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N

orsk olje- og gassindustri øker stadig sine aktiviteter i utviklingsland. Et av
Norwatchs satsingsområder i 2006 er norsk deltakelse i olje- og gassindustrien
i Vest-Afrika. Satsingen er del av et samarbeidsprosjekt mellom Framtiden i
våre hender, Norwatch og Fellesrådet for Afrika, og er blitt tildelt NORADmidler fra RORG-samarbeidet. Norwatch skal gjennomføre to sentrale deler av prosjektet. Den første er en ren kartlegging av hvilke norske selskaper som er tilstede i Vest-Afrika, og omfatter både oljeselskap og de største underleverandørene. Den andre delen av
prosjektet vil bestå i en eller flere journalistiske undersøkelser av norsk aktivitet i området.
Rapporten ”Norsk olje- og gassindustri i Vest-Afrika: En oversikt” representerer dermed
første del av prosjektet, og inneholder en kartlegging av norske selskaper som er tilstede i
Vest-Afrika. Oversiktsrapporten er blitt utarbeidet for Norwatch av Liv Marte Nordhaug
i Nordhaug Consulting.
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– British Petroleum
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– Energy Equity Resources
– Energy Information Administration
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system (Flytende produksjons- og lagringssystem)
– Floating Storage and Offloading system
(Flytende lagringssystem)
– International Finance Corporation
– International Energy Agency
– Joint Development Zone (Felles forvaltningssone)
– Liquefied Natural Gas (Flytende naturgass)
– Liquid Petroleum Gas
– Multi Client (Multiklient)
– Movement for the Emancipation of the Niger Delta
– Mobile Offshore Production Unit
– Millioner tonn oljeekvivalenter
– Nigerian National Petroleum Company
– National Oil Company of Liberia
– Oil Mining License (Produksjonslisens)
– Oil Prospecting License (Utforskningslisens)
– Petroleum Geo-Services
– Production Sharing Contract
(Produksjonsdelingsavtale)
– Remotely Operated Vehicle
– Self Erecting Tender Rig
– Shell Petroleum Development Company
– Shell Nigeria Exploration and Production Company
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Carry
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– Rørproduksjonsenhet
– Eksklusiv
– Halvt nedsenkbar rigg
– Stål-kontrollkabler
– Nedsenkbar rigg
– Kontrollkabel
– Vannavluftningssystem

Riggen ”Safe Caledonia”, foto: Prosafe
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Daglig oljeproduksjon i Vest-Afrika

Kapittel 1:

Norsk boom

og globale betingelser

Denne rapporten søker å gi en oversikt over hvilke norske olje- og gassselskaper som er inne i Vest-Afrika per i dag, eller har vært involvert i
regionen nylig. Oversikten er basert på tilgjengelig informasjon fra selskapenes egne nettarkiver, avisartikler og nettarkivene til tidsskrifter som
Upstream.
På grunn av varierende tilgang på informasjon om hvilke selskaper som
finnes og hvor de opererer, samt den enorme aktiviteten i sektoren på
oppkjøps- og sammenslåingssiden, bør ikke denne rapporten anses for
å være utfyllende.1 Bildet av hva som skjer i sektoren skifter raskt, og
opplysningene blir fort foreldet. Med disse forbehold gir rapporten likevel en god oversikt over norsk næringslivsengasjement i olje- og gassindustrien i Vest-Afrika.
Definisjonen på ’norsk’ er bred, og refererer både til selskaper som per i
dag er norskeide, tidligere norske selskaper som nylig har blitt kjøpt opp
av utenlandske aktører, tidligere norskregistrerte selskaper som har flagget ut og selskaper med sterk norsk historisk tilknytning.
’Olje- og gassindustri’ omfatter 1) Olje- og gasselskaper (inkludert reservoar- og seismikkselskaper) og 2) Leverandørbedrifter; inkludert a)
borings- og brønnservicebedrifter; b) undervannsentreprenører; c) forpleiningsbedrifter; d) forsyningsbaser og e) andre relevante bedrifter.
Illustrasjon: Bjarne Henning Kvåle
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Norsk boom
Den markante stigningen i oljepris de siste to årene har ført
til et frenetisk aktivitetsnivå i oljesektoren både nasjonalt og
internasjonalt. Det har blant annet vært en sterk økning i
riggetterspørsel i 2005, som har ført til en nybyggingsboom
det ikke har blitt sett maken til siden midten av 1990-tallet
og tidlig på 1980-tallet. Aftenposten2 rapporterer for eksempel at norske redere har bestilt oppjekkbare rigger for 20
milliarder kroner i Singapore, og det er også gigantbestillinger inne hos verft i Korea.

O

ptimismen har blitt forsterket av at riggselskapene har
rapportert om skyhøye og
stadig stigende dagrater.3
Fred. Olsen-riggen Bredford Dolphin har
for eksempel oppnådd en rate på 350 000
dollar per dag, og DnB Nor Markets regner med at Bideford Dolphin, som har
samme eier, kan leies ut for 400 000 dollar per dag fra 2007.4
Det har også kommet en mengde nye
norske riggaktører på markedet, og det
har skjedd flere store oppkjøp. Ifølge
Upstream5 har det i tillegg til nye ”rigoutfits” blitt dannet et stort antall små oljeselskaper som har bedrevet et børskappløp for å kunne høste avkastningen av de
høye oljeprisene.
Under gis en kort innføring i betingelsene som råder i den globale olje- og gassektoren i dag og en oppsummering av VestAfrika sin rolle i dette bildet. Deretter
nevnes norske olje- og gasselskaper i VestAfrika ut i fra hvilke land de opererer i,
sammen med tilgjengelig informasjon om
kontraktsforhold og samarbeid med andre
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selskaper. Det tas forbehold om at kilder
denne rapporten er basert på ikke alltid
presiserer hvorvidt en tildeling av lisens/
oppdrag/kontrakt er foreløpig eller endelig. Dette er viktig fordi det kan skje store
forandringer i innhold fra en foreløpig tildeling til en endelig avtale.
Rapporten ser ikke bare på olje- og gasselskaper som er langsiktig tilstede i land
gjennom for eksempel hovedkontorer og
fastboende ansatte, men inkluderer også
selskaper som kommer inn for å utføre
sine tjenester kun i korte perioder, og som
i liten eller ingen grad er i kontakt med de
aktuelle landenes myndigheter og nasjonale selskaper.
I Anneks 1 og 2 er det oppgitt utvalgte
nøkkelindikatorer for landene som omfattes av rapporten. Landene er delt inn i
produsenter og ikke-produsenter, og kun
land som er spesifisert med olje- eller gassproduksjon i British Petroleum (BP) sin
oversiktsrapport for 2004 (se BP 2005) er
klassifisert som produsenter i denne rapporten. Elfenbenskysten hadde for eksempel så liten produksjon i 2004 at landet i
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denne rapporten er klassifisert som ikkeprodusent, og Mauritania ble plassert i
samme kategori fordi produksjonen først
kom i gang tidlig i 2006.

sterke prisveksten siden 2003 har tvunget
myndighetene i flere land6 til å liberalisere utsalgsprisen på drivstoff, noe som igjen
demper forbruket.

Blant de andre landene som er klassifisert
som ikke-produsenter varierer det hvorvidt
det er igangsatt leting etter olje- og gass.

Hvis oljeprisen forblir uforandret eller stiger framover er det derfor sannsynlig at
økningen i etterspørsel vil reduseres noe til
fordel for blant annet gass. Det er imidlertid ingen tvil om at etterspørselen etter
olje er økende på globalt nivå: Ifølge framskrivninger fra IEA (2005:48) vil andelen
av verdens totale primærenergiforsyning
som kommer fra olje være omtrent den
samme i 2030 (35,0 prosent) som i 2010
(35,3 prosent), mens den totale energiforsyningen samtidig øker fra 12 200 til 16
500 Mtoe (Millioner tonn oljeekvivalenter). Energy Information Administration
(EIA 2005b) anslår for sin del at det totale
oljeforbruket i 2025 vil være på 119 millioner fat per dag, men at mye av veksten
i oljemarkedet vil avhenge av den økonomiske utviklingen i Asia. Lavere produksjonskostnader for flytende naturgass
(LNG) kan også få konsekvenser for oljeetterspørselen.

Bakgrunn: Globale betingelser
I 2004 økte det globale daglige forbruket
av olje med nesten 2,5 millioner fat til
80,76 millioner fat per dag. Økningen i
kinesisk oljeforbruk alene utgjorde 900
000 fat per dag, eller 36 prosent av den
globale veksten, men alle regioner opplevde en sterk forbruksøkning.
Parallelt oversteg den globale oljeproduksjonen for første gang 80 millioner fat per
dag i 2004. Dette utgjorde en økning på
4,5 prosent fra året i forveien, og av landene utenfor OPEC var det Russland som
sto for den største andelen med en produksjonsøkning på nesten 750 000 fat per
dag. Samtidig markerte også flere vestafrikanske land seg på statistikken, særlig Angola og Ekvatorial-Guinea som begge økte
produksjonen med over 100 000 fat per
dag. Storbritannia og USA hadde derimot
en nedgang i produksjon på henholdsvis
230 000 og 160 000 fat per dag i 2004
(BP 2005).
I 2005 steg etterspørselen etter olje med
over en million fat per dag, til 83,30 millioner fat per dag totalt, og økningen i etterspørsel for 2006 ligger foreløpig på 1,49
millioner fat per dag ifølge International
Energy Agency (IEA 2006).
Økonomisk vekst er en sentral drivkraft
for økt oljeetterspørsel, og særlig land
utenfor OECD med høy vekst, som Kina
og India, driver en stadig mer aktiv forsyningspolitikk. Samtidig henger etterspørselen også sammen med prisnivå, og den
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Verdens samlede forbruk av naturgass lå
i 2004 på 2,689 trillioner kubikkmeter,
en økning på 3,3 prosent fra året i forveien (BP 2005). Ifølge framskrivninger fra
IEA (2005:48) vil andelen av verdens totale primærenergiforsyning som kommer
fra gass øke fra 22,2 prosent i 2010 til 25,0
prosent i 2030, hovedsakelig på bekostning av kjernekraft og kullkraft.
Vest-Afrika som nåværende og
framtidig olje- og gassprodusent
I 2004 sto Vest-Afrika for 10,6 prosent
av verdens råoljeeksport med 3,94 millioner fat per dag (BP 2005). Nigeria,
som er det eneste OPEC-medlemmet i
Vest-Afrika, var og er den klart største
aktøren med Angola på en like klar
andreplass. De to landene produserte
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henholdsvis 2,51 og 0,99 millioner fat
olje per dag i 2004 (BP 2005).
I sine framskrivninger spår EIA (2005b)
at den totale eksporten av olje fra Nigeria
kan komme opp i 5,5 millioner fat per dag
innen 2025, mens Angola har potensiale til å nå en produksjon på 3,4 millioner
fat per dag innen samme tid. Økningen i
produksjonsvolum fra andre vestafrikanske land med offshoreområder (som Kamerun, Ekvatorial-Guinea, Gabon og Sao
Tomé og Principe) ventes å nå 1,1 millioner fat per dag.7
Parallelt med at Vest-Afrika øker sin oljeproduksjon, gjør geopolitiske spenninger den framtidige produksjonen og eksporten fra land som Iran og Irak mer
usikker. Forsyningsusikkerhet og et voksende energibehov har gjort at store importører som USA og Kina i økende grad
søker å importere fra et mangfold av regioner, deriblant Vest-Afrika. Dette er for å
øke den totale tilgangen på olje, og for å
sikre at forsyningsavbrytelser i ett område
skal kunne oppveies med økt import fra et
annet område.
Under ’Risiko i regionen’ nedenfor diskuteres det kort i hvilken grad politisk risiko
knyttet til oljeproduksjon er et problem
også i Vest-Afrika.
På naturgassiden er Nigeria også i ferd
med å utvikle seg til en viktig global aktør,
og hadde per januar 2006 påviste utvinnbare reserver på 184 660 milliarder kubikkfot, mer enn dobbelt så store som de
tilsvarende norske reservene (EIA 2006).
Økende oljepriser, noe stigende gasspriser
og lavere produksjonskostnader for flytende naturgass (LNG) har skapt et stabilt sterkt globalt marked for naturgass.8
I forbindelse med oljeutvinning i Afrika
har fakling av assosiert gass så langt vært
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vanlig, både på grunn av avsidesliggende
produksjonsområder og mangel på nødvendig infrastruktur for å utnytte gassressursene, men investeringsklimaet for
gassprosjekter ser nå ut til å være i stadig
bedring og det er planlagt flere store prosjekter (EIA 2005a).
Risiko i regionen
Den delen av nigeriansk oljeproduksjon
som foregår i Niger-deltaet har i mange år
vært sårbar for politiske spenninger, men
konfliktnivået har den senere tiden nådd
nye høyder med stadige kidnappinger av
oljepersonell og væpnede angrep på oljeinstallasjoner. Hittil i 2006 har aksjoner
fra militante grupper som MEND (Movement for the Emancipation of the Niger
Delta) redusert landets samlede produksjon med 25 prosent, til 1,8 millioner fat
per dag.9 Shell er operatør for 90 prosent
av den tapte produksjonen, mens andre
store internasjonale aktører i landet, som
ExxonMobil, Total og Chevron, ikke har
blitt rammet i nevneverdig grad siden
deres oljeinstallasjoner er offshore, der det
har vært mindre rebellaktivitet.10

hodebry for selskapene. I Tsjad har en
mye omtalt rørledning til Kamerun satt
selskapet ExxonMobil i klemme, etter at
Verdensbanken, som delfinansierte prosjektet, stanset sine utbetalinger som en
reaksjon på at myndighetene i landet unilateralt har endret inngåtte avtaler om hva
oljeinntektene kan brukes på.
Uenighet om finanser er også årsak til at
Woodside har problemer i Mauritania,
etter at den nye regjeringen i landet har
nektet å godta produksjonsdelingsavtalene som selskapet fremforhandlet med den
forhenværende administrasjonen (IEA,
2006:24).
Det tidligere norske selskapet EER (Energy Equity Resources) er involvert i en liknende konflikt i Ekvatorial-Guinea, der

striden går på hvorvidt produksjonsdelingsavtalene selskapet har inngått med
statsoljeselskapet GePetrol er gyldige uten
at de formelt har blitt godkjent av Departementet for Gruver, Industri og Energi.13
Ifølge IEA (2006:24) kan høye oljepriser
framover skape mer valgfrihet i forhold til
investeringsmuligheter og føre til at noen
av de store internasjonale operatørene vil
velge å utelukkende investere i områder
med påviste stabile økonomiske og politiske rammevilkår.
Det er allerede en tendens til at mer risikovillige uavhengige operatører, samt statsoljeselskaper fra importerende land som
Kina og India tar på seg en større andel
av nye investeringer i de geopolitisk mer
ustabile regionene.

Produksjonssvingningene i Niger-deltaet
har også gitt ringvirkninger globalt. Brent
Blend råolje passerte rekordhøye 74,5 dollar fatet 21. april i år, etter at prisen per fat
hadde økt med 12,4 dollar på fire uker.
Upstream11 mente prisutviklingen skyldtes forsyningsforstyrrelser i Nigeria, kontroversene rundt Iran sitt atomvåpenprogram og den kontinuerlige krisen i Irak.
Nigerianske myndigheter varslet i slutten
av mars at de ville få i stand dialog med
de ulike rebellgruppene i Niger-deltaet og
blant annet se på sysselsettingsmuligheter,
men det gjenstår å se i hvilken grad slike
tiltak vil redusere konfliktnivået.12
Også i andre land i regionen har geopolitisk og økonomisk uforutsigbarhet skapt
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1 Opplysninger i rapporten bør i tillegg verifiseres og oppdateres før eventuell bruk i forskningsøyemed.
2 Aftenposten, 9-4-2006, s.3
3 KILDE: Upstream, 16-12-2005, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/features/article103090.ece, lastet ned 11-4-2006
4 KILDE: Dagens Næringsliv, 6-4-2006, s.18
5 Upstream, 16-12-2005, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/features/article103090.ece, lastet ned 11-4-2006
6 Blant annet Thailand og Indonesia
7 Referanseår er 2002
8 KILDE: Upstream 6-4-2006, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/features/article108178.ece, lastet ned 10-4-2006
9 KILDE: Bistandsaktuelt nr 3, 2006, s. 18-19
10 KILDE: Financial Times, 7-4-2006, s. 9
11 KILDE: Upstream, 24-4-2006, http://www.upstreamonline.com/live/article108778.ece, lastet ned 24-4-2006
12 KILDE: Upstream, 28-3-2006, http://www.upstreamonline.com/live/article107604.ece, lastet ned 24-4-2006
13 KILDER: Upstream, 4-11-2005, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/news/artic1e101061.ece, lastet ned 28-3-2006,
Upstream, 11-11-2005, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/news/artic1e101444.ece, lastet ned 28-3-2006, Upstream, 203-2006, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/news/article107228.ece, lastet ned 27-3-2006
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I denne rapporten er ’Vest-Afrika’ blitt avgrenset fra
Mauritania i nord til og med Angola i sør. Noen sentralafrikanske land, som Tsjad og den Sentralafrikanske Republikk, er også blitt inkludert. Se Tabell 1 og 2 for nøkkelindikatorer for alle landene som er inkludert i rapporten.

