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Innledning ved Olje- og energidepartementet
Åpningsprosessen for norske havområder ved Jan Mayen

Før et område kan åpnes for petroleumsvirksomhet må det gjennom-
føres en åpningsprosess. En åpningsprosess har som formål å utrede 
det faglige grunnlaget for Stortingets beslutning om åpning av et om-
råde.

En åpningsprosess består av to hovedelementer. Den ene delen er en 
vurdering av ressurspotensialet i området. Den andre delen er en vur-
dering av de næringsmessige, miljømessige og andre samfunnsmes-
sige virkninger av petroleumsvirksomhet i området (konsekvensutred-
ning).

Konsekvensutredningen skal belyse spørsmål som fare for forurensn-
ing og økonomiske og samfunnsmessige virkninger petroleumsvirk-
somhet kan ha. En konsekvensutredning er en sentral del av en åpn-
ingsprosess og gjennomføres i regi av Olje- og energidepartementet.

Første del av konsekvensutredningsprosessen innebærer utarbeidelse 
av et utredningsprogram. Utredningsprogrammet angir temaene for 
konsekvensutredningen. For å belyse de ulike temaene utarbeides det 
ulike fagutredninger. Olje- og energidepartementet oppsummerer de 
ulike utredningene i en konsekvensutredningsrapport som sendes på 
offentlig høring.

Utredningene, høringsuttalelsene, vurderingen av ressurspotensialet 
og annen relevant informasjon som har framkommet i prosessen dan-
ner grunnlag for en melding til Stortinget. Stortinget tar stilling til åpn-
ing eller ikke åpning av hele eller deler av det aktuelle område, inklu-
sive eventuelle vilkår. 

Denne rapporten er en av flere faglige utredningsrapporter som inngår 
i en serie underlagsrapporter til Konsekvensutredning om virkninger 
av petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen. Utrederen står inne for det 
faglige innholdet i rapporten.

Utredningen er laget på oppdrag for Olje- og energidepartementet. 
Arbeidet vil inngå i en konsekvensutredningsrapport som er planlagt 
sendt på offentlig høring 4. kvartal 2012. Det er lagt opp til at regjer-
ingens vurdering av spørsmålet om åpning av områder for petrole-
umsvirksomhet ved Jan Mayen legges frem for Stortinget våren 2013.
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Scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen 

Regjeringen besluttet i den helhetlige forvaltningsplan for Norskehavet i 2009 å igangsette en 

åpningsprosess for petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, med sikte på tildeling av 

utvinningstillatelser. Havområdene på norsk side ved Jan Mayen som omfattes av 

åpningsprosessen favner et areal på ca 100 000 km
2
, og grenser mot grønlandsk sektor i vest 

og mot islandsk sektor i sør (Figur 1). 

 

Dette dokumentet presenterer to scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan 

Mayen, til bruk i konsekvensutredningen for området. Datagrunnlaget i området er per i dag 

begrenset og OD har ikke en ressursberegning for området. Scenarioene er derfor basert på 

mulige ressursutfall vurdert ut fra dagens kunnskap om geologien i området. 

 

Ressursutfallene i de to scenarioene er videre styrt av at det er behov for betydelige 

funnstørrelser for å kunne gi lønnsomme utbygginger. 

 

For å redusere usikkerheten er det i havområdene ved  Jan Mayen igangsatt innsamling av 

seismikk. Innsamling, prosessering og tolkning av seismikken i disse områdene forventes å 

være ferdig i løpet av våren 2013. Dette vil gi en bedre forståelse av ressursgrunnlaget i 

området.  

1 POTENSIAL FOR OLJE OG GASS 

Jan Mayen-ryggen utgjør et mikrokontinent som strekker seg fra øya Jan Mayen sørover mot 

nordspissen av Island. Den geologiske utviklingen av området henger sammen med dannelsen 

av den nordligste delen av Atlanterhavet. Mikrokontinentet ble skilt fra Norge ved utviklingen 

av Ægir-ryggen og fra Øst-Grønland ved havbunnsspredning tilknyttet Kolbeinseyryggen. 

