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1. Innledning
Verdens klima er i endring. Vær- og havsystemer endres, det biologiske mangfoldet er truet,
mennesker mister sitt livsgrunnlag på grunn av flom, tørke og ekstremvær. Verdens klimaforskere
sier at det er ekstremt sannsynlig at de endringene vi ser i dag skyldes menneskeskapte utslipp av
klimagasser. Endringene kan bli irreversible, men det er fortsatt mulig å begrense
temperaturøkningen til to grader – dersom klimautslippene kuttes kraftig i løpet av kort tid.
Statoil sier de tar trusselen om farlige klimaendringer på alvor. Norges statseide oljeselskap utgir
bærekraftrapporter og produserer reklamefilmer hvor det heter at verdens energisystemer i dag
ikke er bærekraftige på grunn av klimaendringer. Det er avgjørende å lykkes med satsingen på
fornybar energi, sier Statoil. Samtidig som selskapet jobber aktivt for å finne enda mer fossil
energi.
I denne rapporten har vi gått i dybden på Statoils årsmeldinger og rapporter for å løfte fram fakta
og strategier bak Statoils internasjonale aktivitet. Vi har ønsket å se på Statoils internasjonale
satsing i lys av klimaendringene. Derfor presenterer vi kort de viktigste hovedfunnene fra FNs
klimapanel, før vi analyserer Statoils nåværende internasjonale produksjon av olje og gass, samt
hvilken leteaktivitet selskapet har.
Vi har gjort en analyse av Statoils klimaretorikk. Hvordan klarer Statoil å forsvare en fortsatt satsing
på fossil energi, samtidig som selskapet sier det slutter seg til anbefalingene fra FNs klimapanel?
Statoils internasjonale produksjon har allerede et enormt klimaavtrykk. Likevel har selskapet en
langsiktig strategi for å øke produksjonen, og dermed karbonavtrykket, i årene som kommer.
Hvordan vurderer selskapet klimahensyn når produksjonen av olje og gass økes?
I debatter om olje og klima er det ofte to forutsetninger som står steilt mot hverandre. Den ene er
at verden kommer til å være avhengig av olje og gass i mange tiår framover, den andre er hva som
trengs av utslippskutt for å begrense den globale oppvarmingen. Vi mener det må være klimaet og
klodens bæreevne som setter betingelsene for hvordan selskaper kan drive sin næringsvirksomhet.
Mangelen på et internasjonalt rammeverk som er godt nok til å oppnå tilstrekkelige utslippskutt,
gjør at både enkeltland og andre aktører – som store oljeselskap – er nødt til å ta et ansvar for å få
den kursendringen som trengs for å unngå farlige klimaendringer. Det er umulig å forhandle med
naturens fysiske tålegrenser.
I denne rapporten ønsker vi å se nærmere på hvordan Statoil, i teori og praksis, forholder seg til
klimaendringene.
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2. Et klima i endring
2. november 2014 ble den femte hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC) lagt fram. Rapporten
slår fast at det er ekstremt sannsynlig1 at menneskeskapte utslipp av klimagasser er hovedårsaken
til den temperaturstigningen som har skjedd siden starten av 1950-tallet – menneskeskapte
klimaendringer er allerede i gang. Vi ser allerede endringer i nedbørsmengder, varmere og surere
hav, økende havnivå, at nedsmelting av havis og av verdens største isbreer skyter fart, samt flere
episoder med ekstremvær. Den globale gjennomsnittstemperaturen har økt med 0,85 grader siden
den industrielle revolusjon.2
Lite av dette er direkte nytt. Klimapanelet har bare blitt enda litt sikrere på at klimaendringene i all
hovedsak er menneskeskapte, og at de i hovedsak kommer fra forbrenning av fossil energi.
Samtidig sier verdens klimaforskere at det ikke er for sent å nå togradersmålet.3 Men det vil kreve
store utslippskutt, og omfattende tiltak for å tilpasse oss til de klimaendringene som uansett vil
komme som følge av de utslippene som allerede har vært.

Hva er togradersmålet:
Togradersmålet innebærer å begrense den globale oppvarmingen til maksimum to grader i
forhold til førindustriell tid. Togradersmålet er i dag ansett som det mest samlende globale
målet for begrensning av utslipp av klimagasser. Målet ble vedtatt i de internasjonale
klimaforhandlingene i 2010, og skal ligge til grunn for arbeidet med en ny, internasjonal
klimaavtale som etter planen skal vedtas i Paris i 2015. Valget av to graders temperaturøkning
som grense er basert på rapportene til FNs klimapanel, som anslår at med en
temperaturøkning på over to grader vil det være stor risiko for at klimaendringene blir
irreversible og selvforsterkende. To grader kan dermed også sees som en smerteterskel som
ikke må overstiges.

FNs siste klimarapport trekker opp fire ulike utviklingsbaner for sannsynlig utvikling av
temperaturen på jorda fram mot år 2100: En høyutslippsbane hvor det i liten grad settes i gang nye
tiltak for å begrense klimagassutslipp, to ulike baner for middels utslipp, og en lavutslippsbane. Av
disse fire ulike utslippsbanene er det kun lavutslippsbanen som gir noen som helst mulighet til å nå
togradersmålet.
Klimapanelet mener det er mulig å iverksette tiltak som gjør at vi når togradersmålet. Det krever
imidlertid blant annet at globale klimagassutslipp må reduseres med mellom 40 og 70 prosent fra
2010 til 2050 og være nær null eller under null i 2100.4 For å nå dette anslås det at utslippene fra
verdens energiforsyning må begynne å falle i løpet av det neste tiåret – og deretter reduseres med
90 prosent i forhold til 2010 innen perioden 2040-2070. I mindre ambisiøse scenarier5 må andelen
av energiproduksjon fra lavkarbon-kilder6 øke fra dagens 30 prosent til 80 prosent innen 2050 – og

1 Med
2

begrepet «ekstremt sannsynlig» mener klimapanelet mellom 95 og 100 prosents sikkerhet.

Miljødirektoratet: Faktaark M254/2014.

3 Flere

aktører, som den internasjonale klimaorganisasjonen 350.org og den anerkjente klimaforskeren James Hansen hevder 1, 5 grader er en mer reell
faregrense. Men 1,5 grader vil bli svært vanskelig, om ikke umulig å klare.
4

Miljødirektoratet: Faktaark M254/2014. Utslipp under null betyr at tiltak for å fjerne CO2 fra atmosfæren fanger opp større m engder klimagasser enn
det som faktisk slippes ut. Dette kan for eksempel skje gjennom skogplanting, samt at store punktutslipp fanges opp ved hjelp av k arbonfangst- og
lagring.
5

Mindre ambisiøs betyr at tiltakene er mindre omfattende, og Klimapanelet anser derfor at det er «minst like sannsynlig at togradersmålet nås som at
det ikke gjør det».
6 Fornybar

energi, atomkraft, fossil energi med karbonfangst og lagring eller bioenergi med karbonfangst og lagring. Miljødirektoratets faktaark, s 7 og
IPCC, 2013: Summary for Policymakers, s 19.
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fossil energiproduksjon uten karbonfangst- og lagring må fases ut innen 2100.7 Altså, for å sikre oss
en femti-femti-sjanse til å stabilisere verdens klima, må 80 prosent av verdens energiproduksjon
komme fra lavkarbon-kilder i løpet av de neste 35 årene.
Det er videre verdt å merke seg følgende:
Klimapanelet snakker om sannsynlighet og risiko – ikke sikkerhet. Klimapanelet bruker for
eksempel begreper som «ekstremt sannsynlig», og mener da en sannsynlighet på 95 til 100
prosent, men også at risikoen for klimaendringer kan reduseres. Panelet snakker om at «det er mer
enn 66 prosent sannsynlig at temperaturen vil øke med 0,3 -1,7 °C innen 2100 for
lavutslippsbanen»8, og, som beskrevet i forrige avsnitt, om behov for å redusere utslipp fra verdens
energiforsyning med 90 prosent i løpet av perioden 2040 til 2070.
Siden dette er snakk om sannsynlighet og risiko, må denne typen målsetninger leses som at jo
større kutt verden klarer å iverksette, og jo tidligere disse kuttene skjer, jo større sannsynlighet for
å nå lavutslippsbanen er det. Det vil være stor forskjell på om målet på 90 prosents kutt i
utslippene fra verdens energiforsyning nås i 2040 eller i 2070, dette kan ikke leses som at
lavutslippsbanen nås bare kuttet på 90 prosent kommer mellom 2040 og 2070 en gang.
Det er økende fare for at klimaendringene blir irreversible. Klimaforskerne kan ikke si nøyaktig
hvor grensen går for at klimaendringene blir av en karakter som gjør at de blir umulige å stoppe.
Trolig vil det over to graders økt gjennomsnittstemperatur være stor fare for irreversible
klimaendringer. Noen av konsekvensene av oppvarmingen vil i seg selv virke forsterkende og øke
oppvarmingen ytterligere. Ett eksempel er tap av havis i Arktis gjør at mer solenergi blir tatt opp i
vannet fordi mørkt vann absorberer mer energi enn den isen som var der tidligere, et annet er
risikoen for at smeltet permafrost i Sibir slipper ut store mengder metan – en langt sterkere
klimagass enn CO2.
Det er dyrt å utsette klimatiltak, og det tar tid å se resultater av utslippskutt. Dette innebærer to
ting: For det første at tiltak for å kutte utslipp må suppleres med tiltak for å tilpasse seg
klimaendringer, og for det andre at det haster å komme i gang med utslippskuttene. En av de
viktigste grunnene til dette er naturligvis at hvis utslippskuttene utsettes må de bli desto kraftigere
for å stabilisere totalmengden klimagasser i atmosfæren. I tillegg vil de klimagassene som slippes
ut i dag fortsatt ha innvirkning på klimaet i mange tiår framover, noe som gjør at effekten av
utslippskutt ikke kommer umiddelbart.
Utvikling av ny teknologi er avgjørende, og såkalt lock-in må unngås. Tilgangen på mobilt og rimelig
fossilt brensel er helt sentralt for store deler av dagens økonomi. Dette vil det ta tid å endre, skal vi
nå lavutslippsbanen er det avgjørende med tunge investeringer i ny teknologi og infrastruktur.
Klimapanelet understreker at det er viktig at nye investeringer ikke binder oss til utslippsintensiv
teknologi og infrastruktur, såkalt lock-in.9 Jo lenger vi fortsetter med å bygge videre på teknologi
og infrastruktur basert på fossil energi, jo lengre tid tar det før fornybarsamfunnet er på plass.
Investeringer i oljeinfrastruktur – som oljerørledninger, raffinerier, plattformer, tankere etc – er
svært kostbare, og øker presset for at denne infrastrukturen brukes for å få nedbetalt
investeringskostnadene. Vi «låser» energiforsyning og utvikling av samfunn og økonomi til fossil
energi, istedenfor å legge til rette for fornybarsamfunnet.
Karbonbudsjett: Fossile reserver må bli liggende. De siste årene har det fra flere hold blitt gjort
forsøk på å utarbeide såkalte karbonbudsjetter, oversikter over hvor mye mer karbon det er plass
til i atmosfæren samtidig som det skal være realistisk å nå togradersmålet. Klimapanelet anslår at