Kapittel 2:

Norsk selskaper i
Vest-Afrika
land for land: Olje- og

gassproduserende land

Angola
Aker Kværner Pusnes1
a) Vant i april 2004 to kontrakter på leveranser av utstyr til et FPSO (flytende
produksjons- og lagrings)-fartøy utenfor Angola.2
Bergesen Worldwide Offshore3
a) Var fra 1982 til 1989 inne i Cabinda for
Chevron med det flytende lagringsskipet (FSO) for LPG (Liquid Petroleum
Gas), Berge Sisar. I 1989 ble dette erstattet med det flytende produksjonsog lagringsskipet for LPG, Berge Troll,
som opererte for ChevronTexaco fram
til det ble solgt i 2005.4

Det Norske Veritas5
a) I mars 2003 åpnet DNV (Det Norske
Veritas) et kontor i Luanda, hovedstaden i Angola, på grunn av økende etterspørsel etter sine tjenester i landet.
På det tidspunktet hadde selskapet allerede kontrakter i Angola med selskaper som BP, Schlumberger, Pride, og
statsoljeselskapet Sonangol. Innenfor Technology Services har DNV følgende enheter under sitt kontor i Luanda: Business Control, Certification
and Training, Country Administration, DNV Angola Technology Service, ICT, Logistics and Facilities, People Processes, Progress6, Risk & SHE,
Verification and Classification.7
b) I mai 2004 inngikk DNV en partnerskapsavtale med ESSA, som igjen var
et partnerskap mellom selskapene Sonangol, Global Marine Drilling Company og SBM. Hensikten med avtalen

1

Tidligere Maritime Pusnes. Er et datterselskap under Aker Kværner ASA, som igjen er del av Aker-gruppen. KILDE: Aker ASA,
http://www.akerasa.com/, Aker Kværner, http://www.akerkvaerner.com/Internet/AboutUs/GroupStructure/Default.htm, lastet ned
13-4-2006
2
KILDE: Aker Kværner, 1-5-2004, http://www.akerkvaerner.com/Internet/MediaCentre/PressReleases/OilAndGas/2001/AK_PR_
4003.htm, lastet ned 17-4-2006
3
Er en del av Bergesen Worldwide-gruppen, som siden 2003 har vært kontrollert av det privateide, Hongkongbaserte World- Wide
Shipping
4
KILDE: Bergesen Worldwide Offshore,
http://www.bwoffshore.com/lwp/wcm/connect/BWG/BW+Offshore/Our+business/Track+record/, lastet ned 29-3-2006
5
Det Norske Veritas (DNV) har kontorer i over 100 land og har hovedkontor i Oslo. Selskapet tilbyr tjenester for styring av risiko
innenfor olje og gass gjennom enhetene DNV Consulting og DNV Technology Services. KILDE: http://www.dnv.no/om_oss/index.
asp og http://www.dnv.no/oil_gas/
6
Det står ”Progressa” på linken, noe som sannsynligvis er en stavefeil. Se http://www.dnv.no/find_us/findus_detail.asp?CountryCode
=AGO&DNVArea=Luanda&Addr1=Edificio%20Monumental
7
KILDER: DNV, 7-3-2003, http://www.dnv.no/technologyservices/news/upandrunninginangola.asp, DNV, http://www.dnv.no/
find_us/findus_detail.asp?CountryCode=AGO&DNVArea=Luanda&Addr1=Edificio%20Monumental, lastet ned 26-4-2006,
Upstream, 7-3-2003, http://www.upstreamonline.com/live/article33735.ece, lastet ned 23-4-2006
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var å utvikle afrikas største senter for
offshore sikkerhetsopplæring i løpet av
to år, og avtalen omfattet sertifisering,
personellkvalifisering og opplæring.8
FMC Technologies Subsea9
a) Selskapet ble i 1999 tildelt kontrakt på
subsea utstyr og installasjon til fase 1 av
Girassol-prosjektet i blokk 17 utenfor
Angola. I 2001 vant selskapet kontrakt
på fase 2, før det ble tildelt kontrakt
på Jasmin-feltet i april 2002. Jasmin er
tilknyttet FPSO-fartøyet som opererer
Girassol undersjøisk.10
b) Selskapet vant i juni 2004 en kontrakt
verdt 270 millioner fra BP og Sonangol på Greater Plutonio-prosjektet i
blokk 18 utenfor Angola. Kontrakten
omfattet 45 subsea trær og assosiert utstyr og produksjonskontrollssystemer
som skulle leveres fra tidlig 2005. I august 2004 vant selskapet en utvidelse
av kontrakten verdt 80 millioner dollar, og måneden etter en påfølgende
utvidelse verdt 32 millioner dollar.11
c) I oktober 2004 ble selskapet tildelt
en kontrakt verdt 120 millioner dollar på Total sitt Rosa-prosjekt i blokk
17 utenfor Angola. Kontrakten inklu-

Fred. Olsen Production13

Norsk Hydro17

a) I 1997 ble fartøyet Petroleo Nautipa,
som er 50-50 eid av Fred. Olsen Production og Prosafe, ombygd til FPSO,
og tildelt en kontrakt for Ranger Oil
på Kiame feltet i blokk 4 i Angola.
Fartøyet opererte deretter for Canadian Natural Resources, før det ble demobilisert i 2002 for å bli oppgradert
til et oppdrag i Gabon.14

a) Hydro kom inn i Angola med 13 prosent i blokk 7 i 1989. Blokken ble tilbakelevert til angolanske myndigheter
i september 1994.
b) Selskapet ble foreløpig tildelt en andel
i blokk 9 i 1995 og ble i 1998 offisielt tildelt 10 prosent. Blokken ble tilbakelevert til angolanske myndigheter
i 2002.
c) Selskapet ble offisielt tildelt 15 prosent i blokk 17 i 1993. I en byttehandel med Statoil reduserte Hydro sin
andel med 5 prosent, til 10 prosent, i
1995.18
d) I 1996 ble det massive Girassol-feltet
oppdaget i blokk 17, og i august 1997
ble det enda større Dahlia-feltet funnet like ved. Innen utgangen av august
2004 hadde det blitt gjort 15 funn i
blokken. Eierfordelingen i blokk 17
er: Total (operatør, 40%), Esso (20%),
BP (16,67%), Statoil (13,33%), Norsk
Hydro (10%).19

Kværner Oilfield Products15
a) Ble i september 2002 tildelt en kontrakt av TotalFinalElf E&P verdt 3,1
millioner dollar på forprosjektering av
det planlagte produksjonssystemet til
Dalia-feltet i blokk 17 utenfor Angola.
Samme oppdragsgiver tildelte deretter
i mai 2003 selskapet en gigantkontrakt verdt 300 millioner dollar på le-

8

KILDE: DNV, 4-5-2004, http://www.dnv.no/internasjonalepressemeldinger/thebiggestoffshoretrainingcentreinafrica.asp, lastet ned
23-4-2006
9
Selskapet har sin opprinnelse i Kongsberg Våpenfabrikk sin oljedivisjon, som ble privatisert og skilt ut på 1980-tallet som Kongsberg
Offshore. I 1987 kjøpte Siemens opp selskapet, før det ble sogt videre til amerikanske FMC (Food Machinery Corporation) i 1993.
FMC Technologies Subsea er en del av FMC Tehnology. Den delen av virksomheten som omfatter Afrika har hovedkontor på
Kongsberg. KILDE: FMC Technologies, http://www.fmctechnologies.com/History.aspx, lastet ned 27-4-2006 og Logistikk&Ledelse,
http://www.logistikk-ledelse.no/2005/ma/ma11-01.htm, lastet ned 27-4-2006
10
KILDER: FMC Technologies, http://www.fmctechnologies.com/Subsea/Projects/Africa/TotalElfGirassolJasmin.aspx, lastet ned 264-2006, Upstream, 25-4-2002, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article44287.ece, lastet ned 27-4-2006
11
KILDER: Upstream, 25-6-2004, http://www.upstreamonline.com/live/article17994.ece, lastet ned 27-4-2006, Upstream,
2-8-2004, http://www.upstreamonline.com/live/article11375.ece, lastet ned 27-4-2006, Upstream, 8-9-2004, http://www.
upstreamonline.com/live/article12510.ece, lastet ned 27-4-2006
12
KILDER: FMC Technologies, http://www.fmctechnologies.com/Subsea/Projects/Africa/TotalROSA.aspx, lastet ned 27-4-2006,
Upstream, 21-10-2004, http://www.upstreamonline.com/live/article8842.ece, lastet ned 27-4-2006, Upstream, 13-1-2006,
http://www.upstreamonline.com/hardcopy/news/article104025.ece, lastet ned 27-4-2006
13
Selskapet eies av First Olsen Ltd, som igjen eies 50-50 av Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA, som begge er børsregistrerte i Oslo.
14
KILDE: Fred. Olsen Production, http://www.fpso.no/?aid=9055923, Upstream, 4-4-1998, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article78165.ece, lastet ned 12-4-2006, Upstream, 2-8-2001, http://www.upstreamonline.com/live/article60097.ece, lastet
ned 13-4-2006
15
Er et datterselskap under Aker Kværner ASA, som igjen er del av Aker-gruppen. KILDER: Aker ASA, http://www.akerasa.com/,
Aker Kværner, http://www.akerkvaerner.com/Internet/AboutUs/GroupStructure/Default.htm, lastet ned 13-4-2006
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vering av blant annet 67 juletrær (ventiltrær), brønnhodesystemer og alle
vedlikeholdssystemer til det samme
feltet. Kontrakten omfattet også støtte under hele feltets levetid, men dette
arbeidet var ikke tatt med i kontraktssummen.16

derte blant annet 18 subsea trær og
tekniske tjenester, med oppstart tidlig
2005. I januar 2006 vant selskapet en
utvidelse av kontrakten tilsvarende 27
millioner dollar, som blant annet inkluderte leveranse på ytterligere fem
subsea trær.12

Norwatch 1-2006

e) Hydro skrev i juli 1998 under en joint
venture avtale med statsoljeselskapet
Sonangol for å koordinere sine petroleumsaktiviteter i landet, og selskapet
etablerte også et kontor i hovedstaden
Luanda samme år.20
f ) Hydro ble i juni 2001 tildelt en andel
på 30 prosent i den svært ettertraktede blokk 34. De andre partnerne var
Phillips (20%), Shell (15%), Petrobras
(15%) og Sonangol (operatør, 20%),
og samlet signaturbonus var visstnok
på 300 millioner dollar, med Hydros
andel på 87 millioner dollar. I mars
2002 ble brønnen N’Dembe-1 boret,
men denne viste seg å være tom. Kostnadene for Hydro av denne ene brønnen beløp seg til 36,15 millioner dollar. I løpet av 2002 ble håpet om store
funn i blokken redusert ytterligere
gjennom dataevalueringer, og en testbrønn boret i april 2004 påviste heller
ingen drivverdige forekomster av olje
eller gass.21
g) Inngikk i juli 2001 en avtale med
ExxonMobil om å ta over en 10 prosents interesse i blokk 25. Etter overtakelsen var fordelingen i blokken som
følger; Agip (operatør, 40%), Sonangol (25%), ExxonMobil (25%) og
Hydro (10%).22
h) Hydro ble i mars 2002 del av et partnerskap for å utvikle naturgass i An-

16

KILDER: Aker Kværner, 8-5-2003, http://www.akerkvaerner.com/Internet/MediaCentre/PressReleases/OilAndGas/2003/AKPressRelease_902717.htm, Dagens Næringsliv, 8-5-2003, http://www.dn.no/arkiv/article45161.ece, lastet ned 13-4-2006,
Norsk Hydro var per 31-3-2006 60,6 prosent norskeid, hvorav 43,8 prosent var statlige eierandeler. KILDE: Norsk Hydro,
http://www.hydro.com/en/investor_relations/share/shareholders/index.html, lastet ned 18-4-2006
18
KILDE: Olav Nipen, Sjefsgeofysiker, 28-4-2006, telefonintervju
19
KILDER: Upstream, 23-8-1997, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article76553.ece, lastet ned 18-4-2006, Hydro, 208-2004, http://www.hydro.com/en/press_room/news/archive/2004_08/rosa_en.html, lastet ned 18-4-2006
20
KILDER: Upstream, 11-7-1998, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article79779.ece, lastet ned 18-4-2006, Hydro,
http://www.hydro.com/en/our_business/oil_energy/production/international/angola.html, lastet ned 18-4-2006
21
KILDER: Upstream, 7-6-2001, http://www.upstreamonline.com/live/article65143.ece, lastet ned 18-6-2006, Upstream, 28-62001, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article58602.ece, lastet ned 18-4-2006, Upstream, 10-5-2002, http://www.
upstreamonline.com/live/article46481.ece, lastet ned 18-4-2006, Upstream, 24-10-2002, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article43922.ece, lastet ned 18-4-2006, Upstream, 22-4-2004, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article14043.ece,
lastet ned 18-4-2006, Dagens Næringsliv, 12-4-2006, http://www.dn.no/forsiden/article761574.ece, lastet ned 18-4-2006
22
KILDE: Upstream, http://www.upstreamonline.com/live/article58994.ece, lastet ned 18-4-2006
23
KILDE: Upstream, 27-3-2002, http://www.upstreamonline.com/live/article52370.ece, lastet ned 18-4-2006
17
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gola, og hadde en 12 prosent deltakelseskvote i prosjektet, som ble ledet av
Sonangol og ChevronTexaco.23
i) Skrev i oktober 2005 under en produksjonsdelingsavtale med Sonangol
på blokk 4, som innebar planlagt produksjonsstart fra Jimbao-feltet i slutten av 2007. Eierfordelingen i blokken
er Sonangol (operatør, 50%), Hydro
(20%), Angola Consulting Resources
(15%) og Somoil (15%).24
j) Per april 2005 hadde Hydro totalt
brukt et sted mellom 700 og 750 millioner kroner på signaturbonuser til
angolanske myndigheter.25
k) I Angolas første offshore budrunde,
åpnet sent 2005, bød Hydro følgende
på blokk 15; en signaturbonus på 50
millioner dollar, sosiale prosjekter på
en million dollar, samt et arbeidsprogram som inkluderer tre forpliktende
brønner og opsjoner på to ytterligere.
Selskapet ønsket seg en andel på 15 til
30 prosent, samt operatørskap. Ingen
resultater av budrunden er offentliggjort så langt.26

b)

c)

d)

Ocean Rig27
a) Underskrev i september 2001 en intensjonsavtale med ExxonMobil og
BP, verdt 57 millioner dollar, for
bruk av den halvt nedsenkbare riggen Leiv Eiriksson i omtrent 10 måneder. I denne perioden boret riggen

e)

to brønner utenfor Angola i henholdsvis blokk 33 og 15 for ExxonMobil og
en brønn i blokk 31 for BP. Kontrakten for riggen ble deretter forlenget
med Esso Exploration Angola, et affiliert selskap av ExxonMobil, tilsvarende 5,4 millioner dollar, og innebar boring av en brønn for Chevron i blokk
14. Opsjoner på 6 ytterligere brønner
ble deretter brukt i løpet av 2003 av
henholdsvis Esso Exploration Angola,
med en brønn, og BP Exploration Angola, med fem brønner i blokkene 18
og 31.28
Boret, med Leiv Eiriksson, en brønn
for TotalFinalElf i blokk 32 utenfor
Angola fra oktober 2002.29
Underskrev i mai 2004 en intensjonsavtale med ExxonMobil for bruk av
Leiv Eiriksson til boring av en utforskningsbrønn i blokk 33, med opsjon
på en ytterligere brønn.30
Underskrev i oktober 2004 en intensjonsavtale med BP for bruk av Leiv
Eiriksson til boring av to brønner i
blokk 31, med opsjoner på ytterligere to brønner. Den faste delen av kontrakten var verdsatt til 32 millioner
dollar, mens opsjonene var verdsatt til
27 millioner dollar.31
Underskrev i desember 2004 en intensjonsavtale med ExxonMobil for
bruk av Leiv Eiriksson til boring av en
brønn i blokk 33, med opsjon på en
ytterligere brønn. Denne opsjonen ble

