG at dette bør defineres som et nasjonalt 
løft og prioriteres deretter. 

KONGSBERG ønsker også å minne om at like viktig som økt utvinning, er tilgang på nye felt og 
areal. Store petroleumsmengder gjenstår å finne og store havområder er ennå ikke utforsket på norsk 
område. Det er i forbindelse med nye, store feltutbygginger at mye av teknologiutviklingen skjer, 
også når det gjelder utvinningsteknikker. Det er avgjørende for leverandørindustrien å ha et 
langsiktig og stabilt hjemmemarked for å videreutvikle industrien og frembringe nye tekniske 
løsninger og produkter for det internasjonale markedet. 

Forøvrig viser vi til Norsk Industris høringsuttalelse. 

Med vennlig hilsen 
Kongsberg Gruppen ASA 

C1/J.L 	(i(AAA-- 
Walter Qvam 
President and Chief Executive Officer 
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