7

IPCC, Synthesis Report, 2013: Summary for Policymakers, s 31

8 Miljødirektoratet:
9

Faktaark M254/2014, s2.

Miljødirektoratet: Faktaark M254/2014, s2
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denne grensen er ca 1000 gigatonn karbon10. Miljødirektoratet presenterer Klimapanelets
beregning av karbonbudsjettet på følgende måte:
For å ha mer enn 66 % sjanse for å nå togradersmålet, må vi begrense utslippene våre til
2900 milliarder tonn CO2. Av dette «karbonbudsjettet» hadde vi fra 1870 og til 2011 brukt
opp rundt 1900 milliarder tonn. Det innebærer at vi har brukt opp om lag to tredjedeler.
Omregnet betyr dette at «verdens kvote» er oppbrukt hvis vi fortsetter med dagens
utslippsnivå i anslagsvis 25-30 år. Globale kjente reserver av fossil energi er fire til sju
ganger større enn dette karbonbudsjettet.11

a) Konsekvensene av klimaendringer
Blant de områdene FNs klimapanel har forsøkt å si noe om, er hvilke konsekvenser
klimaendringene kan ha både for verdens natur og miljø, og for menneskene. Men siden en så rask
endring i atmosfærens sammensetning aldri har skjedd før, er det umulig å si noe sikkert om hva
som vil skje eller når det vil skje. Blant de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene vil vi
særlig trekke fram de følgende12:
-

Økende ekstremvær. Allerede ved 1-2 graders temperaturstigning i forhold til
førindustriell tid er det stor fare for flere og/ eller verre ekstremværhendelser. Både storm,
flom, tørke, hetebølger, ekstrem nedbør og skred kan true menneskers levekår, både ved
de umiddelbare konsekvensene når ekstremværet treffer, men også på grunn av
langsiktige konsekvenser som redusert matproduksjon. Flere mennesker kan bli drevet på
flukt som følge av mer ekstreme værforhold.

-

Mat- og vannmangel. Samtidig med at økende folketall øker verdens behov for mat, vil
klimaendringene gi svekket matsikkerhet både på grunn av reduserte avlinger og reduserte
fiskebestander. Tørre og subtropiske områder vil få redusert tilgang til vann.

-

Fattige land og fattige mennesker blir rammet først og hardest. Det har blitt gjennomført
flere undersøkelser om hvem som er best rustet til å takle klimaendringer. Og selv om
klimaendringene vil ramme alle land og alle samfunn, er det ingen tvil om at det er de
fattigste landene og de fattigste menneskene som rammes først og hardest. For
marginaliserte grupper kan klimaendringer forverre andre stressfaktorer. I tillegg regner
Klimapanelet med at klimaendringene vil redusere økonomisk vekst, gjøre
fattigdomsreduksjon vanskeligere samt opprettholde og skape nye fattigdomsfeller.

-

Tap av naturmangfold. Historiske data viser at selv mindre endringer i klimatiske forhold,
og over langt lengre tidsrom enn det vi ser nå, kan gi vesentlige endringer i økosystemer og
utryddelse av arter. Vi er allerede inne i det som har blitt kalt den sjette
masseødeleggelsen av naturmangfold i jordklodens historie – den forrige kom da
dinosaurene ble utryddet for rundt 65 millioner år siden. Drastiske og raske endringer i
verdens økosystemer kan få store konsekvenser, og ødelegge livsgrunnlaget for mange

10

1000 tonn karbon tilsvarer 3670 tonn karbondioksid (CO 2)

11

Miljødirektoratet: Faktaark M254/2014, s 6

12

Hovedkilde for alle disse punktene: Miljødirektoratet: Faktaark M254/2014
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millioner mennesker.
Denne korte gjennomgangen viser hvordan klimaproblemet danner en ramme som alle
samfunnsaktører er nødt til å forholde seg til. Verken myndigheter eller selskaper kan velge bort
klimaendringene. Men det er dessverre mulig å velge å se bort klimamålene, fordi det ikke finnes
en bindende klimaavtale som forplikter selskaper eller land til å overholde de internasjonale
klimamålene. Som vi vil se i de neste kapitlene er det nettopp det Statoil velger.
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3. Statoils internasjonale ekspansjon
Statoil er den norske statens oljeselskap, og ble etablert da det norske oljeeventyret startet som
ett av de viktige virkemidlene for sikre nasjonal kontroll over de norske oljeressursene. Med en
statlig eierandel på 67 prosent er Statoil fortsatt vårt felles oljeselskap, i siste instans prinsipielt
underlagt demokratisk kontroll.
Dette betyr imidlertid ikke at Statoil fortsatt kun er et norsk oljeselskap. Siden år 2000 har Statoil
sterkt utvidet sitt internasjonale engasjement, og den internasjonale produksjonen sto i 2013 for
37 prosent av selskapets samlede produksjon av olje og gass. Statoil forventer at denne andelen
kommer til å øke ytterligere i årene som kommer. 13 Dette skjer samtidig som særlig produksjonen
av olje fra norsk kontinentalsokkel er på vei nedover. Om lag halvparten av Statoils letevirksomhet
foregår nå utenfor Norge.14
Statoil har de siste to årene vært svært heldige i sin letevirksomhet. I 2013 fant Statoil mest ny olje
blant alle oljeselskaper i verden. Året etter kom selskapet på 3. plass. Statoil har i stadig større grad
blitt et internasjonalt olje- og gasselskap,15 noe som vises tydelig i selskapets eget kart over egne
lete- og produksjonsområder:
Kart over Statoils lete- og produksjonsområder16

Kartet viser hvor Statoil produserer olje og gass per 2013, samt hvor selskapet har letelisenser.

Denne delen av rapporten vil først presentere Statoils internasjonale produksjon av olje og gass
per i dag, for deretter å se på hvor Statoil har sine olje- og gassreserver internasjonalt, og gi
eksempler på hvor selskapets letearbeid foregår.

13
14

15
16

9

http://www.aftenbladet.no/energi/Statoil-vokser-kraftig-utenfor-Norge-3283414.html; Statoil: Annual Report 2013 on Form 20F, s 25

http://www.statoil.com/no/ouroperations/explorationprod/internationalfields/Pages/default.aspx
http://www.ledelse.as/statoil-snart-st%C3%B8rre-ute-enn-hjemme

Statoil: Annual Report 2013 on Form 20F, s 26.
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a) Statoils nåværende internasjonale produksjon
Ved hjelp av tall fra Statoils årsrapporter har vi satt sammen følgende oversikt over selskapets
internasjonale produksjon fra 2008 og fram til i dag:

Statoils totale produksjon
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Grafene viser utviklingen i Statoils samlede internasjonal produksjon siden 2008. Den første viser
Statoils internasjonale produksjon sett i forhold til selskapets produksjon på norsk sokkel, den
andre viser Statoils produksjonen fordelt på regioner.17
Som grafene viser, har Statoil hatt en markert økning i sin internasjonale produksjon de siste tre
årene. Det er særlig aktiviteten i USA som bidrar til dette, samt noe økning i Aserbajdsjan, Brasil og
Angola. USA gikk i 2013 forbi Angola som det landet med størst produksjon utenfor Norge, og i stor
grad er det utviklingen i oljeskiferproduksjon som ligger bak dette. Til sammenligning var
produksjonen i år 2000 rundt 100.000 fat per dag. Statoils internasjonale produksjon av olje og
gass har blitt mer enn syvdoblet siden årtusenskiftet. 18
Ser vi på fordelingen mellom olje og gass, står oljeproduksjonen i 2013 for rett i underkant av 70
prosent av Statoils samlede internasjonale produksjon av olje og gass. Denne andelen har vært
jevnt synkende de siste åtte årene, fra en oljeandel på nesten 83 prosent i 2006. Dette betyr