24

KILDER: Upstream, 5-10-2005, http://www.upstreamonline.com/live/article99588.ece, lastet ned 18-4-2006, Upstream, 6-12006, http://www.upstreamonline.com/live/africa/article103742.ece, lastet ned 18-4-2006
25
KILDE: Dagens Næringsliv, 6-4-2005, http://www.dn.no/forsiden/energi/article478821.ece, lastet ned 18-4-2006
26
KILDE: Dagens Næringsliv, 12-4-2006, http://www.dn.no/forsiden/article761574.ece, lastet ned 18-4-2006
27
Selskapet har hovedkvarter i Stavanger og har vært registrert på Oslo Børs siden januar 1997. Over 70 prosent av aksjekapitalen
er på ikke-norske hender. Ocean Rig, http://www.ocean-rig.com/default.asp?fid=1032, lastet ned 12-4-2006
28
KILDER: Upstream, 6-9-2001, http://www.upstreamonline.com/live/article60534.ece, lastet ned 12-4-2006, Upstream, 5-92002, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article43185.ece, lastet ned 12-4-2006
29
KILDE: Upstream, 12-12-2002, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article36389.ece, lastet ned 12-4-2006
30
KILDE: Ocean Rig, 21-5-2004, http://www.ocean-rig.com/default.asp?ArtID=96
31
KILDE: Ocean Rig, 1-9-2004, http://www.ocean-rig.com/default.asp?ArtID=184
32
KILDE: Ocean Rig, 16-12-2004, http://www.ocean-rig.com/default.asp?ArtID=207 , og Ocean Rig, 19-1-2005, http://www.
ocean-rig.com/default.asp?ArtID=216
33
KILDER: Upstream, 31-5-2005, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article1820.ece, lastet ned 12-4-2006 og Ocean Rig,
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utøvet i januar 2005. 32
f ) Underskrev i mars 2005 en avtale for
utleie av Leiv Eiriksson til selskapet
Total E&P Angola, der seks brønner
skulle bores totalt utenfor Angola og
potensielt i Kongo (Brazzaville). Kontrakten hadde en verdi på 68 millioner
dollar, med opsjon på ett års forlengelse. I juni 2005 brukte Total denne opsjonen, og dagraten for perioden ligger
på rundt 370 000 dollar.33
Petroleum Geo-Services34
a) PGS har, ifølge Upstream, gjort det
meste av seismikkarbeidet på blokkene 15, 16, 17, 18, 24, 25 og 34 utenfor Angola, og styrket sitt nærvær i landet ved å åpne et datakontor i Luanda
september 2004. I sitt databibliotek
har PGS tilgjengelig seismikkdata fra
blokkene 17, 18, 24, 25 og 34.35
Prosafe36
a) Se Fred. Olsen Production over for informasjon om FPSO Petroleo Nautipa
som eies 50-50 av de to selskapene
b) Ble i august 2004 tildelt en intensjonsavtale med Total E&P Angola for bruk
av MSV Regalia i forbindelse med endringer som skulle gjøres i blokk 17 på
Girassol FPSO-systemet. Kontrakten
innebar en 9 millioners oppgradering

av MSV Regalia, var totalt verdsatt til
56 millioner dollar eksklusive skatt, og
hadde en varighet på ett år, samt opsjoner på ytterligere fire enkeltmåneder.37
Statoil38
a) Dannet i 1990 en strategisk allianse
med BP og har investert i Nigeria, Angola og flere land på andre kontinenter som del av denne. Sommeren 1997
tok BP over det amerikanske selskapet
Amoco, som hadde interesser i blant
annet Angola, og den strategiske alliansen mellom BP og Statoil opphørte
derfor i 1999.39
b) Statoil fikk kjøpt andeler i blokk 17
av Hydro i 1994, og er i dag inne med
13,33 prosent i blokken. I 1996 ble
det massive Girassol-feltet oppdaget
i blokken, og i august 1997 ble det
enda større Dahlia-feltet funnet like
ved. Innen utgangen av august 2004
hadde det blitt gjort 15 funn i blokk
17. Eierfordelingen i blokken er: Total
(operatør, 40%), Esso (20%), BP
(16,67%), Statoil (13,33%), Norsk
Hydro (10%).40
c) Operatør Esso fant i november 1997
olje i blokk 15, der Statoil har en andel
på 13,33 prosent. 17 funn hadde blitt
gjort i blokken innen 31. desember
2003. Aktuelle felt i blokken er Xikomba, Kizomba A og Kizomba B.41

24-6-2005, http://www.ocean-rig.com/default.asp?ArtID=242
PGS (Petroleum Geo-Services) ble opprettet i 1991 og er børsregistrert både i Oslo og New York. Selskapet har kontorer i 22 land
og hovedkontor i Oslo. KILDE: PGS, www.pgs.com
35
KILDER: Upstream, 16-9-2004, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article10262.ece, lastet ned 17-4-2006, PGS, http://
www.pgs.com/Custom/templates/DataLibrary/survey_area____25422.aspx, lastet ned 17-4-2006
36
Selskapet har vært registrert på Oslo Børs siden 1997 og har hovedkontor i Stavanger. Den største aksjonæren er State Street Bank
& Trust Co med 10,74 prosent av aksjene. KILDE: Prosafe, www.prosafe.no
37
KILDER: News Archive 2004, www.prosafe.no, Upstream, 19-8-2004, http://www.upstreamonline.com/live/article11879.ece,
lastet ned 12-4-2006
38
Selskapet ble registrert på Oslo Børs 18. juni 2001 og den norske stat eier per i dag 70,9 prosent
39
KILDE: Upstream, 6-9-1997, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article71907.ece, lastet ned 18-4-2006, Upstream, 2512-2006, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article82451.ece, lastet ned 18-4-2006
40
KILDER: Upstream, 23-8-1997, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article76553.ece, lastet ned 18-4-2006, Hydro, 20-82004, http://www.hydro.com/en/press_room/news/archive/2004_08/rosa_en.html, lastet ned 18-4-2006, Statoil, www.statoil.com
41
KILDER: Statoil, www.statoil.com, Upstream, 29-11-1997, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article73542.ece, lastet
34
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d) BP og Statoil ble i april 1999 tildelt
til sammen 40 prosent i blokk 31,
som ligger rett vest for blokk 15. Fordelingen i blokken er; BP (operatør,
26,66%), Sonangol (20%), ExxonMobil (25%), Statoil (13,33%), Marathon (10%) og Total (5%). Den totale signaturbonusen for blokken lå på
omkring 300 millioner dollar. Det har
blitt gjort til sammen ni funn i blokken og planlagt produksjonsstart er i
2011.42
e) Per april 2005 hadde Statoil totalt
brukt rundt 500 millioner kroner på
signaturbonuser til Angolas regjering.43
f ) I Angolas første offshore budrunde,
åpnet sent 2005, bød Statoil følgende
på blokk 15; en signaturbonus på 508
millioner dollar, sosiale prosjekter på
fem million dollar, samt et arbeidsprogram som inkluderer seks forpliktende
brønner og opsjoner på fire ytterligere.
Selskapet ønsket seg en andel på 15 til
50 prosent, samt operatørskap. Ingen
resultater av budrunden er offentliggjort så langt.44
Stolt Offshore (Acergy)45
a) Var med på å lansere dypvannsæraen i Angola med sine installasjoner av
tre riser towers og leveranser av blant
annet et FPSO-fartøy og ankere til Gi-

rassol-prosjektet i blokk 17. Kontrakten ble tildelt fra Elf i 1998 og var på
138 millioner dollar. Første olje ble utvunnet i desember 2001.46
b) Vant i juni 2003 en kontrakt på installasjon av rørledninger verdt 112 millioner dollar for Chevron Texaco på
Benguela/Belize prosjektet i blokk 14
utenfor Angola.47
c) Vant i februar 2004 en kontrakt på levering og installasjon av SURF (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines)
til BP sitt Greater Plutonio-prosjekt
på blokk 18 utenfor Angola. Avtalen, som totalt var verdt 730 millioner
dollar, ble oppnådd i samarbeid med
Technip, og Stolt sin andel var på 550
millioner dollar. Ifølge Upstream var
avtalen den største i selskapet sin historie. Offshore-installasjonene er forventet ferdigstilt i 2007.48
d) Ble i mars 2006 tildelt en SURF-installasjon kontrakt verdt omtrent
125 millioner dollar utenfor Angola. Selskapet sa i den første pressemeldingen ikke hvem oppdragsgiver var og hvilket felt det dreide seg
om. Installasjonsarbeidet vil utføres av Polar Queen og starte i andre
halvdel av 2007. Polar Queen vil fra
mid-2006 og seks år framover drives
av det norske Selskapet Rieber Shipping, som følge av en avtale inngått i
juni 2005.49

ned 18-4-2006
42
KILDER: Statoil, www.statoil.com, Upstream, 24-4-1999, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article84406.ece, lastet ned
18-4-2006, Upstream, 15-2-2001, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article66215.ece, lastet ned 18-4-2006
43
KILDE: Dagens Næringsliv, 6-4-2005, http://www.dn.no/forsiden/energi/article478821.ece, lastet ned 18-4-2006
44
KILDE: Dagens Næringsliv, 12-4-2006, http://www.dn.no/forsiden/article761574.ece, lastet ned 18-4-2006
45
Selskapet skiftet navn 1.2.2006,som følge av at Stolt-Nielsen har solgt sine andeler i selskapet. Del av Acergy-gruppen
46
KILDER: Acergy, http://www.stolt.ofsa.no/index.cfm?id=61920, lastet ned 30-3-2006, Upstream, 13-12-2001, http://www.
upstreamonline.com/hardcopy/article540l8.ece, lastet ned 30-3-2006, Upstream, 10-10-1998, http://www.upstreamonline.
com/hardcopy/article81217.ece, lastet ned 30-3-2006
47
KILDER: Acergy, http://www.acergy-group.com/public/BenguelaBelize, lastet ned 30-3-2006, Upstream, 13-6-2003, http://www.
upstreamonline.com/hardcopy/article27573.ece, lastet ned 30-3-2006
48
KILDE: Upstream, 20-2-2004, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article19099.ece, lastet ned 30-3-2006
49
KILDER: Upstream, 10-3-2006, http://www.upstreamonline.com/live/article106938.ece, lastet ned 30-3-2006, Upstream, 16-62005, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/news/article70247.ece, lastet ned 30-3-2006
50
Tidl. DSND. Ble kjøpt opp av Siem Offshore Inc i 2005 og deretter restrukturert og børsregistrert samme år. Hovedaksjonær er
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DNO56

a) Ble i 2005 tildelt en ROV (Remotely
Operated Vehicle) kontrakt for Devon
Energy utenfor Angola.51
b) Ble i november 2004 tildelt en kontrakt verdt 270 millioner dollar for
ChevronTexaco utenfor Cabinda i
Angola. Kontrakten omfatter subsea
arbeid på Lobito- og Tombocofeltene
i blokk 14, og offshore arbeidet er beregnet utført i 2006.52
c) Har en Pipe Spooling yard i Luanda,
Angola.53

a) Vant i konsortium med Ocean Energy
(nåværende Devon Energy), Petronas
og Atlas Petroleum en tildeling i Blokk
P utenfor Rio Muni i Ekvatorial-Guinea den 30. juni 2003. Statsoljeselskapet GePetrol har blitt tildelt en interesse på 20 %. DNO sin deltakende
interesse (participating interest) er på
5 % med en betalende interesse (paying interest) i utforskning på 6,25 %.57

Ekvatorial-Guinea
Bergesen Worldwide Offshore54
a) Sendje Berge opererte som FPSO for
Triton på Ceiba-feltet fra 2000 til
2002, før det ble erstattet med FPSO
Sendje Ceiba, som fortsatt opererer
det samme feltet for Amerada Hess.
CorrOcean
a) Selskapet ble i juli 2005 tildelt en kontrakt verdt 3,5 millioner kroner på en
leveranse av et online monitoreringssystem for sanderosjon og korrosjon til
Amerada Hess som opererer Okumefeltet utenfor Ekvatorial-Guinea.55

Energy Equity Resources58
(nylig oppløst)
a) EER underskrev 11. mai 2005 en
produksjonsdelingsavtale (PSC) med
statsoljeselskapet GePetrol, som ga selskapet en 65 prosent andel og operatørskap i blokk R (tidligere kjent som
blokk E) i Campos-bassenget utenfor Bioko-øya. Avtalen, som ble inngått etter at EER hadde brukt over 2,5
millioner dollar på seismikk, innebar
en signaturbonus på 5 millioner og at
GePetrol skulle ha en båret interesse
(carry) på 25 prosent og en arbeidende
interesse (working interest) på 10 prosent i blokken. Senere samme år valgte
imidlertid Departementet for Gruver,

Kristian Siem. KILDER: Subsea 7, http://www.subsea7.com/subsea c evo.php, lastet ned 30-3-2006 og Dagens Næringsliv, 20-32006, http://www.dn.no/finans/article744441.ece, lastet ned 30-3-2006
KILDE: Upstream, 15-11-2005, http://www.upstreamonline.com/live/article101655.ece, lastet ned 9-4-2006
52
KILDE: Upstream, 19-11-2004, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article5141.ece, lastet ned 3-5-2006
53
KILDE b) og c): Subsea 7, http://www.subsea7.com/subsea_c_net9.php, lastet ned 9-4-2006
54
Er en del av Bergesen Worldwide-gruppen, som siden 2003 har vært kontrollert av det privateide, Hongkongbaserte World-Wide
Shipping
55
KILDE: Dagens Næringsliv, 14-7-2005, http://www.dn.no/forsiden/article553574.ece, lastet ned 30-3-2006
56
DNO ASA ble dannet i 1971 og var det første norske oljeselskapet som ble registrert på Oslo Børs. Styreformann er Berge Gerdt
Larsen, som også er storaksjonær. KILDE: DNO, http://www.dno.no/templates/Subject.aspx?id=1435 , Offshore, 6-2-2006,
http://www.offshore.no/nyheter/sak.asp?Id=12796, lastet ned 13-4-2006
57
KILDE: DNO, http://www.dno.no/Templates/PressRelease.aspx?id=670, publisert 30-6-2003, lastet ned 28-3-2006
58
EER ble dannet i august 2003 og inkorporert i Norge, med hovedkontorer i Norge og England. Styreleder og president i selskapet
var Olav Eimstad. Foretaksnavnet ble 8-10-2005 endret til Afren JDZ One AS i Brønnøysundsregistrene. 26-1-2006 ble det
kunngjort samme sted at selskapet var oppløst. KILDER: EER, www.eeras.com, Brønnøysundsregistrene, https://www.ravninfo.
com/default.aspx?ControlID=4&step=0&orgno=985957843, lastet ned 28-4-2006
51
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Industri og Energi å underskrive en
samarbeidsavtale (Memorandum of
Understanding) med afrikanske Ophir
Energy for samme blokk, da de hevder
at EER sin avtale med GePetrol aldri
hadde departementets godkjennelse.
Ophir tilbød en signaturbonus på hele
75 millioner dollar, tre utforskningsbrønner i første utforskningsfase og
en 20 prosent båret interesse til GePetrol. Departementet underskrev en
PSC med Ophir i mars 2006, og EER
vurderer nå å trekke myndighetene for
det Internasjonale Handelskammeret. De viktigste aktørene i denne striden internt i Ekvatorial-Guinea er for
øvrig direktøren for GePetrol, Candido Nsue Okomo, som er presidentfruens bror, og Viseministeren for Gruver, Industri og Energi, Gabriel Mbega
Lima, som er presidentens sønn. Stridens kjerne går på hvem som skal ha
autoriteten til å godkjenne fremforhandlede produksjonsdelingsavtaler.59
FMC Technologies Subsea

60

a) I april 2002 ble selskapet tildelt en
kontrakt verdt 100 millioner dollar fra
ExxonMobil på sørutvidelsen av Zafiro-prosjektet utenfor Ekvatorial-Gui-

nea. Kontrakten innebar blant annet
leveranse av 19 subsea trær.61

samlet selskapet inn ytterligere 2287 kilometer multiklient 2D-seismikk, som
omfattet hele Ekvatorial-Guineas offshore område, i samarbeid med TGSNOPEC. Etter det skulle dataene selges til selskaper som var interesserte
i den planlagte 2006-budrunden.67