Øya Jan Mayen og bergartene under øya er i sin helhet vulkanske, eller sterkt påvirket av 

vulkanismen rundt Beerenberg. Berggrunnen på Jan Mayen-ryggen er dominert av unge 

sedimentære bergarter og lavabergarter. Under disse bergartene forventes det stedvis også å 

finnes eldre sedimentære bergarter. Hovedryggen på norsk side er preget av en vestlig bratt 

skrent og en mer slakthellende østlig skåning. På vestsiden opptrer forkastninger, og utgående 

bergarter avsatt i oligocene, eocen og tidligere. Havdypet i største delen av dette området 

varierer mellom 1000 og 2000 meter. 
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Figur 1. Jan Mayen 

Det ble i 1974 gjennomført grunne boringer på Jan Mayenryggen i regi av vitenskapelige 

institusjoner (DSDP). På  norsk side ble det tatt kjerner ned til øvre eocen. Videre ble det 

samlet inn seismiske data på norsk side i 1979, 1985 og 1988. En reprosessert versjon av de 

seismiske linjene fra 1985 og 1988 resulterte i klar bedring av kvaliteten (Spectrum 2008), 

men seismikken gir allikevel dårlig avbildning på dypere nivå. OD samlet i 2011 inn noe over 

3000 km seismikk. Disse dataene  er under prosessering, og forventes ferdigstilt i 2. kvartal 

2012. I juli 2011 gjennomførte OD også et tokt med forskningsfartøyet G.O. Sars i nært 

samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB). Det ble tatt en rekke prøver av berggrunnen i 

bratte skrenter ved hjelp av en ROV (remotely operated vehicle). Analyser av bergartsprøvene 

er startet opp og forventes ferdigstilt til  sommeren 2012. 

2 SCENARIOER  

Norsk kontinentalsokkel er åpnet stegvis for petroleumsvirksomhet. Strategien for 

konsesjonsrunder i nylig åpnede og umodne områder har som hovedregel fulgt prinsippet om 

sekvensiell leting. Dette innebærer at resultater av brønner i utvalgte blokker i et område bør 

foreligge og være evaluert før det utlyses nye blokker i det samme området. Denne 

framgangsmåten sikrer at store områder kan kartlegges med relativt få letebrønner. På den 

måten blir tilgjengelig informasjon benyttet til videre leting og boring av unødvendige og  

tørre brønner kan unngås. Strategien fører til at kun utvalgte nøkkelblokker blir utlyst og 

tildelt selv om store områder blir åpnet. Blokkene som lyses ut er antatt å være de mest 

prospektive og/eller ha høy informasjonsverdi.  

 

Strategien med stegvis utforskning, samt gjeldende rammebetingelser for 

petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel, er forutsatt videreført i scenarioene. 
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Det er i scenarioene forutsatt at første letebrønn blir boret i 2017. Det blir boret én letebrønn 

per år. Modellteknisk forutsettes det at leteboring opphører etter fire år med tørre brønner. Det 

antas en ledetid fra funn til produksjon på 10 år, som tilsvarer gjennomsnittlig ledetid for felt 

på norsk sokkel. 

2.1 Scenario 1 for havområdene ved Jan Mayen 

Det er valgt to funnområder på den topografiske Jan Mayen-ryggen sør for Jan Mayen, hhv. 

nær grensen mot Islands kontinentalsokkel og ca 65 km sør for Jan Mayen (Figur 2). 

Lokaliseringen er basert på at ryggen er det mest sannsynlige stedet for 

hydrokarbonakkumulasjoner i området. Sannsynligheten for funn minker nordover på ryggen. 

 

For å dekke hele området som omfattes av konsekvensutredningen, er det i tillegg valgt å 

legge et funn i området mellom Jan Mayen og Grønlands kontinentalsokkel. Dette punktet er 

primært valgt for å kunne vurdere miljøkonsekvenser ved virksomhet i dette området. Det 

presiseres at funnsannsynligheten her utfra dagens kunnskap er svært liten. 