17

Alle tall hentet fra ulike utgaver av Statoils årsrapporter (Annual Report on form 20F), og er oppgitt som mboe/day, dvs tusen fat per dag. Tallene er
oppgitt i Equity Production, se vedlegg 2 for nærmere beskrivelse og vedlegg 3 for tabellene som grafene er basert på.
18

Statoil: Annual Report 2013 on form 20F, s8.
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imidlertid ikke at Statoils internasjonale oljeproduksjon synker, men at gassproduksjonen stiger
enda mer enn oljeproduksjonen.19
Et poeng vi aldri har sett omtalt, er hvor store utslipp Statoils oljeproduksjon fører til hvis man
regner ut CO2-utslippene når oljen forbrennes. Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor store CO 2utslipp sluttbruken av oljen Statoil produserer, blant annet fordi det er ulike utslipp fra de ulike
produktene som produseres, og fordi det er det forskjell på innholdet i oljen ut fra hvor den er
produsert, også mht hvor mye karbon et oljefat inneholder. Men et anslag er uansett interessant:
Dersom vi bruker tallene for Statoils årlige produksjon av olje og gass, regnet om til
oljeekvivalenter, kan vi anta at all olje og gass Statoil produserte internasjonalt i 2013 ved
forbrenning førte til CO2-utslipp på opp mot 113 millioner tonn. Til sammenlikning slapp hele
Norge ut 53,9 millioner tonn CO 2-ekvivalenter samme år.20
For Statoils klimaregnskap – og for det norske klimaregnskapet – er det uansett beleilig at
klimadebatten og klimapolitikken plasserer ansvaret for CO 2-utslippene på sluttbruker, og ikke på
produsentene av fossil energi. For selv om selve produksjonen av norsk olje skaper store utslipp,
men utslippene når oljen forbrukes av andre land er langt høyere.21

b) Statoils olje- og gassreserver
Skal et oljeselskap opprettholde produksjonen av olje og gass over tid, må selskapet være i stand til
å finne nye forekomster av olje og gass (etterfylle reservene sine) i takt med produksjonen. Som
Statoil selv skriver i årsrapporten for 2013:
If we fail to acquire or find and develop additional reserves, our reserves and production
will decline materially from their current levels. Successful implementation of our group
strategy is critically dependent on sustaining our long-term reserve replacement. If
upstream resources are not progressed to proved reserves in a timely manner, we will be
unable to sustain the long-term replacement of reserves. […] Our future production is highly
dependent on our success in finding or acquiring and developing additional reserves. If we
are unsuccessful, we may not meet our long-term ambitions for growth in production, and
our future total proved reserves and production will decline, adversely affecting our results
of operations and financial condition. 22
Opprettholdelse av olje- og gassreservene er med andre ord helt avgjørende for Statoil dersom
selskapet skal nå sine langsiktige ambisjoner om produksjonsvekst. Dersom reservene synker over
tid av mangel på nye oljefunn, må selskapet nedskalere virksomheten.
Statoils strategi for olje og gassleting, samt oppbyggingen av reserver, sier mye om selskapets
langsiktige planer. Tankegangen rundt selskapets reservebeholdning er viktig for den langsiktige
forretningsstrategien. Statoil kunne valgt å trappe ned letevirksomheten, og i stedet utvidet
aktiviteten fra olje og gass til fornybar energi. Men vår gjennomgang av Statoils årsrapporter viser
at selskapet prioriterer leting etter nye olje- og gassfelt.

19

Alle tallene i avsnittet er basert på våre utregninger, med bakgrunn i tall fra årsrapporter fra 2006 til 2013 (Statoil, Annual Report on form 20F, 2006 2013). Vår beregning av CO2-utslipp per oljefat tar utgangspunkt i gjennomsnittsanslag for karboninnhold per oljefat. Statoil oppgir selv sin årlige
produksjon i oljeekvivalenter, slik at vi her ikke tar hensyn til hvorvidt denne omregningen tar hensyn til karboninnhold i g ass vs olje.
20

http://ssb.no/klimagassn/

21 Se

rapporten Norsk olje og gassproduksjon – Effekter på globale CO2-utslipp og energisituasjonen i lavinntektsland:
http://www.framtiden.no/rapporter/rapporter-2013/673-norsk-olje-og-gassproduksjon-effekter-pa-globale-co2-utslipp-og-energisituasjonen-ilavinntektsland/file.html
22 Statoil:
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Statoil har de siste årene lykkes med sitt eget mål om vekst i produksjonen og samtidig klart å øke
reservene, i tråd med sin egen vekstambisjon.
Beregningen av olje- og gassreserver kan være vanskelig, og kan også defineres på flere måter.
Statoil opererer i sine årsrapporter med begrepet «proved reserves» eller sikre reserver, med
følgende definisjon:
In Norway, Statoil recognises reserves as proved when a development plan is submitted, as
there is reasonable certainty that such a plan will be approved by the regulatory
authorities. Outside Norway, reserves are generally booked as proved when regulatory
approval is received, or when such approval is imminent. 23
Utviklingen av reservebeholdningen kan i tillegg påvirkes av flere andre faktorer. For eksempel vil
en økende oljepris gjøre at reservebeholdningen i eksisterende felt justeres opp selv om det er
akkurat like mye olje igjen i oljebrønnen. Det koster mer å drive et oljefelt etter hvert som det
nærmer seg tomt. En høy oljepris vil gjøre det lønnsomt å drive oljefeltene lengre, og da vil
oljereservene være høyere. Tilsvarende vil en lav oljepris gjøre enkelte oljefunn ulønnsomme, fordi
det vil koste mer å utvinne oljen enn det som lønner seg.
Endringer i eierforhold på olje- og gassfelt vil også påvirke hvor store reserver Statoil kontrollerer.
Slike endringer er inkludert i oversiktene over Statoils reserver av olje og gass, og selskapet regner
med å opprettholde sin reservebeholdning i årene som kommer gjennom a) nye funn, b)
oppgradering av usikre oljefunn til eksisterende reserver og c) kjøp av sikre reserver fra andre
selskaper.24
I tillegg til de kjente reservene som Statoil offentliggjør i sine årsmeldinger, sitter selskapet etter all
sannsynlighet på oljefunn som er langt større. Eksempler på dette kan være områder hvor det er
gjort oljefunn, men hvor prosessen med å utvikle en utvinningsplan ikke er fullført eller godkjent
av landets myndigheter. Vi har imidlertid ikke valgt å gå dypere inn i hvor store ressurser dette er
snakk om, dels fordi det kan være enda vanskeligere å beregne nøyaktig hvor store mengder olje
og gass det er snakk om.
Statoils olje- og gassreserver, Norge og internasjonalt, 2005-1325
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Statoil: Annual Report 2013 on Form 20F, s 50.

24

Statoil: Annual Report 2013 on Form 20F, s 50.

25

Tall hentet fraulike årsrapporter: Statoil: Annual Report on Form 20F 2007-2013. Alle tall i mmboe, millioner fat oljeekvivalenter.
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Geografisk fordeling av internasjonale reserver, 2009-1326

Geografisk fordeling av Statoils
reserver
1800

Antall millioner oljeekvivalenter

Som tabellene viser er den
internasjonale andelen av Statoils
reserver sterkt økende. Statoils totale
reserver er på vei oppover etter å ha
vært på retur noen år, og det er i
første rekke takket være en økning i
Eurasia og i Nord- og Sør-Amerika.
Dette ser vi også igjen i Statoils
oversikt over Reserve Replacement
Ratio, eller årlig erstatningsrate, det
vil si i hvor stor grad produksjonen av
olje og gass blir erstattet av økning i
reservebeholdningen. En andel på 1
gir balanse mellom produksjon og
økning i reserver.
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Oversikt over Statoils erstatningsrate for reserver, eller Reserve Replacement27
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totalt tillegg i reservene

383

541

222

476

538

700

661

802

Produksjon

624

632

648

652

621

598

665

625

Netto endring av reserver

-241

-91

-426

-176

-84

101

-4

177

Årlig erstatningsrate28

0.76

0.81

0.60

0,73

0.87

1.17

0.99

1.28

0.64

0.64

0.92

1.01

1.15

Gjennomsnitt siste tre år

Tabellen viser en langsiktig økende trend i reservebeholdningen, den årlige erstatningsraten er
stigende og det er de internasjonale reservene som øker. Tallene er oppgitt i antall millioner fat
oljeekvivalenter.

26 Alle
27

tall hentet fraulike årsrapporter: Statoil: Annual Report on Form 20F 2007 -2013. Alle tall i mmboe, millioner fat oljeekvivalenter.