Frank Mohn Flatøy62
a) Framo leverte og installerte to pumper til Ceiba-prosjektet utenfor Ekvatorial-Guinea i 2002 og ytterligere fire
pumper i 2004.63
Global Geo-Services64
a) Selskapets seismikkfartøy Odin Explorer samlet i juni 2005 inn 2287
kilometer multiklient 2D-seismikk
for GeSeis og TGS-NOPEC offshore
Ekvatorial-Guinea.65
InSeis66
a) Daværende InSeis Terra kom inn i
Ekvatorial-Guinea i en joint venture
med det nyopprettede statsoljeselskapet GePetrol høsten 2002, under joint
venture-navnet GeSeis. Partnerskapet
var rettet mot innsamling av data på
ulisensierte blokker og eksklusive oppdrag for operatører. I januar 2004 samlet GeSeis, via en subkontraktør, inn
1500 kvadratkilometer 3D-seismikk
på tre spesifikke blokker, og i juni 2005

Petroleum Geo-Services68
a) Selskapet ble i november 2001 tildelt
kontrakt på innsamling av 1540 kvadratkilometer eksklusiv 3D-seismikk
utenfor Ekvatorial-Guinea.69
Stolt Offshore (Acergy)70
a) Installerte rørledninger og undervannsstrukturer for operatører Amerada Hess og Triton Energy på Triton
La Ceiba utenfor Ekvatorial-Guinea
i 2001-2002. Stolt vant senere kontraktstildelinger for to påfølgende utviklingsfaser av prosjektet, hvorav den
siste ble tildelt i august 2003 og lå på
30 millioner dollar.71
b) Ble i september 2005 tildelt en kontrakt på 50 millioner dollar for installasjon av fleksible stigerør og 116 kilometer med rørledning på Amerada Hess sitt
Okumekompleks utenfor Ekvatorial-

Guinea. Installeringen vil utføres av Seaway Falcon i andre halvdel av 2006.72
Subsea 773
a) Har kontrakter på ROV felt- og boreriggstøtte for Amerada Hess og Exxon
Mobil utenfor Ekvatorial-Guinea.74
TGS-NOPEC
Geophysical Company75
a) I forbindelse med Ekvatorial-Guinea
sin offshore budrunde, der fristen for
pre-kvalifisering går ut 16. juni 2006,
er det påkrevd at selskaper som vil legge
inn bud kjøper datapakker. Flere detaljer om datapakkene vil bli gjort tilgjengelig på TGS-NOPEC sine sider i
nær framtid.76

Gabon
Fred. Olsen Production77
a) FPSO Petroleo Nautipa, som eies
50-50 av Fred. Olsen Production og
Prosafe, vant i august 2001 en toårig
kontrakt med Vaalco verdt 30 millioner dollar for operasjon på Etame-feltet utenfor Gabon. Kontrakten, som

59

KILDER: Upstream, 4-11-2005, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/news/artic1e101061.ece, lastet ned 28-3-2006,
Upstream, 11-11-2005, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/news/artic1e101444.ece, lastet ned 28-3-2006, Upstream,
20-3-2006, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/news/article107228.ece, lastet ned 27-3-2006
60
Selskapet har sin opprinnelse i Kongsberg Våpenfabrikk sin oljedivisjon, som ble privatisert og skilt ut på 1980-tallet som
Kongsberg Offshore. I 1987 kjøpte Siemens opp selskapet, før det ble sogt videre til amerikanske FMC (Food Machinery Corporation) i 1993. FMC Technologies Subsea er en del av FMC Tehnology, og ett av hovedkontorene til selskapet ligger i Kongsberg. I
denne rapporten ser jeg kun på kontrakter som i media refereres tildelt til FMC Kongsberg Subsea, og ikke andre underenheter av
FMC Technologies Subsea. KILDE: FMC Technologies, http://www.fmctechnologies.com/History.aspx, lastet ned 27-4-2006 og
Logistikk&Ledelse, http://www.logistikk-ledelse.no/2005/ma/ma11-01.htm, lastet ned 27-4-2006
61
KILDE: Upstream, 25-4-2002, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article44287.ece, lastet ned 27-4-2006
62
Selskapet utgjør olje- og gassdivisjonen av Frank Mohn-gruppen, og holder til på Flatøy utenfor Bergen. Produkter og tjenester
leveres under navnet ’Framo’. KILDE: Frank Mohn, http://www.framo.no/default.asp?k=4, lastet ned 3-5-2006
63
KILDE: Upstream, 30-4-2004, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article14316.ece, lastet ned 3-5-2006
64
Selskapet ble registrert på Oslo Børs i 2000 og har gjennom joint ventures og oppkjøp fått et globalt marked. Selskapets hovedkontor er på Bygdøy utenfor Oslo. KILDE: GGS, www.ggs.no
65
KILDE: Upstream, 27-4-2006, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/news/article109042.ece, lastet ned 4-5-2006
66
InSeis Terra var et resultat av en sammenslåing av selskapene InSeis og Terra Energy Services i mars 2002. Den 11. mai 2005 ble
navnet på selskapet endret til InSeis, og Terra Energy Services Ltd London har en 27,5 prosent eierandel i selskapet. Styreleder i
InSeis er Anders Farestveit, som også er nestleder i DNO. KILDER: Brønnøysundsregistrene, https://www.ravninfo.com/Default.
aspx?controlid=4&step=0&orgno=983811310, lastet ned 4-5-2006, Brønnøysundregistrene, http://w2.brreg.no/kunngjoring/
hent_en.jsp?kid=20050000102513&sokeverdi=983811310, lastet ned 4-5-2006, OilOnline, 14-1-2003, http://www.oilonline.
com/news/features/oe/20030114.Niche_ma.10449.asp, lastet ned 4-5-2006
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KILDER: Upstream, 3-10-2002, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article43603.ece, lastet ned 4-5-2006, Upstream,
30-1-2004, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article18743.ece, lastet ned 4-5-2006, Upstream, 8-9-2005, http://www.
upstreamonline.com/hardcopy/news/article98303.ece, lastet ned 4-5-2006, Upstream, 27-4-2006, http://www.upstreamonline.
com/hardcopy/news/article109042.ece, lastet ned 4-5-2006
68
PGS (Petroleum Geo-Services) ble opprettet i 1991 og er børsregistrert både i Oslo og New York. Selskapet har kontorer i 22 land
og hovedkontor i Oslo. KILDE: PGS, www.pgs.com
69
KILDE: Upstream, 28-11-2001, http://www.upstreamonline.com/live/article56032.ece, lastet ned 18-4-2006
70
Selskapet skiftet navn 1.2.2006, som følge av at Stolt-Nielsen har solgt sine andeler i selskapet. Del av Acergy-gruppen
71
KILDER: Acergy, http://www.acergy-group.com/public/LaCeiba, lastet ned 30-3-2006, Dagens Næringsliv, 14-8-2003, http://
www.dn.no/forsiden/naringsliv/artic1e70735.ece, lastet ned 30-3-2006
72
KILDER: Acergy, http://www.stolt.ofsa.no/index.cfm?id=6l9l8, lastet ned 30-3-2006 og Upstream, 8-9-2005, http://www.
upstreamonline.com/hardcopy/news/article98305.ece, lastet ned 30-3-2006
73
Tidl. DSND. Ble kjøpt opp av Siem Offshore Inc i 2005 og deretter restrukturert og børsregistrert samme år. Hovedaksjonær er
Kristian Siem. KILDER: Subsea 7, http://www.subsea7.com/subsea_c_evo.php, lastet ned 30-3-2006 og Dagens Næringsliv, 203-2006, http://www.dn.no/finans/article744441.ece, lastet ned 30-3-2006
74
KILDER: Upstream, 15-11-2005, http://www.upstreamonline.com/live/article101655.ece, lastet ned 9-4-2006 og Subsea 7,
http://www.subsea7.com/subsea_c_net9.php, lastet ned 9-4-2006
75
Selskapet er registrert på Oslo børs og 28 prosent av verdiene var per i 31-3-2006 på norske hender. KILDE: TGS-NOPEC,
http://www.tgsnopec.no/investor_relations/shareholder_information/shareholder_distribution.asp, lastet ned 28-4-2006
76
KILDE: TGS-NOPEC, http://www.tgsnopec.no/data_library/licensing_rounds_acreage/equatorial_guinea.asp, lastet ned 28-4-2006
77
Selskapet eies av First Olsen Ltd, som igjen eies 50-50 av Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA, som begge er børsregistrerte i Oslo.
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hadde beregnet oppstart høsten 2002,
inneholdt også en opsjon på ytterligere tre år. I april 2005 tildelte Vaalco en kontraktforlengelse som vil ha
oppstart i september 2007 og varighet
minst til september 2011. Eierne vil
tjene omtrent 5 millioner dollar hver
i året før renter, skatter, avskrivninger
og amortisering er beregnet.78
Prosafe79
c) Se Fred Olsen Production over for informasjon om FPSO Petroleo Nautipa
som eies 50-50 av de to selskapene.
TGS-NOPEC
Geophysical Company80
a) I sitt databibliotek har TGS-NOPEC
tilgjengelig 2D-seismikkundersøkelser fra 1991 og 1992.81

Kamerun
Ifølge Upstream utvinnes det olje i Kamerun.82 Det ser imidlertid ikke ut til at
noen norske selskaper er involvert i sektoren foreløpig.

Kongo

(Brazzaville)

Smedvig83
a) Kom i oktober 1995 inn i Kongo med
riggen T-5 for Agip Congo, og ble tildelt påfølgende kontrakter i Kongo
med riggen for CMS Nomeco Congo
og Total Congo. De to sistnevnte kontraktene var til sammen verdt over 20
millioner dollar.84
b) Inngikk i desember 2003 en intensjonsavtale med Total Congo for bruk
av riggen T-8 i 105 dager, med oppstart
andre kvartal av 2004, verdt 5,1 millioner dollar. I avtalen inngikk en opsjon på ytterligere 300 dager, samt en
mobilisering/demobiliseringsavgift på
4 millioner dollar. November 2004 ble
kontrakten forlenget med 8 måneder,
til en verdi av 13 millioner dollar, med
oppstart april 2005. Den ble deretter
forlenget med enda et år, til en verdi av
22 millioner dollar, i desember 2005. I
januar forhandlet Smedvig fram en ny
kontraktforlengelse med Total Congo,
for riggen West Menang. Kontrakten inkluderte boring av syv brønner,
med oppstart februar 2006, og hadde
en anslått verdi på 61 millioner dollar og en forventet varighet på to år.85

Stolt Offshore (Acergy)86

Aker Kværner Process Systems90

a) Inngikk i september 2005 en avtale
verdt 280 millioner dollar med Total
E&P Congo på ingeniørtjenester, innkjøp og installasjon av rørledninger
for Moho-Bilondo prosjektet i Haute
Mer-blokken. Installasjonsarbeidet
skal etter planen ta til i 2007 og det
er fartøyene Seaway Polaris og Seaway
Falcon som skal foreta installeringene. Ifølge Dagens Næringsliv ble den
opprinnelige avtalen utvidet med en
tilleggsavtale verdt 55 millioner dollar
i november 2005 for levering på en 16
diameters rørledning.87

a) Vant i januar 2002 en kontrakt fra
Amec på to waterflood deaerator-pakker til Shells FPSO-fartøy på Bongafeltet utenfor Nigeria.91

Nigeria
se Sao Tomé og Principe for felles forvaltningssone, JDZ
Aker Elektro88
a) Undertegnet i samarbeid med Leirvik Module Technology i april 2003
en intensjonsavtale verdt 2,06 millioner dollar med ChevronTexaco. Avtalen omfattet installasjonsarbeid på to
boligkvarterer for Dibi- og Delta-feltene i Nigeria.89

Bergesen Worldwide Gas ASA92
a) Daværende Bergesen d.y. ASA fikk i
2001 tildelt kontrakter for fire LNG
(Liquefied Natural Gas) tankere i Nigeria. I 2003 fikk Bergesen LNG Ltd,
et subsidiærselskap under Bergesen
Worldwide-gruppen, tildelt kontrakter
for ytterligere to tankere. Alle seks tankere drives av Bergesen Worldwide Gas
ASA og alle har langtidskontrakter.93
Bergesen Worldwide Offshore94
a) Sendje Berge ble hentet inn som FPSO
for Addax&Oryx på Okwori-feltet i
desember 2004. Kontraktvarigheten
er på 4-8 år.95
b) FPSO for LPG Berge Okoloba Torn
har operert i Bonny-elven for Global Gas & Refining siden mars 2005.
Kontraktvarighet er på 4-8 år.96

http://www.dn.no/forsiden/energi/article641927.ece, lastet ned 30-3-2006
Er et datterselskap under Aker Kværner ASA, som igjen er del av Aker-gruppen. KILDE: Aker Kværner, http://www.akerkvaerner.
com/Internet/AboutUs/GroupStructure/MMO+Europe/AkerKvaernerElektro.htm, lastet ned 27-4-2006
89
KILDE: Upstream, 3-4-2003, http://www.upstreamonline.com/live/article34466.ece, lastet ned 27-4-2006
90
Er et datterselskap under Aker Kværner ASA, som igjen er del av Aker-gruppen. KILDE: Aker ASA, http://www.akerasa.com/,
Aker Kværner, http://www.akerkvaerner.com/Internet/AboutUs/GroupStructure/Default.htm, lastet ned 13-4-2006
91
KILDE: Upstream, 16-1-2002, http://www.upstreamonline.com/live/article50290.ece, lastet ned 17-4-2006
92
Er en del av Bergesen Worldwide-gruppen, som siden 2003 har vært kontrollert av det privateide, Hongkongbaserte World-Wide
Shipping
93
KILDE: Bergesen Worldwide Gas ASA, http://www.bwgas.com/lwp/wcm/connect/BWG/BW+Gas/Business+Areas/
LNG+transportation/, lastet ned 29-3-2006
94
Er en del av Bergesen Worldwide-gruppen, som siden 2003 har vært kontrollert av det privateide, Hongkongbaserte World-Wide
Shipping
95
KILDER: Upstream, 26-5-2005, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/features/article69310.ece, lastet ned 28-3-2006 og
Bergesen Worldwide Offshore,
http://www.bwoffshore.com/lwp/wcm/connect/BWG/BW+Offshore/Our+business/Our+presence+and+units/Sendje%20Berge.htm,
lastet ned 29-3-2006
96
KILDE: Bergesen Worldwide Offshore,
http://www.bwoffshore.com/lwp/wcm/connect/BWG/BW+Offshore/Our+business/Our+presence+and+units/
Berge%20Okoloba%20Toru.htm, lastet ned 23-3-2006
88

78

KILDER: Upstream, 23-8-2001, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article57910.ece, lastet ned 12-4-2006, Upstream,
7-4-2005, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article1938.ece, lastet ned 12-4-2006
Selskapet har vært registrert på Oslo Børs siden 1997 og har hovedkontor i Stavanger. Den største aksjonæren er State Street Bank
& Trust Co med 10,74 prosent av aksjene. KILDE: Prosafe, www.prosafe.no
80
Selskapet er registrert på Oslo børs og 28 prosent av verdiene var per i 31-3-2006 på norske hender. KILDE: TGS-NOPEC,
http://www.tgsnopec.no/investor_relations/shareholder_information/shareholder_distribution.asp, lastet ned 28-4-2006
81
KILDE: TGS-NOPEC, http://www.tgsnopec.no/data_library/dataLibrary.asp?mid=1083, lastet ned 28-4-2006
82
KILDE: Upstream, 29-4-2005, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/features/article24496.ece, lastet ned 4-5-2006
83
Siden John Fredriksens selskap SeaDrill nå kontrollerer over 99 prosent av både stemmene og kapitalen i Smedvig vil selskapet bli
tatt av børs og de gjenværende aksjonærene tvangsinnløst. KILDE: Dagens Næringsliv, 11-4-2006, s.10
84
KILDER: Upstream, 14-1-1997, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article75172.ece, lastet ned 11-4-2006, Upstream,
11-10-1997, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article72472.ece, lastet ned 11-4-2006
85
KILDER: Smedvig, News and Topics, News Releases, News Archive: 15-12-2003, 29-11-2004, 16-12-2005, 18-1-2006 http://
www.smedvig.no/index2.asp?iMenuExpandId=142&strURL=modules/module_109/publisher_view_product.asp?iEntityId=356,
lastet ned 11-4-2006, Upstream 6-1-2006, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/news/article103710.ece, lastet ned 11-42006
86
Selskapet skiftet navn 1.2.2006, som følge av at Stolt-Nielsen har solgt sine andeler i selskapet. Del av Acergy-gruppen
87
KILDER: Acergy, http://.www.stolt.ofsa.no/index.cfm?id=61921, lastet ned 30-3-2006 og Dagens Næringsliv, 15-11-2005,
79
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Det Norske Veritas97
a) DNV har per april 2006 kontorer i
Lagos og Port Harcourt. Kontoret i
Lagos jobber med Technology Services, mens kontoret i Port Harcourt
har to enheter: Maritime og Surveys
of Vessels in Operation.98
b) Ble i november 2005 tildelt en kontrakt av Technip på uavhengige (third
party) verifikasjonstjenester for utviklingen av Agbami-feltet i Nigeria. Prosjektet har 18 måneders varighet og
styres fra Norge, men inkluderer kontrollinspeksjoner og revisjoner.99
Eidesvik Subsea