 

Første letebrønn blir boret på Jan Mayen-ryggen i 2017 og gir ett gassfunn på 100 milliarder 

Sm
3
. Det bores én letebrønn per år, og det antas at det blir gjort funn i hver tredje brønn. Etter 

2017 blir det gjort ytterligere ett funn på Jan Mayen-ryggen - et oljefunn på 40 millioner Sm
3
 

i 2020. I 2023 blir det gjort et oljefunn i Vesterisen på 40 millioner Sm
3
. Etter 2023 er 

letebrønnene tørre og det blir ikke boret letebrønner etter 2027. 

 

 
Figur 2. Scenario 1 for Jan Mayen – områder med funn. 

Utbyggingsløsninger  

Beslutning om utbygging av gassfunnet tas i 2023. Gassfunnet bygges ut med flytende LNG. I 

2026 og i 2029 tas det beslutninger om utbygging av oljefunnene. Oljefunnene bygges ut med 

flytende produksjonsinnretning (FPSO) der stabilisert olje bøyelastes.  

 

Første produksjon starter i 2027. 
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En samlet fremstilling av utbygginger og -løsninger er gitt i Figur 5. 

 

 

 
Figur 3. FPSO 

 
 

Figur 4. Flytende LNG (Illustrasjon: Shell) 

 
 

 
Figur 5. Scenario 1 for Jan Mayen - utbyggingsløsninger. 

 

Tabell 1 gir oversikt over de totale ressurser, investeringer og driftskostnader knyttet til leting 

og utbygging i havområdene utenfor Jan Mayen.  
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Tabell 1. Scenario 1 - ressurser, investeringer og driftskostnader 

2.2 Scenario 2 for havområdene ved Jan Mayen 

Første letebrønn blir boret i 2017 på Jan Mayenryggen og gir et oljefunn på 40 millioner Sm
3 

(Figur 6). Senere letebrønner er tørre, og det blir ikke boret letebrønner etter 2021. 
 

 
 Figur 6. Scenario 2 for Jan Mayen – områder med funn 

Utbyggingsløsninger  

Det blir tatt en beslutning om utbygging av oljefunnet i 2023. Oljefunnet bygges ut med 

flytende produksjonsinnretning (FPSO) der stabilisert olje bøyelastes.   

 

Første produksjon starter i 2027. 

 

En samlet fremstilling av utbygginger og -løsninger er gitt i Figur 7. 
 

Totale ressurser Olje mill Sm3 Gass mrd Sm3

Jan Mayen 80 100

Utbygginger Investeringer Driftskostnader 

Hver bunnramme inkluderer kostnader for 10 brønner mill NOK Mill NOK per år

Jan Mayen

11 letebrønner, à 700 mill NOK 7700

Flytende LNG-anlegg, inkl 1 bunnramme 35000 1400

Flytende produksjonsinnretning for olje, inkl 1 bunnramme 35000
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Figur 7. Scenario 2 for Jan Mayen - utbyggingsløsninger. 

 

Tabell 2 gir oversikt over totale ressurser, investeringer og driftskostnader knyttet til leting og 

utbygging i havområdene utenfor Jan Mayen.  

 
Tabell 2. Scenario 2 - ressurser, investeringer og driftskostnader 

 

 
 

Totale ressurser Olje mill Sm3 Gass mrd Sm3

Jan Mayen 40

Utbygginger Investeringer Driftskostnader 

Hver bunnramme inkluderer kostnader for 10 brønner mill NOK Mill NOK per år

Jan Mayen

5 letebrønner, à 700 mill NOK 3500

Flytende produksjonsinnretning for olje, inkl 1 bunnramme 35000 1400



Foto: Jan Stenløkk, Havforskningsinstituttet og Oljedirektoratet
Trykk: Departementenes servicesenter - 09/2012
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