Alle tall hentet fraulike årsrapporter: Statoil: Annual Report on Form 20F 2007-2013. Alle tall i mmboe, millioner fat oljeekvivalenter

28

Erstatningsraten defineres som totale tillegg i reservene delt på produksjon. Erstatningsrate lik 1 gir dermed balanse mellom produksjon og økning i
reserver.
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Reservefordelingen olje/gass (2013)29
Olje og
NGL30

Gass

Totalt

Andel olje og NGL

Norge

1285

2631

3916

32,8 %

Eurasia utenom Norge

227

342

569

39,9 %

Afrika

287

59

346

82,9 %

Nord- og Sør-Amerika

518

250

768

67,4 %

Totalt

2317

3282

5600

41,4 %

Totalt unntatt Norge

1032

651

1683

61,3 %

Tabellen over viser fordelingen mellom reservene av olje og gass, er det en tydelig ulik profil
mellom norsk sokkel og de internasjonale reservene. Der Statoil på norsk sokkel har større gassenn oljereserver, er over 60 prosent av de internasjonale reservene i olje.

c) Let – og i skal finne!
I tråd med sin langsiktige strategi for vekst i
produksjon av olje og gass, og den nedadgående
produksjonstrenden på norsk sokkel, har Statoil
hatt en økning i den internasjonale leteaktiviteten
sin de siste årene. Om lag halvparten av Statoils
letebrønner er nå utenfor norsk sokkel. Og letingen
gir resultater – i 2014 var det kun to oljeselskap
(ENI og Shell) som fant mer olje og gass enn
Statoil.31 Også i 2013 var Statoil blant selskapene
som fant mest ny olje i verden.32

Statoils prøveboringer
30
25
20
15
10

Grafen til høyre viser en oversikt over Statoils
boring av letebrønner utført av selskapet og dets
partnere de fra 2009 til 2013. Etter en liten
nedgang i 2010 og 2011, økte antallet på nytt i
2012 og 2013. Tallene er hentet fra Statoils
årsmeldinger som hvert år oppgir antallet
letebrønner.33

5
0
2009

2010

2011

Totalt antall letebrønner

2012

Statoil som operatør

Partner-operatør

29

Vår utregning basert på tall fra årsrapporten for 2013: Statoil: Annual Report on Form 20F, 2013, s 51. Tall i mmboe.

30

Natural gas liquids. Lette hydrokarboner som er flytende under trykk ved normal temperatur. Statoil tar dette med sammen med olje i sine
reserveoversikter.
31

http://e24.no/energi/kun-disse-fant-mer-olje-og-gass-enn-statoil-i-fjor/23384352

32

http://www.dn.no/nyheter/energi/2013/09/26/-statoil-har-funnet-mest-olje-og-gass-i-hele-verden-i-ar

33

Sammenstilling basert på tall fra årsrapportene: Statoil: Annual Report on Form 20F, 2009-2013
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Hovedstrategien med den internasjonale leteaktiviteten
er klart beskrevet i årsrapporten for 2013. Statoil skal
ekspandere. De to kjerneområdene, Norge og Mexicogulfen, skal suppleres med nye kjerneområder: Angola,
Brasil, Øst-Afrika og Canada:
These results illustrate Statoil's strategy
towards drilling significant targets and early
entrance, with a large stake, into new plays.
The emphasis hereby has been on accessing
future core areas and focusing on play openers
in order to expand from the current two core
areas (Norway and Gulf of Mexico) to a
potential six with the emerging core areas
Angola, Brazil, East Africa and East Canada34.
Her er en kort oversikt over noen av Statoils aktiviteter i
disse fire framvoksende kjerneområdene. Se også
vedlegg 2 for en vurdering av det sosiale avtrykket fra
Statoils produksjon i noen av disse landene:
Angola
Statoil har vært i Angola siden 1991. Angola var lenge
landet som sto for Statoils største produksjon utenfor
Norge, helt til USA så vidt gikk forbi i 2013. I 2012 ble det
startet produksjon fra to nye brønner, og Statoil er nå
partner i til sammen åtte produserende felt. I 2013 sto
produksjonen i Angola alene for 28 prosent av Statoils
produksjon utenlands. Selskapet posisjonerer seg videre
for å utvide aktiviteten sin her. Sammen med sine
partnere Total og British Petroleum gjennomførte Statoil
i 2013 en undersøkelse som dekket et areal på 26.300
kvadratkilometer, tilsvarende mesteparten av den norske
delen av Nordsjøen. Nye letebrønner i dette området ble
startet i 2014.35 De siste årene er det boret et stort antall
letebrønner utenfor Angola.
Brasil
Statoil er involvert i flere felt utenfor kysten av Brasil.
Peregrino-feltet utenfor Rio de Janeiro er blant Statoils
største internasjonale felt, og selskapet har en eierandel
på 60 prosent. Feltet ble åpnet i 2011, og i 2013 var
Statoils andel av produksjonen 43.100 fat per dag i snitt,
eller rett i underkant av seks prosent av Statoils samlede
internasjonale produksjon. Utvinnbare reserver er anslått

Statoils internasjonale
leting og utvikling.
Alaska: Operatør for 16 blokker i
Tsjuktsjerhavet.
Algerie: Involvert i gassfeltene In
Salah, In Amenas og Hassi Mouina
Angola: Partnere i åtte
produserende felt og operatør for
blokk 38 og 39.
Aserbajdsjan: Deltar i olje- og
gassproduksjon og er medeier i
oljerørledningen BTC.
Australia: Statoil har vært tilstede i
Australia siden 2012.
Brasil: Operatør og har 60%
eierandel i Peregrino-feltet.
Canada: Eierandeler i flere lete-,
utbyggings- og produksjonslisenser
utenfor kysten av Newfoundland
og Labrador. Operatør for to
oljesand-lisenser i Kai Kos Dehseh,
Leismer og Corner i Athabascaregionen.
Colombia: Statoil har en andel på
33% i COL4-lisensen utenfor kysten
av Colombia.
De forente arabiske emirater:
Tilstede i regionen for å vurdere
forretningsmuligheter oppstrøms.
Færøyene: Har vært tilstede på
Færøyene siden 2000 og er
operatør for en lisens.
Grønland: Aktive på Grønland
siden 1990-tallet.
India: Eierandel på 10% i blokk KGDWN-98/2.
Indonesia: Opprettet kontor i 2007.
Irland: Eierandel på 36,5% i
gassfeltet Corrib.

34

Statoil: Annual Report 2013 on Form 20F, s 32

35

Statoil: Annual Report 2013 on Form 20F, s 33
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til 300-600 millioner fat olje. Lisensen for feltet utløper i
2034.36
Peregrino er så langt (2013) det eneste feltet hvor Statoil
har produksjon, men selskapet driver letevirksomhet i
flere andre felt og det er gjort flere store funn. I mai 2012
ble det bekreftet at de anslåtte ressursene i tre funn ikke
langt unna Peregrino utgjør mer enn 700 millioner fat lett
råolje og tre trillioner kubikkfot gass. Statoil har 35
prosents andel i dette feltet.37 Statoil er også partner i to
øvrige felt, begge disse ligger på dypt vann – mellom
1000 og 2500 meters dyp. I begge disse er det gjort
oljefunn. Disse oljefeltene er del av en trend hvor
selskapene leter etter olje på stadig dypere havområder
og lengre under havbunnen, og hvor Statoil er et av de
ledende selskapene i verden.
I mai 2013 fikk Statoil seks nye lisenser offshore gjennom
Brasils ellevte tildelingsrunde, i fire av disse er Statoil
operatør.
Øst-Afrika
Statoil har de siste årene satset kraftig på Øst-Afrika. I
Kenya har Statoil meldt sin interesse for å lete etter olje,
men uten å få tildelt noen lisens.38 I Mosambik har Statoil
vært mer aktivt til stede med letelisenser og
prøveboring, men trukket seg ut etter bare å ha gjort
små funn.39 Tanzania er derimot et lovende nytt område
for Statoil. Det gjort til dels store gassfunn utenfor kysten
av Tanzania, sammen med partnere har Statoil gjort til
sammen seks funn etter 2012. Statoils satsing i Tanzania
har blitt presentert som «det største Statoil-prosjektet i
utlandet».40 Flere letebrønner er også underveis.

Libya: Deltar i leting og produksjon
av olje i Mabruk-feltet og Murzuqbassenget på land.
Mexico: Kontor i hovedstaden som
vurderer forretningsmuligheter i
Mexico.
Myanmar: Eierandel på 50% i Blokk
AD-10.
New Zealand: Operatør for lisenser
i Reinga-bassenget og partner i
lisenser i East Coast- og Pegasusbassengene.
Nigeria: Eierandel på 20.21% i
Agbami-feltet og operatør for to
letelisenser.
Russland: Partner i utbygging av
oljefeltet Kharyaga.
Storbritannia: Produserer olje og
gass og driver letevirksomhet på
britisk sokkel.
Surinam: Eier 50% i Blokk 54.
Tanzania: Har 65% og opererer
Blokk-2-lisensen.
Tyrkia: Etablerte kontor i 2001.
USA: En av de største lisenseierne i
Mexicogolfen, ledende aktør i olje i
Bakken-feltet, operatør i skifergass
i Eagle Ford og operatør for
skifergass i Marcellus-feltet.
Venezuela: Eierandel på 9,67% i
Petrocedeno og 51% i letelisensen
for Cocuinafeltet.
Kilde: Statoils nettsider.

36

http://www.statoil.com/no/about/worldwide/brazil/pages/default.aspx; Statoil: Annual Report 2013 on Form 20F.