100

a) Selskapet vant i oktober 2005 en stor
subsea- og vedlikeholdskontrakt med
Shell Petroleum Development Company (SPDC) i Nigeria sammen med
sin partner Omak Maritime. Alt arbeid offshore skal gjøres med fartøyer fra Eidesvik Offshore.101
Fred. Olsen Energy102
a) Datterselskapet Dolphin Drilling undertegnet i august 2005 en intensjonsavtale med Equator Exploration for

bruk av den halvt nedsenkbare riggen
Bulford Dolphin til å bore fem brønner utenfor Nigeria. Riggen, som opereres av Dolphin, eies av Fred Olsen
Ltd.103 Kontrakten er verdt 37,5 millioner dollar, med boreoppstart i OML
(Oil Mining License) 122 fra november 2005. I oktober 2005 ble kontrakten utvidet med et år, til en verdi av 71
millioner dollar, tilsvarende en dagrate på 195 000 dollar.104
Fred. Olsen Production105
a) Fartøyet Knock Taggart ble konvertert til en FSO i 1994 og deretter satt
i operasjon på Ima-feltet i Nigeria for
Amni. I 1998 ble kontrakten kansellert og Knock Taggart ble ombygd til
FPSO og overført til Addax sin OPL
(Oil Prospecting License) 98 på Antanfeltet i stedet, der den kom i operasjon
i 1999. I juni 2003 ble kontrakten utvidet med to år fra juni 2004, til en
verdi av 36 millioner dollar. Sommeren 2006 vil Knock Taggart bli erstattet av Knock Adoon på det som nå er
OML 123.106
b) Den oppjekkbare riggen Borgen
Dolphin ble i 1995 konvertert til en
MOPU (Mobile Offshore Producti-

on Unit) før den kom i operasjon for
Mobil Nigeria på Isobo A, der den
ble fram til sommeren 2002. Borgen
Dolphin ble deretter ytterligere ombygd, før den ble installert på Antanfeltet for Addax sommeren 2004.107

stål-kontrollkabler (steel tube umbilicals) til Bonga-feltet utenfor Nigeria.
Feltet ble operert av SNEPCO (Shell
Nigeria Exploration and Production
Company) på vegne av NNPC (Nigerian National Petroleum Company).113

Kongsberg Maritime108

Leirvik Module Technology114

a) Selskapet ble i november 2005 tildelt
en kontrakt på en studie av offloadingog eksportsystemdesignet for Chevrons Agbami-prosjekt i OML 127 og
128 utenfor Nigeria.109

a) Undertegnet i samarbeid med Aker
Elekto i april 2003 en intensjonsavtale
verdt 2,06 millioner dollar med ChevronTexaco. Avtalen omfattet installasjonsarbeid på to boligkvarterer for
Dibi- og Delta-feltene i Nigeria.115

Kværner Enercon110

Minox Technology116

a) Ble i januar 2002 tildelt en kontrakt
av Nigerian National Petroleum og
Chevron Nigeria på FEED (FrontEnd, Engineering, Design)-arbeid på
offshore-delen av Escravos gassprosjekt Fase 3.111

a) I september 2005 vant selskapet en
kontrakt verdt 9 millioner dollar på
leveranse av vannbehandlingsutstyr
til Chevrons FPSO på Agbami-feltet
utenfor Nigeria.117

Kværner Oilfield Products112

NLI Asker Subsea118

a) Ble i mai 2001 tildelt en kontrakt verdt
28 millioner dollar fra ABB Offshore
Systems på produksjon og leveranse av

a) Selskapet underskrev i september 2005
en intensjonsavtale med Stolt Offshore
France på leveranse av koblinger til Greater Plutonio-feltet utenfor Angola.119

108
97

Det Norske Veritas (DNV) har kontorer i over 100 land og har hovedkontor i Oslo. Selskapet tilbyr tjenester for styring av risiko
innenfor olje og gass gjennom enhetene DNV Consulting og DNV Technology Services. KILDE: http://www.dnv.no/om_oss/index.
asp og http://www.dnv.no/oil_gas/
98
KILDER: Upstream, 5-11-2002, http://www.upstreamonline.com/live/article42321.ece, lastet ned 23-4-2006, DNV, http://
www.dnv.no/find_us/findus_detail.asp?CountryCode=NGA&DNVArea=Port%20Harcourt&Addr1=Plot%203%20Chief%20
MBA%20Close, lastet ned 26-4-2006
99
KILDE: DNV, 10-11-2005, http://www.dnv.no/nyheter/technologyservices/french_market.asp, lastet ned 26-4-2006
100
Selskapet er basert i Sandnes og er en del av Eidesvik-gruppen. Eidesvik Offshore eier 92 prosent av selskapet. KILDER: Eidesvik
Subsea, www.eidesviksubsea.no, lastet ned 28-4-2006, Upstream, 4-10-2005, http://www.upstreamonline.com/live/article99539.
ece, lastet ned 28-4-2006
101
KILDE: Marine Norway, 4-10-2005, http://www.marinenorway.com/index.pl?sid=&artID=100405-nu4&grID=17&Overgr=
&grNiv=&hgrID=&grID_niv3=&grNavn, lastet ned 28-4-2006
102
Selskapet er registrert på Oslo Børs, og de to største aksjeholderne i selskapet er Bonheur A/S og Ganger Rolf A/S, med 28,40 prosent hver. KILDE: Fred. Olsen Energy, http://www.fredolsen-energy.no/?aid=9046874. Selskapets rigger opereres av datterselskapet
Dolphin. KILDE: Dolphin, http://www.dolphin.net.uk/index.asp?tid=8020&title=Operations&topimg=
103
som igjen eies av de børsregistrerte selskapene Bonheur og Ganger Rolf
104
KILDE: Upstream, 25-8-2005, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/news/article97570.ece, lastet ned 12-4-2006
105
Selskapet eies av First Olsen Ltd, som igjen eies 50-50 av Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA, som begge er børsregistrerte i Oslo.
106
KILDER: Fred. Olsen Production, http://www.fpso.no/?aid=9055921, Upstream, 4-6-2003, http://www.upstreamonline.
com/live/article29165.ece, lastet ned 12-4-2006, Upstream,
107
KILDE: Fred. Olsen Production, http://www.fpso.no/?aid=9055926
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Kongsberg Maritime er et heleid datterselskap av Kongsberggruppen, som igjen er 50 prosent statseid. KILDE: http://www.
kongsberg.com/eng/kog/investor_information/shareholders/, lastet ned 28-4-2006
109
KILDE: Upstream, 7-11-2005, http://www.upstreamonline.com/live/article101247.ece, lastet ned 28-4-2006
110
Det Houston-baserte selskapet Enercon Engineering ble kjøpt opp av Kværner i mai 2001, og selskapet ble slått sammen med
Kværner Oil & Gas sin feltutviklingsdivisjon i Houston. Er et datterselskap under Aker Kværner ASA, som igjen er del av
Aker-gruppen. KILDER: Aker Kværner, 21-5-2001, http://www.akerkvaerner.com/Internet/MediaCentre/PressReleases/OilAndGas/2001/AK_PR_4005.htm?langtype=local, lastet ned 17-4-2006, Aker ASA, http://www.akerasa.com/, Aker Kværner,
http://www.akerkvaerner.com/Internet/AboutUs/GroupStructure/Default.htm, lastet ned 13-4-2006
111
Upstream, 22-1-2002, http://www.upstreamonline.com/live/article50451.ece, lastet ned 17-4-2006
112
Er et datterselskap under Aker Kværner ASA, som igjen er del av Aker-gruppen. KILDE: Aker ASA, http://www.akerasa.com/,
Aker Kværner, http://www.akerkvaerner.com/Internet/AboutUs/GroupStructure/Default.htm, lastet ned 13-4-2006
113
KILDE: Aker Kværner, 9-5-2001, http://www.akerkvaerner.com/Internet/MediaCentre/PressReleases/OilAndGas/2001/AK_PR_
4003.htm, lastet ned 17-4-2006
114
Leirvik Module Technology ble kjøpt opp av Sørco-gruppen i 2005. Leirvik er basert på Stord og har underselskaper i Lagos,
Nigeria og Texas, USA. KILDE: Leirvik Module Technology, http://www.leirvikmt.biz/facilities.htm, lastet ned 27-4-2006 og
Upstream, 23-12-2005, http://www.upstreamonline.com/live/europe/article103417.ece, lastet ned 27-4-2006
115
KILDE: Upstream, 3-4-2003, http://www.upstreamonline.com/live/article34466.ece, lastet ned 27-4-2006
116
Selskapet har hovedkvarter på Notodden. Hovedaksjonærer i selskapet er Four Season Private Equity og Norsk Hydro Technology.
KILDE: Minox, http://www.minox.no/
117
KILDE: Upstream, 22-9-2005, http://www.upstreamonline.com/live/article98969.ece, lastet ned 27-4-2006
118
Selskapet er en del av NLI-gruppen, som består av fem selskaper. NLI Asker Subsea har kontor i Lier.
119
KILDE: Offshore, 7-9-2005, http://www.offshore.no/nyheter/sak.asp?Id=11411, lastet ned 27-4-2006
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Norsk Hydro120
a) Selskapet inngikk i september 2005
avtale om å kjøpe det Houston-baserte
selskapet Spinnaker Exploration, som
blant annet har utvinningsvirksomhet
i Nigeria, med en 12,5 prosent interesse i OPL 256. Overtakelsen trådte i
kraft i desember 2005 og prisen kom
på 2,56 milliarder dollar.121
Petroleum Geo-Services122
a) Selskapet har samlet inn store mengder seismikkdata offshore Nigeria. I
sitt databibliotek har PGS tilgjengelig
seismikkdata fra OML 113 og 122 og
fra OPL 213, 214, 244, 245, 248, 249,
250, 256, 257, 310, 314, 315 og 458.123
Prosafe124
a) I januar 2002 ble Prosafe tildelt en
FPSO-kontrakt verdt 220 millioner
dollar med nigerianske Agip for Aboprosjektet, og ombyggingen til FPSO
av en Suezmax tanker ble fullført på
Keppel-verftet i Singapore desember
samme år. Abo-kontrakten har en åtte

års garantert varighet og opsjon for to
påfølgende enkeltår. Prosjektet omfatter to separate oljefelt i OPL 316.125
b) Vant i april 2003 en treårig servicekontrakt sammen med HydroDive fra
Addax på OPL 98-feltet utenfor Nigeria. Kontraktverdien for Prosafe var på
over 10 millioner dollar.126
c) Ble i november 2003 tildelt en kontrakt av Shell Nigeria Exploration &
Production Company (Snepco) for
om lag 6 måneders bruk av flotellet
MSV Regalia til et DP (Dynamisk Posisjonering) oppkoblings-/konstruksjonsstøtte oppdrag for FPSO-systemet på Bonga-feltet utenfor Nigeria. I
april 2004 vant Prosafe en ettårig kontrakt med Snepco på det samme feltet, og flotellet Safe Caledonia erstattet
MSV Regalia. Kontrakten hadde en
verdi på 37 millioner dollar og inkluderte en opsjon på fire månedslange
forlengelser. Alle disse opsjonene ble
senere brukt, og i tillegg ble det i juli
2005 undertegnet en ny forlengelse på
19 uker, med fire opsjoner på en uke
hver. Forlengelsen hadde en verdi på
omtrent 9,9 millioner dollar, og varte
til og med 15. mars 2006.127

Reslink128
a) Selskapet leverte i 2004 sandskjermer
for bruk i Shell sine Kokori- og Opukushibrønner vest i Nigeria129
SeaDrill130
a) Undertegnet i februar 2006 en intensjonsavtale med Total for den nye
oppjekkbare riggen SeaDrill 3. Avtalen innebærer to års arbeid til en dagrate på 166 000 dollar, og en mulighet for ett års forlengelse.131
Statoil132
a) I 1992 kom Statoil inn i Nigeria i en
strategisk allianse med BP, og alliansen vant andeler i OPL 213 og blokkene 217 (Statoil 54%, operatør) og
218 (Statoil operatør). Signaturbonusene fra Statoil lå på henholdsvis 10
millioner, to millioner og 30 millioner
dollar.
b) I 1993 kjøpte Statoil og BP andeler på
20 prosent hver i blokk 210. Begge selskapene solgte sine andeler til Allied
Energy i 1998.
c) Sommeren 1997 tok BP over det
amerikanske selskapet Amoco, som
hadde interesser i blant annet Angola, og den strategiske alliansen mel-

lom BP og Statoil opphørte derfor i
1999. BP Amoco trakk seg ut av Nigeria senere samme år. I januar 2000
fant Texaco et felt i blokk 216 som lå
delvis innenfor blokk 217. En unitiseringsavtale for det som har blitt hetende Agbami-feltet ble undertegnet med
ChevronTexaco og nigerianske myndigheter i februar 2005, med følgende fordeling i andeler; ChevronTexaco
(68,15%, operatør), Statoil (18,85%)
og Petrobras (13,0%). Planlagt produksjonsstart er siste kvartal i 2008.
d) I 2003 ble selskapet tildelt en 25 prosent andel i blokk 324. Signaturbonusen fra Statoil lå på 5 millioner dollar.
Petrobras er operatør med den resterende 75 prosent andelen.
e) I 2005 ble selskapet tildelt en 45 prosent andel i blokk 315. Signaturbonusen fra Statoil lå på 81 millioner dollar.
Andre andelshavere er Petrobras (45%,
operatør) og nigerianske Ask (10%).133
Stolt Offshore (Acergy)134
a) Vant i mars 2001 en kontrakt verdt
200 millioner dollar for Shell på
Bonga-feltet utenfor Nigeria. Oppdraget inkluderte leveranse og installasjon av undervanns risers og fleksible
rørledninger og ble fullført i 2005.135