37

På Statoils hjemmeside står det at funnet er anslått til 700 fat lett råolje. Det antar vi er en skrivefeil, og pressemeldingen på Repsol.com bekrefter at
tallet er 700 millioner fat. http://www.statoil.com/no/About/Worldwide/Brazil/ExplorationPortfolio/Pages/default.aspx ;
http://www.repsol.com/es_en/corporacion/prensa/notas-de-prensa/ultimas-notas/24052012-Repsol-confirma-gran-potencial-bloque-BM-C-33presalino-brasileno.aspx
38

http://www.businessdailyafrica.com/Corporate-News/Kenya-expels-oil-giant-Statoil-from-exploration-plan-/-/539550/1612432/-/708r31z/-/index.html

39

http://www.aftenbladet.no/energi/olje/Bom-for-Statoil-i-Mosambik-3220162.html

40

http://www.tu.no/petroleum/2013/04/05/dette-blir-tidenes-storste-statoil-utbygging
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Øst-Canada
Statoils aktivitet utenfor Canadas østkyst er bare ett av mange aktive områder i Nord-Amerika41:

Oversikten fra Statoils hjemmesider viser offshore-aktivitet nord for Alaska og i Mexicogolfen i
tillegg til utenfor Øst-Canada. Dessuten er Statoil engasjert i oljesandutvinning i Canada, og
skiferutvinning av både olje og gass på tre ulike felt i USA. Produksjonen i USA har vokst sterkt de
siste årene, og i 2013 sto Canada og USA for nesten en tredel av Statoils internasjonale produksjon.
I Flemish Pass-bassenget utenfor Øst-Canada har Statoil gjort tre betydelige funn, som alle ligger
på havdyp på om lag 1100 meter. Mizzen-funnet er anslått til å inneholde i alt 100-200 millioner fat
utvinnbar olje, Bay du Nord-funnet inneholder mellom 300 og 600 millioner fat utvinnbar olje
mens Harpoon-funnet er fortsatt under evaluering. Men selv om det er gjort betydelige funn i
området er det fortsatt kategorisert som leteområde, det er fortsatt nødvendig med mye arbeid
for å kartlegge hvilke ressurser som ligger her. Statoil anslår at disse havområdene har potensial til
å bli et kjerneområde for oljeproduksjon i tiden etter 2020. 42
Statoils internasjonale letevirksomhet – oppsummert
Disse fire potensielt nye kjerneområdene er kun et lite utvalg av selskapets internasjonale
leteaktivitet. Kartet i starten av dette kapitlet viser alle områdene Statoil både produserer og har
letelisenser per i dag. Statoil arbeider for utvidelse av engasjementet i Aserbajdsjan, det letes
utenfor Storbritannia, Færøyene og Grønland på den nordlige halvkule, og Australia og New
Zealand kan bli nye satsingsområder på den sørlige halvkule. Andre interessante statoil-prosjekter
ligger i land som Russland, Indonesia, India, Colombia, Venezuela. 43
Ser vi leteaktiviteten under ett, er det flere ting å merke seg. Mange av områdene Statoil nå søker
seg inn mot ser ut til å være på stadig dypere vann. Nå er boring på dypt vann noe Statoil virkelig
41

http://www.statoil.com/no/about/worldwide/northamerica/pages/default.aspx

42

Statoil: Annual Report on Form 20F, 2013, s 33

43

Statoils egen oversikt på nettet ligger her: http://www.statoil.com/no/About/Worldwide/Pages/default.aspx?fromcarousel
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har kjernekompetanse på. Men det er også en utfordrende aktivitet, både økonomisk og med
potensial for store oljeutslipp som Deepwater Horizon i Mexico-gulfen. Dersom oljeprisfallet som
kom mot slutten av 2014 blir varig, kan det bli interessant å se hvorvidt selskapet opprettholder
denne satsingen. For eksempel valgte Statoil i begynnelsen av 2015 å levere tilbake tre lisenser for
leting utenfor Grønland, på grunn av høye utvinningskostnader og lav oljepris.44
I et klimaperspektiv er det vanskelig å vanskelig å forklare denne langsiktige satsingen på oljeleting
i nye felt. Klimaendringene krever rask omstilling av verdens energiforsyning. Likevel fortsetter
Statoil med økt produksjon, økt satsing oppbygning av reserver og en stadig økende leting etter
mer fossil energi. I enkelte sammenhenger har norske politikere framholdt norsk gass som et
bidrag til mer klimavennlig energi. Fasiten er at Statoils strategi gir selskapet minst like mye olje
som gass: Mange av de største funnene er oljefunn, og over 60 prosent av Statoils internasjonale
reserver er olje.
Men, rett skal være rett. Statoil driver ikke bare med olje og gass. De har også en portefølje på
fornybar energi.

d) Fornybar satsing på 89 vindmøller
Klimaendringer og en økende etterspørsel etter ren energi åpner opp for nye
forretningsmuligheter for Statoil, skriver selskapet på sine hjemmesider. 45 Og satsing på fornybar
energi er nevnt som ett av hovedpunktene i Statoils langsiktige strategi, hvor det heter at:
Growing demand for clean energy is creating new renewable and low-carbon technology
business opportunities. Our core capabilities and expertise put us in a position to seize these
opportunities in two specific areas: offshore wind and carbon capture and storage (CCS).46
Videre sier Statoil i en av sine reklamevideoer at satsing på fornybar energi en svært viktig del av
løsningen på klimaproblemene:
«Samtidig så er det sånn, at skal vi klare å håndtere klimautfordringen, så må vi lykkes med
fornybar.»47
Går vi til Statoils nettsider og årsrapporter, er det fire vindkraftprosjekter som presenteres. To av
disse har vært presentert i samtlige årsrapporter tilbake til i alle fall 2008. Det er Sheringham
Shoal, en offshore vindpark utenfor Norfolk i Storbritannia, som ble åpnet september 2012, og som
består av 88 turbiner. Det er Hywind, verdens første fullskala flytende offshore vindturbin, som har
vært i drift utenfor kysten av Karmøy i fire år. Resultatene til nå overgår forventningene man
hadde, og det jobbes med å få til en testfarm utenfor Skottland. Avtale om å bruke teknologien
utenfor Japan ble signert i 2012. Fra 2012 kommer prosjektene Dudgeon, og Dogger Bank inn,
vindprosjekter som også ligger utenfor kysten av Storbritannia og hvor det er håp om oppstart
henholdsvis i 2017 og innen 2020. Selskapet oppgir ikke hvor mye de tjener på fornybar energi;
regnskapstallene er slått sammen med tallene for markedsføring og prosessering av olje og gass.
Statoils satsing på fornybar energi er med andre ord begrenset, på tross av at den trekkes opp som
eget punkt i den langsiktige strategien. Selv om Hywind-teknologien eksporteres til Japan blir fire
langsiktige vindkraftprosjekter litt smått sammenlignet med de rundt 50 letebrønnene selskapet

44 http://www.aftenbladet.no/energi/Statoil-trekker-seg-fra-Gronland-3608160.html
45

http://www.statoil.com/no/technologyinnovation/newenergy/pages/default.aspx

46

Statoil: Annual Report on Form 20 F, 2013, s 9

47

Statoil: Klimautfordringen. Reklamefilm på Statoils Youtube-kanal: https://www.youtube.com/user/Statoilasa/stories?x=a2
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borrer i 2014. Solenergi er heller ikke spesielt hett, et søk på ordet «solar» i årsrapporten for 2013
ga null treff. Statoil sier i reklamevideoen sin:
«Fornybar [energi] produserer bare elektrisitet når solen skinner eller vinden blåser»48
Dette er naturligvis en korrekt observasjon, og legger selvsagt begrensninger på potensialet til
fornybare energikilder. Men her velger Statoil å overse både vannkraft som stabil fornybar kraft,
og en rask utvikling innen batteriteknologi, både i liten og stor skala. Problemstillingen Statoil
nevner kan om kort tid være løst.49 Hvis Statoil er reelt bekymret for svingninger i leveransen av
fornybar energi, kunne selskapet bidratt til å utvikle lagringsløsninger for energi og i mindre grad
«snakket ned» sol og vind. Men det ville ødelagt markedet for Statoils forretningside om økt
satsing på gass som klimaløsning.
I 2007 ble klimaendringene for alvor satt på dagsorden, og flere internasjonale oljeselskaper
lanserte planer og avdelinger for fornybar energi. British Petroleum (BP) gikk så langt som til å
relansere seg som «Beyond Petroleum». Statoil fikk i 2009 en ny formålsparagraf hvor «andre
energiformer» kom inn i tillegg til olje og gass. Selskapet hadde i 2008 startet opp med et
vindprosjekt, som siden skulle utvides til dagens fire prosjekter og 89 vindmøller. Men vind kom
raskt i skyggen av selskapets satsing på skiferolje og oljesand i Nord-Amerika, samt nye
leteprosjekter etter olje og gass.
Årsmeldingene til selskapet viser at utviklingen av fornybar energi står mer eller mindre stille
mellom 2008 og 2014.
En årsak til den marginale satsingen på fornybar energi kan skyldes en heller lunken holdning hos
tidligere Statoil-sjef Helge Lund. I 2010 uttalte han til Stavanger Aftenblad:
«Mange vil at Statoil skal investere i alle mulige former for ny fornybar energi, ofte
uavhengig av realistiske muligheter for lønnsomhet innen rimelig tid. Det er et enkelt
standpunkt for alle som ikke er pålagt å drive lønnsomt. Men jeg vet hvem som får skylden
dersom Statoil satser fem milliarder kroner på noe som er pop i dag, men en fiasko om fem
år, sier Lund bestemt.»50
I de samme sju årene som har gått siden Statoil startet sine første vindprosjekter har det foregått
en revolusjon i fornybar energi internasjonalt. I samme periode har fornybar energi forblitt en liten
underavdeling i et selskap som satser tungt på olje og gass. Problemet med Helge Lunds utsagn
over er at i et klimaperspektiv er det satsingen på olje som er en fiasko.