120

Norsk Hydro var per 31-3-2006 60,6 prosent norskeid, hvorav 43,8 prosent var statlige eierandeler. KILDE: Norsk Hydro,
http://www.hydro.com/en/investor_relations/share/shareholders/index.html, lastet ned 18-4-2006
KILDER: Upstream, 7-3-2005, http://www.upstreamonline.com/live/article3282.ece, lastet ned 18-4-2006, Upstream, 199-2005, http://www.upstreamonline.com/live/europe/article98813.ece, Upstream, 25-11-2005, http://www.upstreamonline.
com/hardcopy/financial/article102090.ece, Upstream, 13-12-2005, http://www.upstreamonline.com/live/article102908.ece
122
PGS (Petroleum Geo-Services) ble opprettet i 1991 og er børsregistrert både i Oslo og New York. Selskapet har kontorer i 22 land
og hovedkontor i Oslo. KILDE: PGS, www.pgs.com
123
KILDE: PGS, http://www.pgs.com/Custom/templates/DataLibrary/survey_area____25426.aspx, lastet ned 17-4-2006
124
Selskapet har vært registrert på Oslo Børs siden 1997 og har hovedkontor i Stavanger. Den største aksjonæren er State Street Bank
& Trust Co med 10,74 prosent av aksjene. KILDE: Prosafe, www.prosafe.no
125
KILDER: Prosafe, http://www.prosafe.no/, Upstream, 3-1-2002, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article54262.ece,
lastet ned 12-4-2006, Upstream, 4-1-2002, http://www.upstreamonline.com/live/article56905.ece, lastet ned 12-4-2006
126
KILDE: Upstream, 25-4-2003, http://www.upstreamonline.com/live/article35001.ece, lastet ned 12-4-2006
127
KILDER: Offshore, 14-11-2003, http://www.offshore.no/nyheter/sak.asp?Id=6819, lastet ned 12-4-2006, Upstream, 5-4-2004,
http://www.upstreamonline.com/live/article18188.ece , Upstream, 20-7-2005, http://www.upstreamonline.com/live/article95734.
ece, lastet ned 12-4-2006
128
Selskapet har hovedkvarter i Ålgård, Norge. De største aksjonærene er Four Seasons Private Equity AS (28,90%), Ole Sveinung
Kvernstuen (16,40%) og Torunn Kvernstuen (16,10%). KILDE: Reslink, http://www.reslink.com/contacts.html, lastet ned 27-4121
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2006, og Brønnøysundsregistrene, https://www.ravninfo.com/default.aspx?ControlID=4&step=6&orgno=976556100, lastet ned
27-4-2006
129
KILDE: Reslink, 8-3-2004, http://www.reslink.com/news.php.6.html, lastet ned 27-4-2006
130
Det John Fredriksen-kontrollerte selskapet SeaDrill, som er basert i Bermuda, ble børsregistrert 22-11-2005. Selskapet har i dag
aksjemajoritet både i Mosvold Drilling og Smedvig.
131
KILDE: Upstream, 21-2-2006, http://www.upstreamonline.com/live/article105927.ece, lastet ned 11-4-2006
132
Selskapet ble registrert på Oslo Børs 18. juni 2001 og den norske stat eier per i dag 70,9 prosent
133
KILDER a)-e): Upstream, 31-5-1997, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article75138.ece, lastet ned 19-4-2006,
Upstream, 6-9-1997, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article71907.ece, lastet ned 18-4-2006, Upstream, 25-12-1998,
http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article82451.ece, lastet ned 18-4-2006, Upstream, 1-5-1999, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article84650.ece, lastet ned 19-4-2006, Upstream, 22-1-2000, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article90672.ece, lastet ned 19-4-2006, Framtiden i Våre Hender, Report 1/2006. 26. April 2006, Statoil in Nigeria, Transparency
and Local Content, 2006, s. 30-32
134
Selskapet skiftet navn 1.2.2006, som følge av at Stolt-Nielsen har solgt sine andeler i selskapet. Del av Acergy-gruppen
135
KILDER: Acergy, http://www.acergy-group.com/public/Bonga, lastet ned 30-3-2006, Upstream, 21-3-2001, http://www.upstreamonline.com/live/article63010.ece, lastet ned 30-3-2006
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b) Vant i oktober 2002 en kontrakt verdt
i overkant av 250 millioner dollar på
ExxonMobil sitt Erha-prosjekt utenfor Nigeria. I tillegg til installasjonen av SURF har Stolt vært ansvarlig for anskaffelse av ankringssystemet
til FPSO-skipet på feltet, i tillegg til
bøye- og lastesystemet offshore. Ifølge
ExxonMobil vil produksjonen komme
i gang i mars-april 2006, og den vil
bringe selskapets totale produksjon i
Nigeria opp på hele 700 000 fat per
dag.136
c) Underskrev i april 2004 en foreløpig avtale med Total på andre fase av
Amenamprosjektet i Nigeria. Oppdraget inkluderte blant annet leveranse og
installasjon av en vanninjeksjonsplattform og tilhørende rørledninger og
var verdt rundt 150 millioner dollar.
Stolt hadde tidligere utført et lignende oppdrag i fase 1 av samme prosjekt
i 2002.137
d) Underskrev i juli 2005 en intensjonsavtale med Chevrons datterselskap
Star Deep Water Petroleum Nigeria
på design, leveranse og installasjon av
et DOES (Deepwater Offloading Export System) til Agbami-feltet utenfor
Nigeria.138

Subsea 7139
a) Ble i 2005 tildelt en ROV (Remotely Operated Vehicle) kontrakt for
Peak Petroleum Industries og Equator
Energy utenfor Nigeria.140
b) Utvikler felt for Addex Petroleum i
Nigeria
c) Planlegger å opprette en Pipe Spooling
yard i Nigeria innen 2007. 141
TGS-NOPEC
Geophysical Company142
a) I sitt databibliotek har TGS-NOPEC
tilgjengelig 2D-data fra offshore
Nigeria.143
Vetco Aibel144
a) Vetco Aibel er i gang med et oppdrag
for Total sitt datterselskap Elf Nigeria
Petroleum Limited i fase 2 av Ofonprosjektet i OML 102. Kontrakten
omfatter design av fem nye plattformer, ombygging av tre eksisterende
plattformer og nødvendige rørledninger og kabler.145

Utenfor kystem av Nigeria,
foto: Sigurd Jorde

Tsjad
136

Ifølge Upstream utvinnes det olje i Tsjad
som blant annet eksporteres til Kamerun
via rørledning.146 Det ser imidlertid ikke
ut til at noen norske selskaper er involvert
i sektoren foreløpig.
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KILDER: Acergy, http://www.acergy-group.com/public/Erha, lastet ned 30-3-2006, Dagens Næringsliv, 27-9-2002, http://www.
dn.no/arkiv/article35865.ece, lastet ned 30-3-2006, Upstream, 22-10-2002, http://www.upstreamonline.com/live/article41913.
ece, lastet ned 30-3-2006, Upstream, 20-3-2006, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/news/articlel07265.ece, lastet ned
30-3-2006
137
KILDER: Acergy, http://www.acergy-group.com/public/AmenamPhase2, lastet ned 30-3-2006, Upstream, 5-4-2004,
http://www.upstreamonline.com/live/article18209.ece, og Dagens Næringsliv, 5-4-2004, http://www.dn.no/forsiden/utenriks/
article2l3228.ece
138
KILDE: Upstream, 11-7-2005, http://www.upstreamonline.com/live/africa/article95383.ece, lastet ned 28-4-2006
139
Tidl. DSND. Ble kjøpt opp av Siem Offshore Inc i 2005 og deretter restrukturert og børsregistrert samme år. Hovedaksjonær er
Kristian Siem. KILDER: Subsea 7, http://www.subsea7.com/subsea_c_evo.php, lastet ned 30-3-2006 og Dagens Næringsliv, 203-2006, http://www.dn.no/finans/article744441.ece, lastet ned 30-3-2006
140
KILDE: Upstream, 15-11-2005, http://www.upstreamonline.com/live/article101655.ece, lastet ned 9-4-2006
141
KILDE b) og c): Subsea 7, http://www.subsea7.com/subsea_c_net9.php, lastet ned 9-4-2006
142
Selskapet er registrert på Oslo børs og 28 prosent av verdiene var per i 31-3-2006 på norske hender. KILDE: TGS-NOPEC,
http://www.tgsnopec.no/investor_relations/shareholder_information/shareholder_distribution.asp, lastet ned 28-4-2006
143
KILDE: TGS-NOPEC, http://www.tgsnopec.no/data_library/dataLibrary.asp?mid=1106, lastet ned 28-4-2006
144
Vetco Aibel har sin opprinnelse i Elektrisk Bureau (EB) og Norsk Elektrisk Brown Boveri (NEBB). Et separat offshoreselskap, EB
Offshore, ble dannet i 1989, og gjennom oppkjøp og vekst utviklet det seg til ABB Offshore Systems. I juli 2004 ble oppstrøms olje
og gass avdelingen skilt ut fra ABB som Vetco Aibel. Sammen med Vetco Gray er Vetco Aibel et datterselskap av Vetco International
Limited. Vetco Aibel har hovedkontor i Norge. KILDE: Vetco Aibel, www.vetcoaibel.com
145
KILDE: Vetco Aibel, reference projects, ongoing projects, http://www.vetcoaibel.com/, lastet ned 28-4-2006
146
KILDER: Upstream, 17-12-2004, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article5817.ece, lastet ned 4-5-2006, Upstream,
4-3-2005, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article1221.ece, lastet ned 4-5-2006
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Benin
Petroleum Geo-Services1
a) I sitt databibliotek har PGS tilgjengelig seismikkdata fra blokk 4 i Benin.2
TGS-NOPEC
Geophysical Company3

Kapittel 3:

a) Benin utlyste i februar 2006 blokker
både onshore og offshore med 31. august 2006 som siste frist for å gi bud. I
den forbindelse har TGS-NOPEC tilgjengelig for salg 1200 kilometer ny
2D-seismikk, brønninformasjon og
en regional studie utført i forbindelse med runden.4

Burkina Faso

Norsk selskaper i
Vest-Afrika
land for land:

Det ser ikke ut til at det har foregått leteaktivitet etter olje eller gass i Burkina Faso.

Den Demokratiske
Republikken Kongo
Ifølge tidsskriftet Upstream har det foregått leteaktivitet etter olje og gass, og tidligere også produksjon, i Den Demokratiske Republikken Kongo.5 Det ser
imidlertid ikke ut til at noen norske selskaper er involvert i sektoren foreløpig.

Den Sentralafrikanske Republikk
Ifølge tidsskriftet Upstream har det foregått leteaktivitet etter olje og gass i Den
Sentralafrikanske Republikk, spesielt i
grenseområdene nær Tsjad-Kamerun-rørledningen.6 Det ser imidlertid ikke ut til
at noen norske selskaper er involvert i sektoren foreløpig.

Elfenbenskysten
Aker Marine Contractors7
a) Ble i april 2004 tildelt en kontrakt fra
Modec International LLC på installering av fortøyningssystemet til Baobab
FPSO-prosjektet utenfor Elfenbenskysten, der CNR (Canadian Natural
Resources) er operatør.8

Ikke-produserende land

1 PGS (Petroleum Geo-Services) ble opprettet i 1991 og er børsregistrert både i Oslo og New York. Selskapet har kontorer i 22 land og
hovedkontor i Oslo. KILDE: PGS, www.pgs.com
2 KILDE: PGS, http://www.pgs.com/Custom/templates/DataLibrary/survey____25652.aspx, lastet ned 17-4-2006
3 Selskapet er registrert på Oslo børs og 28 prosent av verdiene var per i 31-3-2006 på norske hender. KILDE: TGS-NOPEC, http://
www.tgsnopec.no/investor_relations/shareholder_information/shareholder_distribution.asp, lastet ned 28-4-2006
4 KILDE: TGS-NOPEC, http://www.tgsnopec.no/data_library/licensing_rounds_acreage/benin.asp, lastet ned 28-4-2006
5 KILDER: Upstream, 24-5-1997, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article75123.ece, Upstream, 2-12-2005, http://www.
upstreamonline.com/hardcopy/news/article102423.ece, lastet ned 2-5-2006
6 KILDE: Upstream, 19-3-2004, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article19714.ece, lastet ned 2-5-2006
7 Er et datterselskap under Aker Kværner ASA, som igjen er del av Aker-gruppen. KILDER: Aker ASA, http://www.akerasa.com/,
Aker Kværner, http://www.akerkvaerner.com/Internet/AboutUs/GroupStructure/Default.htm, lastet ned 13-4-2006
8 KILDE: Aker Kværner, 28-4-2004, http://www.akerkvaerner.com/Internet/MediaCentre/PressReleases/OilAndGas/2004/AKPressRelease_943126.htm, lastet ned 17-4-2006
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I dag letes det etter olje i havområdene utenfor
samtlige kyststater i Vest-Afrika. Ghana er ett av
dem. Foto: Sigurd Jorde
34
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FMC Technologies Subsea9

Subsea 715

Ghana

a) I juli 2003 ble selskapet tildelt en kontrakt med CNR på subsea trær og assosiert utstyr til Baobab-feltet utenfor
Elfenbenskysten.10

a) Ble i 2005 tildelt en ROV (Remotely Operated Vehicle) kontrakt for Foxtrot International LDC utenfor Elfenbenskysten.16

Petroleum Geo-Services11

TGS-NOPEC
Geophysical Company17

Ifølge tidsskriftet Upstream har det foregått leteaktivitet etter olje og gass offshore Ghana.21Både Norsk Hydro og selskapet Rocksource vurderte en stund å gå inn
i landet, men begge avskrev planene etter
å ha kommet fram til at ressurspotensialet
ikke var lovende nok.22 Det ser derfor ikke
ut til at noen norske selskaper er involvert i
olje- og gassektoren i Ghana foreløpig.

a) Selskapet skjøt allerede høsten 1996
seismikk for Shell og United Meridian i blokk CI-105, og det påfølgende
året i blokk CI-11. I sitt databibliotek
har PGS tilgjengelig seismikkdata for
blokkene CI-104 og CI-105.12

a) Selskapet skjøt i 2003 2400 kvadratkilometer 3D-seismikk for nigerianske Oranto Petroleum i blokkene 205
og 206 utenfor Elfenbenskysten.18

Prosafe13

Gambia

a) Ble i 2000 tildelt en kontrakt på en
FPSO av Canadian Natural Resources (CNR), for bruk på Espoir-feltet
utenfor Elfenbenskysten. For å oppfylle avtalen kjøpte og ombygde Prosafe Production en Suezmax-tanker til
FPSO Espoir Ivoirien. Kontrakten har
en varighet på 10 år, med opsjon på ytterligere 10 år. I juni 2004 ble selskaper tildelt en oppgraderingskontrakt
verdt 18,8 millioner dollar for å forbinde det nye brønnhodet West Espoir
med FPSO Espoir Ivoirien. 14

Ifølge tidsskriftet Upstream har det foregått leteaktivitet etter olje og gass offshore
Gambia.19Det ser ikke ut til at noen norske
selskaper er inne i sektoren foreløpig, selv
om selskapene Aker Geo og Upstream Management tidligere har assistert myndighetene i landet med energisektorstudier.20

I følge tidsskriftet Upstream ble leteaktivitet etter olje og gass offshore Guinea
igangsatt tidlig på 1970-tallet, men det ser
ikke ut til at noen norske selskaper er involvert i sektoren hittil.23

Guinea-Bissau

inkludert felles forvaltningssone
(JDZ) med Senegal
Ifølge tidsskriftet Upstream har det foregått leteaktivitet etter olje og gass både i
Guinea-Bissau sin eksklusive økonomiske
sone24 og i den fellesforvaltede sonen med
Senegal. Selskapet Petroleum Geo-Services har skutt seismikk i fellesforvaltnings-

9 Selskapet har sin opprinnelse i Kongsberg Våpenfabrikk sin oljedivisjon, som ble privatisert og skilt ut på 1980-tallet som Kongsberg
Offshore. I 1987 kjøpte Siemens opp selskapet, før det ble sogt videre til amerikanske FMC (Food Machinery Corporation) i 1993.
FMC Technologies Subsea er en del av FMC Tehnology, og ett av hovedkontorene til selskapet ligger i Kongsberg. I denne rapporten
ser jeg kun på kontrakter som i media refereres tildelt til FMC Kongsberg Subsea, og ikke andre underenheter av FMC Technologies Subsea. KILDE: FMC Technologies, http://www.fmctechnologies.com/History.aspx, lastet ned 27-4-2006 og Logistikk&Ledelse,
http://www.logistikk-ledelse.no/2005/ma/ma11-01.htm, lastet ned 27-4-2006
10 KILDE: Upstream, 21-7-2003, http://www.upstreamonline.com/live/article30322.ece, lastet ned 27-4-2006
11 PGS (Petroleum Geo-Services) ble opprettet i 1991 og er børsregistrert både i Oslo og New York. Selskapet har kontorer i 22 land
og hovedkontor i Oslo. KILDE: PGS, www.pgs.com
12 KILDER: Upstream, 10-12-1996, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article71334.ece, lastet ned 17-4-2006, Upstream,
4-10-1997, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article72231.ece, lastet ned 17-4-2006, PGS, http://www.pgs.com/
Custom/templates/DataLibrary/survey____25810.aspx, lastet ned 17-4-2006
13 Selskapet har vært registrert på Oslo Børs siden 1997 og har hovedkontor i Stavanger. Den største aksjonæren er State Street Bank
& Trust Co med 10,74 prosent av aksjene. KILDE: Prosafe, www.prosafe.no
14 KILDER: www.prosafe.no og Upstream, 11-6-2004, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article15098.ece, lastet ned 124-2006
15 Tidl. DSND. Ble kjøpt opp av Siem Offshore Inc i 2005 og deretter restrukturert og børsregistrert samme år. Hovedaksjonær er
Kristian Siem. KILDER: Subsea 7, http://www.subsea7.com/subsea_c_evo.php, lastet ned 30-3-2006 og Dagens Næringsliv, 20-
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sonen, men det ser ikke ut til at noen norske selskaper er inne i Guinea-Bissau sin
eksklusive sone foreløpig.
Petroleum Geo-Services25
a) PGS skjøt høsten 2002 1500 kvadratkilometer seismikk i fellesforvaltningssonen til Guinea-Bissau og Senegal.26

Liberia
TGS-NOPEC
Geophysical Company27
a) TGS-NOPEC utførte i 2000 en 9500
kilometer multiklient 2D-seismikkundersøkelse, og avholdt i samarbeid
med det liberiske statsoljeselskapet
Nocal (National Oil Company of Liberia) en budrunde offshore i 2004. 28

Mali
Ifølge tidsskriftet Upstream har det foregått leteaktivitet etter olje og gass onshore
Mali, og flere produksjonsdelingsavtaler
har blitt undertegnet.29 Det ser imidlertid
ikke ut til at noen norske selskaper er involvert i sektoren foreløpig.