e) Statoils fossile framtid
Denne gjennomgangen av Statoils årsrapporter viser en økning i selskapets internasjonale olje- og
gassproduksjon, den viser at Statoils reservebeholdning er økende og den viser en økende
leteaktivitet etter olje og gass internasjonalt. Dette er helt i tråd med Statoils langsiktige
ambisjoner om å styrke sine internasjonale posisjoner både offshore og på land og å utvide og
utvikle nye kjerneområder for aktiviteten sin. Statoil er et olje- og gasselskap i internasjonal vekst,
og Statoil jobber målbevisst for å styrke denne veksten.
Det er heller ikke småpenger Statoil investerer de nærmeste årene. Selskapet anslår selv en
investeringstakt på rundt 20 milliarder amerikanske dollar årlig de neste tre årene, eller omkring
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Statoil: Klimautfordringen. Reklamefilm på Statoils Youtube-kanal: https://www.youtube.com/user/Statoilasa/stories?x=a2
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Bilprodusenten Tesla planlegger produksjon av batterier til bygninger som har eksempelvis solcellepanel. http://www.tu.no/industri/2015/02/12/teslaskal-lage-batteripakker-til-hjemmet-ditt
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http://www.aftenbladet.no/spesial/ons/Statoil-sjefen-vurderer-a-kutte-ut-fornybar-energi-1959391.html
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124 milliarder norske kroner, hvorav om lag halvparten skjer utenfor Norge. 51 Samtidig viser Statoil
liten interesse eller strategi for å utvikle alternativ energi i et omfang som virkelig monner.
Konsekvensen er at Statoil binder seg til en fossil strategi for mange år framover. Det går lang tid
fra et funn er gjort til et olje- eller gassfelt er i produksjon: Feltet skal avgrenses, det må anslås om
feltet er økonomisk lønnsomt å drive, utbyggingsplaner skal godkjennes av landets myndigheter,
infrastruktur skal på plass og så videre.
Hvor lang tid det tar fra man gjør et oljefunn til et felt er i produksjon er vanskelig å si. Det vil
variere etter forholdene på hvert enkelt sted og med prisutviklingen i markedet. Men
bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass skriver at det kan gå opp mot 15 år fra funn til
produksjon, i noen tilfeller enda lengre.52 Deretter har feltet en levetid som kan strekke seg over
flere tiår, avhengig av størrelsen på feltet, teknologi og prisen på oljemarkedet.
Statoil har de to siste årene funnet store mengder olje i havområdene utenfor Canada. De neste
årene står Brasil for tur. Og New Zealand. Hvis det tar ti år å komme i gang med produksjon, skriver
vi 2025. Så har kanskje feltet en anslått levetid på 25-30 år. Da er vi mellom 2050 og 2060 en gang.
På det tidspunktet må verden være over i en tidsalder der klimaproblemene krever et tilnærmet
nullutslippssamfunn, dersom togradersmålet skal nås.
Dagens oljefunn er med andre ord ikke morgendagens klimagassutslipp. Dagens oljefunn er
utslippene fra 10 til 50 år fram i tid. Statoil planlegger å fortsette med en miljøskadelig virksomhet i
mange tiår framover – langt over grensen for hva som er forsvarlig overfor klimaet.

51

Oppgitt i en epost fra Statoil til nettmagasinet Energi og Klima, gjengitt her: http://energiogklima.no/blogg/lars-henrik-paarup-michelsen/statkraftsfornybarinvesteringar-er-lommerusk-for-statoil/?utm_source=nyhetsbrev
52

Dette anslaget gjelder norske forhold, men er illustrerende likevel. http://www.verdensklasse.no/fakta/?id=759&t=Utbygging-og-produksjon
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4. Statoils perspektiver på energi- og klimaspørsmål
Den korte oppsummeringen så langt blir da som følger: Klimaet er i endring. Dette får alvorlige
konsekvenser, og endringene kan bli irreversible. Dette kan unngås, ved raske og omfattende
tiltak, blant annet ved kraftig og rask reduksjon i utslippene av klimagasser. Derfor må størstedelen
av verdens kjente reserver av olje, kull og gass bli liggende. Samtidig fortsetter Statoil å lete etter
mer olje og gass, og viser ingen tegn til å redusere verken sin produksjon eller sin leteaktivitet.
Både i 2013 og 2014 var Statoil et av de fremste oljeselskapene til å finne nye oljefelt.
Samtidig er Statoil aktive i klimadebatten. Den 23. september 2014, snaut halvannen måned før
FNs klimapanel presenterte sin sluttrapport, deltok Statoils daværende konsernsjef Helge Lund på
et klimatoppmøte i New York. Her sa han blant annet at «å bekjempe klimaendringer er helt
grunnleggende». Videre skriver Statoil, fortsatt som sitat fra Lund:
Mer enn 80 prosent av klimagassutslippene skjer i forbindelse med bruk av fossile
energikilder. Statoil har et klart mål – å bli anerkjent som den mest karboneffektive olje- og
gassprodusenten i verden.53
Statoil presenterer hvert år en bærekraftrapport, hvor de inkluderer selskapets klimaperspektiver.
Statoil gir også ut rapporten Energy Perspectives hvert år, hvor det gis et anslag om hvordan
verdens energimarkeder kommer til å utvikle seg de neste 20-25 årene. I den siste Energy
Perspectives fra 2014 beskriver Statoil et såkalt lavkarbon-scenario, som beskriver hva de mener vil
skje dersom verden får på plass strengere klimapolitikk. Vi har også sett at selskapet bruker
klimaargumentasjon når planene for satsing på fornybar energi blir presentert. Både i
bærekraftrapporten og i årsrapporten heter det at «Statoils forretningsbeslutninger formes i lys av
klimaendringene».54

a) Statoil mener gass er en løsning
Hvordan får Statoil denne retorikken til å henge sammen med selskapets uttalte mål om å øke
produksjonen av olje og gass? Svaret på dette er todelt. Den ene delen av svaret handler om
hvordan Statoil selv definerer utgangspunktet for sin klimapolitikk, det kommer vi tilbake til om
litt. Den andre delen av svaret dreier seg om produksjonen av den fossile energikilden som slipper
ut minst klimagasser: Gass. Statoil mener selv at deres viktigste bidrag i kampen mot
klimaendringene er å forsyne verden med ren gass som kan erstatte kull. Dette er beskrevet i
bærekraftrapporten, og det er en viktig del av selskapets markedsføring. 55
Det er riktig at gass normalt fører til mindre CO2-utslipp enn kull, og at dersom gass direkte
erstatter kull, vil klimagassutslippene gå ned.56 Det er imidlertid flere problemer med denne
tilnærmingen: For det første gir gass fortsatt klimagassutslipp når det forbrennes, selv om gass er
mindre utslippsintensivt enn olje og kull. Gass er dermed en del av klimaproblemet og ikke en del
av løsningen på lang sikt.
For det andre kan ikke Statoil eller dets eiere ta det for gitt at alt kull vil bli liggende. Selv om gass
er bedre for klima enn kull – så har kull en verdi for de landene og selskapene som eier
kullreservene. Land som India, Indonesia eller Sør-Afrika har ingen økonomisk interesse av å la sitt
klimaskadelige kull bli liggende verdiløst, for så å kjøpe gass fra land og selskaper som eier gass. De
vil naturlig nok ønske at rike land lar olje og gass ligge, for at de skal kunne utvinne og forbrenne
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http://www.statoil.com/no/NewsAndMedia/News/2014/Pages/23Sep_UN_Climate_summit.aspx
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Statoil: Årsrapport 2013, s 12
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Statoil Sustainability Report 2013, s 8; Statoil: Klimautfordringen. Reklamefilm på Statoils Youtube -kanal
https://www.youtube.com/user/Statoilasa/stories?x=a2
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Men også denne påstanden er under debatt: http://www.offshore.no/sak/62853__gass_er_ingen_klimaloesning
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sitt eget kull. Når Statoil, støttet av norske politikere, framhever gass som en klimaløsning, kan
dette tolkes vel så mye som et ønske om et marked for norsk gass som sunn klimapolitikk.
Dessuten. Ser vi på aktiviteten til Statoil, ser vi at flere av funnene de siste årene har gitt selskapet
store nye oljefelt. Som vi tidligere har sett utgjør olje over 60 prosent av Statoils samlede
internasjonale fossile reserver. Hadde Statoil latt klimahensyn veie tyngre, kunne selskapet
prioritert gassutvinning i større grad foran oljeutvinning. Det kan for eksempel innebære å bare gå
videre med gassfunn og ikke med oljefunn, altså å la olja ligge. Videre kunne selskapet satset tungt
på bedre teknologi for fornybar energi. Ingen av delene skjer. Vi har tidligere sett at olje dominerer
over gass både når det gjelder den internasjonale produksjonen per i dag og i hvilke reserver
selskapet sitter på.

b) Statoils syn på klimaendringene
Den andre delen av svaret på hvordan Statoil får sin klimaretorikk til å henge sammen med ønsket
om å øke produksjonen av olje og gass, ligger i selskapets tilnærming til klimaproblemet. Ved
utgangen av 2012 vedtok Statoil følgende hovedpunkter som grunnlaget for sitt klimaarbeid:








Statoil anerkjenner den vitenskapelige enigheten om menneskets bidrag til klimaendring. Vi
støtter innsatsen til FN og FNs medlemsland for å bli enige om og iverksette nødvendige
klimatiltak for å nå det globale ambisjonsnivået som kreves for å hindre farlig
menneskeskapt klimaendring.
Klimapolitiske tiltak skal være forutsigbare, åpne og internasjonale for å unngå
karbonlekkasje, sikre kostnadseffektivitet og bidra til rettferdig handel på globale
markeder.
Foretrukket rammeverk for klimapolitikk skal være at prisen på klimagassutslipp baseres på
prinsippet om at den som slipper ut skal betale for utslippet.
Unngå flere regelverk for hver enkelt klimagass.
Tiltak under klimapolitikken skal være teknologi- og drivstoffnøytrale for å maksimere
nyskapning gjennom markedskonkurranse.57

Flere av disse påstandene er problematiske. Men her er det verdt å merke seg at Statoil hele tiden
legger til grunn at olje og gass vil være en viktig del av energimiksen i flere tiår framover.
Klimakapittelet i selskapets bærekraftrapport fra 2013 begynner med avsnittet Energy realities:
The world will depend on oil and gas as primary energy sources for decades to come. This
energy is vital for human well-being and for countries' economic development. Energy
access is essential for clean water, sanitation and healthcare and for the provision of
reliable and efficient lighting, heating, cooking, mechanical power, transport and
telecommunications services. 58
Påstanden om at verden i framtiden trenger mer olje og gass er en gjenganger i Statoils
klimaretorikk, det presenteres som en realitet at verden vil være avhengig av olje og gass som
hovedkilde for energi i mange tiår. Med henvisning til World Energy Outlook 2013 antas det i
Bærekraftrapporten for 2013 at fossile energikilder kommer til å bli redusert fra dagens

57 http://www.statoil.com/no/EnvironmentSociety/SustainabilityMain/ClimateEnvironment/Pages/StrategyAndTargets.aspx
58

Statoil: 2013 Sustainability Report, s 8
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markedsandel på 82 prosent til 76 prosent i 2035. 59 Videre heter det på Statoils hjemmesider om
bærekraft at det selv i et lavkarbonscenario vil være behov for nye oljefelt som tilsvarer 20 ganger
dagens oljeproduksjon i Norge i 2035 – på grunn av økende etterspørsel etter energi.60
Samtidig støtter faktisk Statoil arbeidet for å nå togradersmålet, ifølge egne hjemmesider. Under
«Ofte stilte spørsmål» på bærekraft-sidene sine, står det følgende:
Hva er Statoils syn på togradersmålet?
Togradersmålet er basert på et sterkt anbefalt råd fra vitenskapsmiljøet (FN klimapanel,
IPCC) om hvordan verden kan gjøre de negative effektene av klimaendringene så små som
mulig. Statoil støtter klimapanelets anbefalinger. Statoil erkjenner at togradersmålet er
svært ambisiøst og krever politiske tiltak rettet mot både forbrukere og energiindustrien. En
betydelig reduksjon i klimagassutslipp har en prislapp. Det er derfor det er viktig at
tiltakene som iverksettes er så kostnadseffektive som mulig, og gjør maksimal bruk av
marked og innovasjon. 61
Dermed lener Statoil seg mot to sett forutsetninger som ikke går overens. Statoil sier selskapet
støtter klimapanelets anbefalinger om å nå togradersmålet, samtidig som det legges til grunn en
utvikling i forbruket av fossil energi som gjør at det blir umulig å nå det samme togradersmålet. Så
vidt vi kan se, har ikke Statoil gjort en gjennomgang av de virkemidlene Klimapanelet trekker opp
som nødvendige for å nå togradersmålet eller sett på om selskapets egen langsiktige strategi er i
tråd med for eksempel målet om å redusere de globale klimagassutslippene med 40-70 prosent
innen 2050. Vi har for eksempel ikke sett noen drøfting omkring klimakonsekvensene ved Statoils
oljereserver.

c) Det internasjonale energibyrået IEA og World Energy Outlook
Det internasjonale energibyrået IEA (International Energy Agency) ble etablert i 1974, i etterkant
av oljekrisen i 1973. IEA har 29 medlemsland, samtlige av dem er OECD-land, men fungerer
autonomt. Mandatet er beskrevet på følgende måte i siste utgave av World Energy Outlook:
Its primary mandate was – and is – two-fold: to promote energy security amongst its member
countries through collective response to physical disruptions in oil supply, and provide
authoritative research and analysis on ways to ensure reliable, affordable and clean energy
for its 29 member countries and beyond.62
Hvert år gir IEA ut World Energy Outlook, som trekker opp ulike prognoser for hvordan verdens
energisituasjon kommer til å utvikle seg, basert på en framskriving av dagens energietterspørsel.
Disse prognosene er basert på sannsynlige utviklingstrekk med tanke på folketall, økonomisk vekst,
teknologiutvikling, med mer. I deres mest sannsynlige scenario kommer verdens energibehov til å
vokse med 37 prosent fram til 2040, og inne i dette ligger blant annet en markert vekst i verdens
forbruk av fossil energi, før denne igjen skal synke mot et bærekraftig nivå. Det heter videre at
etter dette scenariet vil verdens energiforsyning i 2040 være delt inn i fire omtrent like store deler:
olje, kull, gass og lavkarbon-energikilder. Klimakonsekvensene av dette er beskrevet på følgende
måte:
This puts the world on a path consistent with a long-term global average temperature
increase of 3.6 °C. The Intergovernmental Panel on Climate Change estimates that in order
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http://www.statoil.com/NO/ENVIRONMENTSOCIETY/Pages/default.aspx
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http://www.statoil.com/no/EnvironmentSociety/Pages/FAQ.aspx
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IEA: World Energy Outlook 2014, Executive Summary, s 2.
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to limit this temperature increase to 2 °C – the internationally agreed goal to avert the most
severe and widespread implications of climate change – the world cannot emit more than
around 1 000 gigatonnes of CO from 2014 onwards. This entire budget will be used up by
2040 in our central scenario. Since emissions are not going to drop suddenly to zero once
this point is reached, it is clear that the 2 °C objective requires urgent action to steer the
energy system on to a safer path. 63
2

Som vi skal se, henviser Statoil ofte til IEA og World Energy Outlook i sine arbeid med å framskrive
utviklingen i energimarkedene – men så langt vi kan se uten å ta med IEAs merknad om hvordan
dette kolliderer med togradersmålet. IEA har dessuten bommet grovt på framveksten av sol- og
vindenergi, så kan det være farlig å legge for stor vekt på IEAs prognoser.

d) Statoils egen krystallkule: Energy Perspectives 2014
I juni 2014 ga Statoil ut rapporten Energy Perspectives, 64 som analyserer sannsynlige
utviklingstrekk i energimarkedene fram mot 2040. Rapporten presiserer at den ikke presenterer
Statoils offisielle standpunkt på klimaspørsmål, men danner utgangspunkt for diskusjon og analyse
av energiutviklingen i verden. Rapporten bidrar likevel til å lage en kontekst for Statoils offisielle
klimastandpunkter.
I Energy Perspectives trekkes det opp tre ulike scenarier for hvordan verdens energimarkeder
kommer til å se ut de kommende 25 årene. Rapporten bruker klart mest tid og plass på det som
kalles Reference Scenario, og er det som ansees som den mest sannsynlige utviklingen av
energimarkedene gitt sannsynlige framskrivninger mht utviklingen i folketall, økonomisk vekst og
så videre – et slags «business-as-usual»-scenario.
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IEA: World Energy Outlook 2014, Executive Summary, s 2

64

http://www.statoil.com/no/NewsAndMedia/News/2014/Downloads/Energy%20Perspectives%202014.pdf
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I tillegg presenterer rapporten to andre scenarier. Det ene kalles lavkarbon-scenariet, og her ser
rapporten på hva som skjer med energimarkedene dersom det innføres tøffere og bedre
koordinert klimapolitikk både gjennom globale klimaavtaler, bilaterale avtaler og på nasjonalt nivå.
Det siste scenariet ser på en tenkt utvikling i energimarkedene dersom verden i økende grad blir
preget av konflikt og politisk ustabilitet. 65
I referanse-scenariet vokser etterspørselen etter både olje, kull og gass fram mot 2040, og dekker
tre firedeler av verdens energibehov – et energibehov som har økt med 43 prosent sammenlignet
med 2011. Til sammenligning har lavkarbon-scenariet en økning i energiforbruket med 4,6 prosent
fra 2011 til 2040. Men også i lavkarbon-scenariet presenteres det en global energisammensetning i
2040 hvor over 60 prosent av energien kommer fra olje, kull eller gass. Sammenligner vi referansescenariet med lavkarbon-scenariet ser vi en reduksjon i kullforbruket, men at olje og gass står for
relativt lik andel av energimarkedet i begge scenarier: 66
Lavkarbon-scenariet anslår at de globale CO 2-utslippene når toppen i 2020 med 35,7 milliarder
tonn CO2, for deretter å falle til 30,7 mrd tonn i 2030 og 24,0 mrd tonn i 2040. Dette gir CO 2-utslipp
som er 40 prosent lavere enn referansescenariet, og 23 prosent lavere enn utslippene i 2010. 67 Når
det gjelder karbonfangst og lagring, (CCS), understreker rapporten at utviklingen til nå har vært
skuffende men at denne teknologien kan begynne å spille en rolle etter 2020. Det er viktig å huske
at karbonfangst og lagring ikke kan brukes på forbrenning av olje, som fortsatt vil utgjøre en svært
stor del av Statoils produksjon i de neste tiårene. Lav-karbonscenariet legger opp til at cirka 10
prosent av utslipp knyttet til fossile brensler i 2040 fanges og lagres i 2040.
Det er imidlertid verdt å merke seg at også lavkarbon-scenariet i Statoils Energy Perspectives
mener det er behov for å opprettholde investeringene i ny olje- og gassproduksjon, fordi også
dette scenariet anslår at den samlede etterspørselen etter olje og gass vil være større enn det som
kan hentes ut fra de allerede kjente olje- og gassreservene.68 Dette går i motsatt retning av rådene
fra Klimapanelet (se kapittel 2).
Det viktigste poenget er likevel at Energy Perspectives i liten grad forholder seg til togradersmålet.
Først påpeker rapporten at Det internasjonale energibyråets scenarier om reduksjon i klimautslipp
er mulig og at det også kan være det mest lønnsomme på lang sikt:
In IEA’s so-called 450 scenario, world CO2 emissions drop by 31%, or by an average of 1.5%
per year, between 2011 and 2035. This is, IEA argues, what it will take to contain global
warming at 2 degrees Celsius. It may be technically feasible to engineer the changes in fuel
consumption patterns implied by such an emission curve. It may even be the economically
optimal way forward – many observers from the Stern report and onwards have argued
that it will be cheaper to prevent global warming than to allow it to happen and pay for its
consequences.
Men, i rapporten som Statoil har utgitt, mener forfatterne at dette ikke er realistisk, fordi de
politiske vilkårene ikke er tilstede:
The 450 scenario and similar scenarios would, however, need much stronger incentives than
those in place to materialize. A back-cast, which is what the 450 scenario is, is free to
assume that its preconditions fall into place in a timely manner without further explanation
of how that is to happen. A descriptive reference scenario accounting for current and likely
future constraints needs a different approach. Our Reference scenario fossil fuel demand
assumptions therefore result in a global CO 2 emission curve rising to 41.7 billion tons per
65