3-2006, http://www.dn.no/finans/artic1e744441.ece, lastet ned 30-3-2006
16 KILDE: Upstream, 15-11-2005, http://www.upstreamonline.com/live/article101655.ece, lastet ned 9-4-2006
17 Selskapet er registrert på Oslo børs og 28 prosent av verdiene var per i 31-3-2006 på norske hender. KILDE: TGS-NOPEC, http://
www.tgsnopec.no/investor_relations/shareholder_information/shareholder_distribution.asp, lastet ned 28-4-2006
18 KILDE: Upstream, 31-10-2003, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article23439.ece, lastet ned 3-5-2006
19 KILDE: Upstream, 30-5-2002, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article44857.ece, lastet ned 3-5-2006
20 KILDE: Upstream, 23-5-2001, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article62474.ece, lastet ned 3-5-2006
21 KILDE: Upstream, 22-5-1999, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article84966.ece, lastet ned 3-5-2006
22 KILDE: Upstream, 3-6-2006, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/news/article106472.ece, lastet ned 3-5-2006
23 KILDE: Upstream, 3-7-2003, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article27867.ece, lastet ned 23-5-2003
24 KILDE: Upstream, 30-3-2006, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/news/article107769.ece, lastet ned 3-5-2006
25 PGS (Petroleum Geo-Services) ble opprettet i 1991 og er børsregistrert både i Oslo og New York. Selskapet har kontorer i 22 land
og hovedkontor i Oslo. KILDE: PGS, www.pgs.com
26 KILDE: Upstream, 28-11-2002, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article36192.ece, lastet ned 18-4-2006
27 Selskapet er registrert på Oslo børs og 28 prosent av verdiene var per i 31-3-2006 på norske hender. KILDE: TGS-NOPEC, http://
www.tgsnopec.no/investor_relations/shareholder_information/shareholder_distribution.asp, lastet ned 28-4-2006
28 KILDER: Upstream, 22-9-2000, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article94699.ece, lastet ned 3-5-2006, Upstream,
21-1-2005, http://www.upstreamonline.com/live/article3668.ece, lastet ned 3-5-2006
29 KILDE: Upstream, 21-10-2004, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article6397.ece, lastet ned 3-5-2006
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Mauritania

Smedvig36

Vetco Aibel41

Bergesen Worldwide Offshore30

a) Smedvig ble i juni 2003 tildelt en intensjonsavtale med Woodside for boreskipet West Navigator. Kontrakten
inkluderte boring av to brønner med
mulighet for ytterligere fire, og den
garanterte kontraktperioden hadde en
verdi på 11 millioner dollar.37
b) Selskapet ble i januar 2004 tildelt en
ny intensjonsavtale med Woodside for
West Navigator offshore Mauritania.
Kontrakten hadde en anslått verdi på
80 millioner dollar og inkluderte boring av 11 produksjonsbrønner med
oppstart juni 2004.38

a) Selskapet designet og leverte deler av
produksjonsutstyret til FPSO Berge
Helene, som opererer Chinguetti-feltet utenfor Mauritania. Vetco Aibel
har også kontrakt med Bergesen på
operasjon- og vedlikeholdstjenester
for fartøyet.42

a) FPSO Berge Helene har siden november 2005 operert Chinguetti-prosjektet for Woodside. Produksjon kom i
gang i februar 2006. Kontraktvarigheten er på 7-15 år.31
FMC Technologies Subsea32
a) Selskapet ble i 2004 tildelt en kontrakt
fra Woodside på leveranse av et undervanns produksjonssystem til Chinguetti-prosjektet utenfor Mauritania.33
Petroleum Geo-Services34
a) Selskapet ble i november 2001 tildelt
kontrakt på innsamling av 1350 kvadratkilometer eksklusiv 3D-seismikk
i blokk 7 utenfor Mauritania. Ytterligere 1800 kvadratkilometer 3D-seismikk ble samlet inn i blokk 8 sommeren 2004.35

Subsea 739
a) Selskapet ble i august 2004 tildelt en
SURF kontrakt verdt 140 millioner
dollar fra Woodside på Chinguettiprosjektet utenfor Mauritania.40

Ifølge Upstream ble det prøveboret etter
olje og gass onshore i Niger sent 1999/tidlig 2000.43Det ser imidlertid ikke ut til at
noen norske selskaper er involvert i sektoren foreløpig.

Sao Tomé og
Principe inkludert felles

forvaltningssone med Nigeria
Det er foreløpig ingen leteaktivitet i Sao
Tomé og Principe sin eksklusive offshore sone, men det har blitt gjennomført to
tildelingsrunder i den felles forvaltnings-

30 Er en del av Bergesen Worldwide Group, som siden 2003 har vært kontrollert av det privateide, Hongkongbaserte World-Wide
Shipping
31 KILDER: Bergesen Worldwide Offshore,
http://www.bwoffshore.com/lwp/wcm/connect/BWG/BW+Offshore/Our+business/Our+presence+and+units/berge%20Helene.htm,
lastet ned 29-3-2006 og Upstream, 03-06-2006, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/news/articlel06470.ece, lastet ned
29-3-2006
32 Selskapet har sin opprinnelse i Kongsberg Våpenfabrikk sin oljedivisjon, som ble privatisert og skilt ut på 1980-tallet som Kongsberg Offshore. I 1987 kjøpte Siemens opp selskapet, før det ble sogt videre til amerikanske FMC (Food Machinery Corporation) i 1993. FMC Technologies Subsea er en del av FMC Tehnology, og ett av hovedkontorene til selskapet ligger i Kongsberg. I
denne rapporten ser jeg kun på kontrakter som i media refereres tildelt til FMC Kongsberg Subsea, og ikke andre underenheter av
FMC Technologies Subsea. KILDE: FMC Technologies, http://www.fmctechnologies.com/History.aspx, lastet ned 27-4-2006 og
Logistikk&Ledelse, http://www.logistikk-ledelse.no/2005/ma/ma11-01.htm, lastet ned 27-4-2006
33 KILDE: Upside, 5-8-2004, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article9438.ece, lastet ned 27-4-2006
34 PGS (Petroleum Geo-Services) ble opprettet i 1991 og er børsregistrert både i Oslo og New York. Selskapet har kontorer i 22 land
og hovedkontor i Oslo. KILDE: PGS, www.pgs.com
35 KILDER: Upstream, 28-11-2001, http://www.upstreamonline.com/live/article56032.ece, lastet ned 18-4-2006, Upstream, 2911-2001, http://www.upstreamonline.com/live/article56108.ece, lastet ned 18-4-2006, Upstream, 22-7-2004, http://www.
upstreamonline.com/hardcopy/article11061.ece, lastet ned 18-4-2006
36 Siden John Fredriksens selskap SeaDrill nå kontrollerer over 99 prosent av både stemmene og kapitalen i Smedvig vil selskapet bli
tatt av børs og de gjenværende aksjonærene tvangsinnløst. KILDE: Dagens Næringsliv, 11-4-2006, s.10
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sonen (JDZ - Joint Development Zone)
mellom Sao Tomé og Principe og Nigeria. Sonen ble formelt opprettet i oktober
2001 og administreres av JDA (the Joint
Development Authority). 60 % av inntektene fra JDZ tilfaller Nigeria, mens
de resterende 40 % tilfaller Sao Tomé og
Principe.
DNO44
a) Har sammen med Energy Equity Resources en eierandel på 10 %
i blokk 3 (Fordeling av resterende
90%: Anadarko med 51 % er operatør, Devon og ERHC har 25%, Equinox Oil & Gas, Equinox & Energy
og Petrochina har 10%, mens Ophir
Energy og Broadlink har 4 %). Samlet signaturbonus for blokk 3 (for alle
lisenseierne) er 40 millioner dollar.
b) Har i konsortium med FilthimNuzod Oil&Gas, Energy Equity Resources og SINOPEC 85 % av
blokk 6 (konsortiumet har operatørskapet). ERHC har de resterende 15 %. Samlet signaturbonus for
blokk 6 er på 45 millioner dollar.45

37 KILDER: Smedvig, News and Topics, News Releases, News Archive: 2-6-2003, http://www.smedvig.no/index2.asp?iMenuExpan
dId=142&strURL=modules/module_109/publisher_view_product.asp?iEntityId=356, lastet ned 11-4-2006, Upstream, 16-72003, http://www.upstreamonline.com/live/article30213.ece, lastet ned 11-4-2006
38 KILDER: Smedvig, News and Topics, News Releases, News Archive: 23-1-2004, http://www.smedvig.no/index2.asp?iMenuExpan
dId=142&strURL=modules/module_109/publisher_view_product.asp?iEntityId=356, lastet ned 11-4-2006
39 Tidl. DSND. Ble kjøpt opp av Siem Offshore Inc i 2005 og deretter restrukturert og børsregistrert samme år. Hovedaksjonær er
Kristian Siem. KILDER: Subsea 7, http://www.subsea7.com/subsea_c_evo.php, lastet ned 30-3-2006 og Dagens Næringsliv, 203-2006, http://www.dn.no/finans/artic1e744441.ece, lastet ned 30-3-2006
40 KILDE: Subsea 7, http://www.subsea7.com/subsea_c_net9.php, lastet ned 9-4-2006, Upstream, 5-8-2004, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article9438.ece, lastet ned 27-4-2006
41 Vetco Aibel har sin opprinnelse i Elektrisk Bureau (EB) og Norsk Elektrisk Brown Boveri (NEBB). Et separat offshoreselskap, EB
Offshore, ble dannet i 1989, og gjennom oppkjøp og vekst utviklet det seg til ABB Offshore Systems. I juli 2004 ble oppstrøms olje
og gass avdelingen skilt ut fra ABB som Vetco Aibel. Sammen med Vetco Gray er Vetco Aibel et datterselskap av Vetco International
Limited. Vetco Aibel har hovedkontor i Norge. KILDE: Vetco Aibel, www.vetcoaibel.com
42 KILDE: Vetco Aibel, reference projects, completed projects, www.vetcoaibel.com, lastet ned 28-4-2006
43 KILDE: Upstream, 22-1-2000, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article90630.ece, lastet ned 2-5-2006
44 DNO ASA ble dannet i 1971 og var det første norske oljeselskapet som ble registrert på Oslo Børs. KILDE: DNO, http://www.
dno.no/templates/Subject.aspx?id=1435
45 KILDER a og b: I Markedet, 02-06-2005,
http://php.imarkedet.no/php/art_ext.php?id=215877&template=show_object_print og Upstream, 2-6-2005, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/news/article69586.ece, lastet ned 29-3-2006
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Energy Equity Resources46
(nylig oppløst)

a) Se DNO a) over
b) Se DNO b) over
c) Ble i april 2004 tildelt 9% i blokk 1
sammen med det nigerianske selskapet
Dangote (Fordeling av resterende 91
%: Chevron Texaco 51 % og ExxonMobil 40%). Den samlede signaturbonusen var på 123 millioner dollar.47
Petroleum Geo-Services48
a) Selskapet ble i mai 2001 tildelt en eksklusiv 10 års-kontrakt på promotering
av offshore lisensiering for myndighetene i Sao Tomé og Principe. Avtalen
dekket både landets eksklusive økonomiske sone og deler av den felles forvaltningssonen (JDZ) med Nigeria, og
forpliktet PGS til å skyte seismikk og
markedsføre dataene i forkant av framtidige budrunder. Ifølge avtalen hadde
PGS krav på følgende; 1) 10 prosent av
enhver signaturbonus utbetalt i løpet
av denne perioden for enhver produksjonsdelingsavtale som var omfattet av dataene PGS hadde samlet inn;
2) opsjon på å inngå tre valgfri produksjonsdelingsavtaler innenfor et
definert område i Sao Tomé sin eksklusive økonomiske sone med et sig-

naturbonustak på 6 millioner dollar;
og 3) opsjon på å delta sammen med
saotomesiske myndigheter med opptil 15 prosent i enhver deltakende interesse myndighetene har i løpet av de
neste 10 årene. Etter at den felles forvaltningssonen, JDZ, ble vedtatt opprettet av begge lands myndigheter i oktober 2001, satte PGS umiddelbart i
gang en 4000 kilometer lang 2D seismikk-survey i sonen, som senere har
blitt komplettert med ytterligere 2D
og 3D data. Da president de Menezes kom til makten i 2002 satte han
imidlertid i gang en kampanje for å reforhandle det han anså som urettmessig fordelaktige avtaler inngått av sin
forgjenger Trovoada, og han var spesielt kritisk til den øvre grensen på signaturbonus for PGS sine tre opsjoner
i den eksklusive økonomiske sonen. I
mars 2003 aksepterte PGS en mindre
lukrativ avtale.49

Senegal

(se Guinea-Bissau for JDZ)
Ifølge tidsskriftet Upstream har det foregått leteaktivitet etter olje og gass offshore Senegal, samt at det allerede produseres
gass onshore.50 Det ser imidlertid ikke ut
til at noen norske selskaper er involvert i
sektoren foreløpig.

46 EER ble dannet i august 2003 og inkorporert i Norge, med hovedkontorer i Norge og England. Styreleder og president i selskapet var Olav Eimstad. Foretaksnavnet ble 8-10-2005 endret til Afren JDZ One AS i Brønnøysundsregistrene. 26-1-2006 ble det
kunngjort samme sted at selskapet var oppløst. KILDER: EER, www.eeras.com, Brønnøysundsregistrene, https://www.ravninfo.
com/default.aspx?ControlID=4&step=0&orgno=985957843, lastet ned 28-4-2006
47 Upstream, 19-11-2004, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article5152.ece, lastet ned 29-3-2006
48 PGS (Petroleum Geo-Services) ble opprettet i 1991 og er børsregistrert både i Oslo og New York. Selskapet har kontorer i 22 land
og hovedkontor i Oslo. KILDE: PGS, www.pgs.com
49 KILDER: Upstream, 4-5-2006, http://www.upstreamonline.com/live/article64251.ece, lastet ned 17-4-2006, Upstream, 2-82001, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article57536.ece, lastet ned 17-4-2006, Upstream, 25-10-2001, http://www.
upstreamonline.com/hardcopy/article53362.ece, lastet ned 17-4-2006, Upstream, 14-3-2002, http://www.upstreamonline.
com/hardcopy/article49632.ece, lastet ned 18-4-2006, Upstream, 17-1-2003, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article36871.ece, lastet ned 18-4-2006, Upstream, 5-3-2003, http://www.upstreamonline.com/live/article33657.ece, lastet ned 184-2006
50 KILDER: Upstream, 29-10-2002, http://www.upstreamonline.com/live/article42113.ece, lastet ned 3-5-2006, Upstream, 1211-2004, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article5074.ece, lastet ned 3-5-2006
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Sierra Leone
TGS-NOPEC
Geophysical Company51
a) I sitt databibliotek har TGS-NOPEC
tilgjengelig 2D-seismikkundersøkelser fra offshore Sierra Leone utført i
perioden 2000-2002. Selskapet arrangerte i samarbeid med myndighetene
i Sierra Leone landets første offshore
budrunde i 2003, der blokkene 4, 5,
6 og 7, ble delt ut. I den forbindelse markedsførte TGS-NOPEC 5784
kilometer multiklient 2D-seismikk.
I 2004-2005 arrangerte selskapet og
myndighetene landets andre offshore
budrunde, for blokkene 1, 2, og 3.52

Togo
Petroleum Geo-Services53
a) Selskapet kom inn i Togo i samarbeid
med det norske oljedirektoratet i årsskiftet 1997-98 som koordinator for
et prosjekt rettet mot å assistere landet i å ferdigstille endringer til petroleumsverket. Myndighetene hadde bedt
om denne assistansen på bakgrunn av
at to selskaper hadde latt utforsknings-

tillatelsene sine gå ut uten å ha gjennomført det lovede arbeidsprogrammet. PGS var også involvert i å hjelpe
myndighetene med å finne potensielle utforskningspartnere, og skjøt høsten 1997 noe eksklusiv 2D-seismikk
offshore Togo. I november 1998 satte
selskapet i gang en full multiklient
1700 kvadratkilometers 3D-survey
som dekket nesten hele Togos offshoreområde, og markedsførte seismikken
på vegne av togolesiske myndigheter.
Sterkt fall i oljeprisene førte imidlertid til at interessen for å lete i området
kjølnet betraktelig i løpet av det neste
året. I 2006 ble imidlertid offshoreområdet lyst ut på nytt med søknadsfrist 1. mai 2006. PGS markedsfører
i den sammenheng 3100 kvadratkilometer med multiklient 3D-seismikk i
felleskap med togolesiske myndigheter. Seismikkundersøkelsen strekker
seg fra Ghana i vest til grensen med
Benin i øst.54
TGS-NOPEC
Geophysical Company55
a) I forbindelse med Togos offshore budrunde nevnt ovenfor tilbyr TGSNOPEC 656 kilometer 2D-seismikk,
3000 kvadratkilometer 3D-seismikk,
brønndata og en regional studie.56

51 Selskapet er registrert på Oslo børs og 28 prosent av verdiene var per i 31-3-2006 på norske hender. KILDE: TGS-NOPEC, http://
www.tgsnopec.no/investor_relations/shareholder_information/shareholder_distribution.asp, lastet ned 28-4-2006
52 KILDER: TGS-NOPEC, http://www.tgsnopec.no/data_library/dataLibrary.asp?mid=428, lastet ned 28-4-2006, Upstream, 53-2003, http://www.upstreamonline.com/live/article33667.ece, lastet ned 3-5-2006, Upstream, 7-10-2004, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article10821.ece, lastet ned 3-5-2006,
53 PGS (Petroleum Geo-Services) ble opprettet i 1991 og er børsregistrert både i Oslo og New York. Selskapet har kontorer i 22 land
og hovedkontor i Oslo. KILDE: PGS, www.pgs.com
54 KILDER: Upstream, 31-1-1998, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article77276.ece, lastet ned 17-4-2006, Upstream,
28-2-1998, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article77616.ece, lastet ned 17-4-2006, Upstream, 14-11-1998, http://
www.upstreamonline.com/hardcopy/article81840.ece, lastet ned 17-4-2006, Upstream, 10-3-2000, http://www.upstreamonline.com/hardcopy/article90246.ece, lastet ned 17-4-2006, PGS, http://www.pgs.com/Custom/templates/Page____19600.aspx, lastet ned 17-4-2006
55 Selskapet er registrert på Oslo børs og 28 prosent av verdiene var per i 31-3-2006 på norske hender. KILDE: TGS-NOPEC, http://
www.tgsnopec.no/investor_relations/shareholder_information/shareholder_distribution.asp, lastet ned 28-4-2006
56 KILDE: TGS-NOPEC, http://www.tgsnopec.no/data_library/licensing_rounds_acreage/offshore_togo.asp, lastet ned 28-4-2006
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Kapittel 4:

Tabeller

Foto: Erik Hagen
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Tabell 1 Vestafrikanske olje- og gassproduserende land sett i forhold til Norge
på utvalgte indikatorer

Anneks
Kapittel 1:
3

Olje- og

gassproduserende land

Anslåtte
Påviste
Naturgassprod
naturgassres4 naturgassres5
(2004)6
(2000)
(1.1.2006)

Anslåtte
oljeres1
(2000)

Påviste
oljeres2
(1.1.2006)

Oljeprod
(2004)3

Norge

11 642

7705

3188

156 477

84 260

78,5

Angola

13 676

5412

991

38 740

1620

-8

Ekv. Guinea

2269

12809

350

7125

1300

-

Gabon

7577

2499

235

21 673

1200

-

Kamerun

1493

400

62

5329

3900

-

Kongo
(Braz)

5521

1506

240

15 913

3200

-

Nigeria

37 130

35 876

2508

118 7477

184 660

20,6

-

1500

168

-

-

-

Land

Tsjad

1 Anslått i millioner fat. Anslag er gjort for alle land i Aftika sør for Sahara. Tallene er hentet fra sannsynlighetsberegninger, og det som er oppgitt
i tabellen er F50 beregningene, dvs at det er 50 prosent sannsynlighet for at minst den anslåtte mengden finnes. Kilde: USGS 2000, U.S. Geological Survey World Petroleum Assessment 2000 - Description and Results, http://pubs.usgs.gov/dds/dds-060/, lastet ned 24-3-2006
2 Målt i millioner fat. “Proved reserves” defineres slik: “Proved reserves are estimated quantities that analysis of geologic and engineering data demonstrates with reasonable certainty are recoverable under existing economic and operating conditions”. Det refereres kun til den andelen av
påviste reserver som kan utvinnes, så den korrekte norske betegnelsen er ”påviste utvinnbare oljereserver”. Kilde: Oil & Gas Journal sine tall i
EIA 2006, Energy Information Administration, World proved reserves of oil and natural gas. Most recent estimates. Published January I8th
2006, http://www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html, lastet ned 24-3-2006
3 Målt i 1000 fat per dag. Kilde: BP 2005
4 Anslått i milliarder kubikkfot gass. Tallene er hentet fra sannsynlighetsberegninger, og det som er oppgitt i tabellen er F50 beregningene, dvs at
det er 50 prosent sannsynlighet for at minst den anslåtte mengden finnes. Kilde: USGS 2000, U.S. Geological Survey World Petroleum Assessment 2000 - Description and Results, http://pubs.usgs.gov/dds/dds-060/, lastet ned 24-3-2006
5 Målt i milliarder kubikkfot gass. ”Proved reserves” defineres slik: ”Proved reserves are estimated quantities that analysis of geologic and engineering data demonstrates with reasonable certainty are recoverable under existing economic and operating conditions”. Det refereres kun til den
andelen av påviste reserver som kan utvinnes, så den korrekte norske betegnelsen er ”påviste utvinnbare gassreserver”. Kilde: EIA 2006, Energy
Information Administration, World proved reserves of oil and natural gas. Most recent estimates. Published January I8th 2006, http://www.
eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html, lastet ned 24-3-2006
6 Målt i mrd. kubikkmeter per år. Kilde: BP 2005
7 F5 beregningen for Nigeria (dvs at det er 5 prosent sannsynlighet for at minst den anslåtte mengden finnes) var på 209 077 milliarder kubikkfot gass, og selv det ser ut til å ha vært et for lavt anslag når en sammenligner med de påviste reservene per 1.1.2006.
8 Av landene i tabellen er det kun Norge og Nigeria som står spesifisert med naturgassproduksjon iflg BP 2005
9 Tallet som står fra Oil & Gas Journal i EIA 2006 er 12 millioner fat, mens tilsvarende tall fra BP 2005 (anslått ved slutten av 2004) var
1280 millioner fat. World Oil sitt anslag (målt ved slutten av 2004) er oppgitt til 1765 millioner fat. Det kan ikke stemme at Ekvatorial Guinea har pumpet opp over 1000 millioner fat på et år, så jeg antar at det har skjedd en desimalfeil i tallet som er oppgitt fra Oil & Gas Journal
og velger i dette tilfellet derfor heller å bruke BP sitt anslag fra slutten av 2004. Se http://www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html
for å gjøre egen vurdering.
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Tabell 2 Vestafrikanske olje- og gassproduserende land sett i forhold til Norge
på utvalgte indikatorer
Land

Norge

Økn. Real
Folketall BNP/kap real
BNP/kap
10
11
(2004)
(2005)
(2005)12
4,6

42 400

2,3

CPIHDICPIverdi13
verdi
14
rang.
(2005)
(2003)15
8,9

8

0,963

HDIrang.16

1

Anneks 2:
Angola

14,0

922

11,4

2,0

151

0,445

160

Ekv. Guinea

0,51

6484

- 2,1

1,9

152

0,655

121

Gabon

1,4

4046

-0,3

2,9

88

0,635

123

Kamerun

16,4

678

0,0

2,2

137

0,497

148

Kongo
(Braz)

3,9

1190

6,1

2,3

130

0,512

142

Nigeria

139,8

399

1,3

1,9

152

0,453

158

8,8

305

3,3

1,7

158

0,341

173

Tsjad

Ikke-

produserende17 land

10 Målt i millioner. Kilde: Verdensbankens Country at a glance-statistikk, http://devdata.worldbank.org/hnpstats/cg.asp
11 Tallet for Norge er fra http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/no.html#Econ og er oppgitt i amerikanske dollar justert for kjøpekraft. Tallene for Afrika er basert på anslag gjort av IMF-ansatte, og er oppgitt i amerikanske dollar ved år 2000 priser og vekslingsrater. Kilde:
IMF 2005
12 Tallet for Norge er fra Statistisk Sentralbyrå http://www.ssb.no/knr/ og refererer til total prosentvis økning i BNP, og ikke per innbygger. Tallene for Afrika er basert på anslag gjort av IMF-ansatte. Alle tallene er oppgitt i prosent. Kilde: IMF 2005
13 Corruption Perceptions Index relaterer til persepsjon av grad av korrupsjon slik det ses fra forretningsfolk og landsanalytikere sin side og varierer mellom 10 (svært rent) og 0 (svært korrupt). Kilde: Transparency International 2005
14 Av 158 land. Kilde: Transparency International 2005
15 Human Development Index er en sammensatt indeks som måler gjennomsnittlig resultat i et land på tre grunnleggende dimensjoner av menneskelig utvikling: et langt og sunt liv, som målt i forventet levetid ved fødselen; kunnskap, som målt ved den voksne alfabetiseringsraten og den
kombinerte brutto innskrivingsraten for primær-, sekundær- og tertiærutdanning; og en anstendig levestandard, som målt ved BNP per kapita
i kjøpekraftjusterte amerikanske dollar. HDI-verdien vil ligge mellom l (høyeste utviklingsverdi) og 0 (laveste utviklingsverdi). Kilde: UNDP
2005
16 Av 177 land. Kilde: UNDP 2005
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Tabell 3 Vestafrikanske ikke-produserende land sett i forhold
til Norge på utvalgte indikatore
Land

Anslåtte
oljeres18
(2000)

Påviste21
Påviste
Anslåtte
19
oljeres
naturgassres naturgassres21
(1.1.2006)
(2000)20
(1.1.2006)

Land

Folketall
(2004)22

BNP/kap Økn. real
real
BNP/kap
(2005)23
(2005)24

CPIHDIHDICPIverdi25
verdi
26
28
rang.
rang.
(2003)27
(2005)

Norge

11 642

7705

156 477

84 260

Norge

4,6

42 400

2,3

8,9

8

0,963

1

Benin

63

8

624

40

Benin

6,9

396

1,0

2,9

88

0,431

162

Burkina Faso

-

-

-

-

Burkina Faso

12,4

269

1,0

3,4

70

0,317

175

Den Sentralafrikanske Rep

-

-

-

-

Den Sentralafrikanske Rep

3,9

223

0,2

-29

-

0,355

171

DR Kongo

311

187

904

35

DR Kongo

54,8

87

3,5

2,1

144

0,385

167

Elfenbenskysten

540

100

5346

1000

Elfenbenskysten

17,1

546

-1,9

1,9

152

0,420

163

-

-

-

-

Gambia

1,4

335

2,0

2,7

103

0,470

155

Ghana

180

17

1782

840

Ghana

21,1

307

3,2

3,5

65

0,520

138

Guinea

-

-

-

-

Guinea

8,1

378

3,0

-

-

0,466

156

29

-

161

-

Guinea-Bissau

1,5

133

-0,2

-

-

0,348

172

Liberia

-

-

-

-

Liberia

3,4

110

-32,6

2,2

137

Mali

-

-

-

-

Mali

11,9

292

4,1

2,9

37

-

207

-

Mauritania

2,9

420

5,9

Niger

-

-

-

-

Niger

12,1

175

Sao Tomé og Principe

-

-

-

-

Sao Tomé og Principe

0,16

36

-

214

-

Senegal

-

-

-

-

27

-

267

-

Gambia

Guinea-Bissau

Mauritania

Senegal
Sierra Leone
Togo

17 Noen av landene har en viss produksjon, men da av så lite omfang at de ikke er spesifisert som produsenter i BP 2005.
18 Anslått i millioner fat. Tallene er hentet fra sannsynlighetsberegninger, og det som er oppgitt i tabellen er F50 beregningene, dvs at det
er 50 prosent sannsynlighet for at minst den anslåtte mengden finnes. Kilde: USGS 2000, U.S. Geological Survey World Petroleum
Assessment 2000 - Description and Results, http://pubs.usgs.gov/dds/dds-060/, lastet ned 24-3-2006
19 Målt i millioner fat. “Proved reserves” defineres slik: “Proved reserves are estimated quantities that analysis of geologic and engineering
data demonstrates with reasonable certainty are recoverable under existing economic and operating conditions”. Det refereres kun til
den andelen av påviste reserver som kan utvinnes, så den korrekte norske betegnelsen er ”påviste utvinnbare oljereserver”. Kilde: Oil
& Gas Journal sine tall i EIA 2006, Energy Information Administration, World proved reserves of oil and natural gas. Most recent estimates. Published January 18th 2006, http://www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html, lastet ned 24-3-2006
20 Anslått i milliarder kubikkfot gass. Tallene er hentet fra sannsynlighetsberegninger, og det som er oppgitt i tabellen er F50 beregningene, dvs at det er 50 prosent sannsynlighet for at minst den anslåtte mengden finnes. Kilde: USGS 2000, U.S. Geological Survey
World Petroleum Assessment 2000 - Description and Results, http://pubs.usgs.gov/dds/dds-060/, lastet ned 24-3-2006
21 Målt i milliarder kubikkfot gass. ”Proved reserves” defineres slik: ”Proved reserves are estimated quantities that analysis of geologic and
engineering data demonstrates with reasonable certainty are recoverable under existing economic and operating conditions”. Det refereres kun til den andelen av påviste reserver som kan utvinnes, så den korrekte norske betegnelsen er ”påviste utvinnbare gassreserver”.
Kilde: EIA 2006, Energy Information Administration, World proved reserves of oil and natural gas. Most recent estimates. Published
January 18th 2006, http://www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html, lastet ned 24-3-2006
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32

-

88

0,333

174

-

-

0,477

152

1,0

2,4

126

0,281

177

342

1,2

-

-

0,604

126

10,5

532

2,9

3,2

78

0,458

157

Sierra Leone

5,4

221

4,8

2,4

126

0,298

176

Togo

5,0

277

-0,1

-

-

0,512

143

30

33

31

34

-

22 Målt i millioner. Kilde: Verdensbankens Country at a glance-statistikk, http://devdata.worldbank.org/hnpstats/cg.asp
23 Tallet for Norge er fra http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/no.html#Econ og er oppgitt i amerikanske dollar justert for kjøpekraft. Tallene
for Afrika (unntatt Liberia og Mauritania) er basert på anslag gjort av IMF-ansatte, og er oppgitt i amerikanske dollar ved år 2000 priser og vekslingsrater. Kilde: IMF 2005
24 Tallet for Norge er fra Statistisk Sentralbyrå http://www.ssb.no/knr/ og refererer til total prosentvis økning i BNP, og ikke per innbygger. Tallene for Afrika
(unntatt Liberia og Mauritania) er basert på anslag gjort av IMF-ansatte. Alle tallene er oppgitt i prosent. Kilde: IMF 2005
25 Corruption Perceptions Index relaterer til persepsjon av grad av korrupsjon slik det ses fra forretningsfolk og landsanalytikere sin side og varierer mellom
10 (svært rent) og 0 (svært korrupt). Kilde: Transparency International 2005
26 Av 158 land. Kilde: Transparency International 2005
27 Human Development Index er en sammensatt indeks som måler gjennomsnittlig resultat i et land på tre grunnleggende dimensjoner av menneskelig utvikling: et langt og sunt liv, som målt i forventet levetid ved fødselen; kunnskap, som målt ved den voksne alfabetiseringsraten og den kombinerte brutto innskrivingsraten for primær-, sekundær- og tertiærutdanning; og en anstendig levestandard, som målt ved BNP per kapita i kjøpekraftjusterte amerikanske dollar). HDI-verdien vil ligge mellom 1 (høyeste utviklingsverdi) og 0 (laveste utviklingsverdi). Kilde: UNDP 2005
28 Av 177 land. Kilde: UNDP 2005
29 Landene der intet tall er oppgitt var ikke inkludert i Transparency International 2005
30 Tall henviser til GNI per capita i 2004 og er hentet fra Verdensbankens Country at a glance-statistikk, http://devdata.worldbank.org/hnpstats/cg.asp
31 Tall henviser til BNP per capita vekst i 2003 og er hentet fra Verdensbankens Country at a glance-statistikk, http://devdata.worldbank.org/hnpstats/cg.asp
32 HDI for Liberia var ikke beregnet i UNDP 2005 pga manglende informasjon vedrørende statistikk for de relevante dimensjonene
33 Tall henviser til GNI per capita i 2004 og er hentet fra Verdensbankens Country at a glance-statistikk, http://devdata.worldbank.org/hnpstats/cg.asp
34 Tall henviser til BNP per capita vekst i 2003 og er hentet fra Verdensbankens Country at a glance-statistikk, http://devdata.worldbank.org/hnpstats/cg.asp
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