Rapporten kaller dette The Policy Paralysis scenario. Vi bruker ikke tid på dette scenariet her, da det er mindre relevant for denne rapporten.
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Figurene hentet fra Energy Perpectives, 2014, s 19 og 42
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68

Statoil: Energy Perspectives, 2014, s 3

25

Jakten på den siste olje

year by 2035 before going into gentle decline and ending at 41.2 billion tons per year by
2040. 69
Energy Perspectives avviser med andre ord IEAs 450-scenario– og utvikler deretter sitt eget
lavkarbon-scenario med stigende CO2-utslipp fram mot 2035. Til tross for at IEA mener det er 450scenariet som trengs for å nå togradersmålet. Og selv om Energy Perspectives også skriver at det er
godt mulig at den mest økonomisk lønnsomme veien framover er å nå togradersmålet. Så
istedenfor å utarbeide et lavkarbon-scenario basert på hva som trengs for å nå togradersmålet, og
eventuelt samtidig skissere hva slags insentiver oljebransjen mener kunne vært nødvendig for å
omstille seg (noe som virkelig ville vært interessant lesning), beskriver forfatterne følgende
utgangspunkt for lavkarbon-scenariet:
The effects of global warming are becoming more and more visible and serious. In addition,
urbanization, industrialization, improved income levels and increased consumption lead to
more air pollution and traffic congestion in big cities. People all over the world ask their
leaders to take concrete action on climate change. In the Low Carbon scenario we assume
that governments respond to these demands, on both national and global levels.
In this scenario climate policies are strengthened swiftly and forcefully through global
agreements, bilateral deals between major emitters such as China, the US, the EU and
India, and ambitious regional and national initiatives. Tougher – and better coordinated –
energy and climate policies are introduced in key sectors. Efficient cooperation on
infrastructure investments and green technology development and deployment takes place.
As a result, large reductions of greenhouse gas emissions are achieved. 70
Poenget her er at det ikke er gitt hvor store klimagassreduksjoner som kommer fra de avtalene og
initiativene som beskrives i dette scenariet. Utgangspunktet for scenariet er ikke togradersmålet
eller rapportene fra Klimapanelet, rammene settes ikke av noe anslag for hva som er klimaets
tålegrenser. Utgangspunktet for scenariet er at verdens regjeringer responderer på opinionens
krav om bedre klimapolitikk, uten noen nærmere beskrivelse om innholdet i denne klimapolitikken.
Det er ikke satt noen mål for verken utslippsreduksjoner eller begrensninger av den globale
oppvarmingen.
Med denne nyanseforskjellen blir det mulig å lage et såkalt lavkarbon-scenario der Statoil kan
fortsette å lete etter mer olje og gass. Og selv om utslippene vil være noe lavere enn det de ville
vært med business as usual, blir rapportens egen konklusjon at man ikke kan si om togradersmålet
nås:
Our forecast period ends in 2040. It is not clear if this trajectory would be sufficient to
contain global warming at 2 degrees over the course of the century. Still, the assumptions
underlying our Low Carbon scenario go significantly beyond what we have seen in the
past.71
Selv om Energy Perspectives ikke er Statoils offisielle standpunkt, representerer den en modell som
forklarer hvordan Statoil faktisk opererer, og hvordan de både anerkjenner togradersmålet og
fortsetter letingen etter mer olje og gass. Med en klimapolitikk som ikke er forankret verken i
konkrete mål for temperaturstigning eller konkrete mål for utslippskutt, høres det plutselig
miljøvennlig ut å være «den mest karboneffektive olje- og gassprodusenten i verden». Dessverre er
ikke det et relevant svar på utfordringen fra klimapanelet. Fossil energi kan ikke utvinnes og
forbrennes i det omfang Statoil forventer.
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Statoil: Energy Perspectives, 2014, s 41
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Statoil: Energy Perspectives, s 44
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e) Energy Perspectives 2015 – ny giv for fornybar i Statoil?72
Etter at denne rapporten ble ferdigstilt, har det skjedd flere ting i Statoil som er interessante i et
klimaperspektiv. I mai 2015 offentliggjorde Statoil at selskapet skiller ut fornybarsatsingen som
eget forretningsområde, noe som kan gi økt satsing på nye fornybare energikilder enn det vi har
sett til nå. 29. mai sendte Statoil sammen med fem andre oljeselskap et brev til FNs klimapanel
med støtte til arbeidet for å få en global pris på karbon. 73 Og i juni 2015 kom Statoil med en ny
utgave av Energy Perspectives. Her er det flere viktige endringer i forhold til 2014-versjonen.74
Sett fra et klimaperspektiv er den viktigste forskjellen at Lavkarbon-scenarioet er erstattet med et
Fornybar-scenario. I motsetning til Lavkarbon-scenariet tar Fornybar-scenarioet utgangspunkt i at
togradersmålet skal nås, og ser på hva som skal til for å komme dit. I tillegg er det tatt inn en
tydeligere klimadimensjon i hovedscenarioet, som i 2015 har fått navnet Reform. Hovedscenarioet
preges av en utvikling hvor klimahensyn får stadig større innvirkning på energiutviklingen, men at
endringene er for små og kommer for seint til at togradersmålet nås.
Fornybar-scenarioet viser til både det internasjonale klimapanelet og IEA, og skriver at vitenskapen
mener det trengs minst 60 prosents kutt i utslipp av klimagasser fra 2012 til 2050, og at utslippene
må være praktisk talt null innen år 2100. Videre presenteres det en del forutsetninger for at
togradersmålet skal nås. Disse inkluderer:
• Alle land oppfyller de klimamålene som oppgis til klimatoppmøtet i Paris i 2015. Kort etter
skjerpes ambisjonene og globale klimautslipp begynner å synke allerede rundt 2020.
• Utfasing av subsidier til fossil energi
• Energietterspørselen øker med 0,2 prosent årlig fra 2012 til 2040. Dette gir en total økning på i
underkant av 6 prosent fra 2012 til 2040.
• I 2040 brukes elektrisitet i enda større grad – særlig i transport. Store deler av husholdningene
produserer sin egen elektrisitet. Elektrisitet står for 30 prosent av energisluttbruk, mot dagens 19
prosent.
• Bruk av fornybar energi til kraftproduksjon stiger fra dagen 21 prosent til 57 prosent i 2040.
• Bruk av fossil energi synker fra 67 til 30 prosent i samme tidsrom, og kullkraft synker fra 40 til 10
prosent.
• Kraftige kutt i bruk av kull i kraftproduksjon i Kina og India, med henholdsvis 80 til 16 prosent og
70 til 35 prosent.
• Atomkraft vil ligge på omtrent samme nivå som i dag, fra 11 til 13,3 prosent.
• Kraftig reduksjon i privatbilisme i store byers sentrumsområder – mye på grunn av lokal
luftforurensing.
• Omfattende elektrifisering av transportsektoren, supplert av annen ny teknologi.
• Gjennombrudd for karbonlagring, såkalt Carbon Capture and Storage, i relativt nær framtid.
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Dette underkapittelet er skrevet i slutten av juni 2015, og lagt til etter at rapporten ble publisert første gang 4. juni 2015.
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http://www.statoil.com/no/NewsAndMedia/News/2015/Downloads/Paying%20for%20Carbon%20letter.pdf
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Alle tall er hentet fra Statoils rapport Energy Perspectives 2015.
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Energy Perspectives 2015 også kommer med en interessant betraktning om økonomisk vekst:
Rapporten anslår at Fornybar-scenarioet på mellomlang sikt – fram til 2030 – vil føre til redusert
BNP-vekst, men fordi kostnader ved klimatilpasning i dette scenarioet er lavere enn ved Reformscenarioet så vil det gi noe sterkere BNP-vekst enn Reform-scenarioet etter 2030. Dette er en viktig
anerkjennelse av hvilke kostnader manglende kutt av klimagasser kan føre til på sikt.
Den store svakheten ved Energy Perspectives 2015 er at rapporten ikke tar inn over seg de
endringene et oljeselskap som Statoil må gjennomføre for at Fornybar-scenarioet skal kunne bli
virkelighet. Selv om rapporten mer eller mindre slår fast at det er Fornybar-scenarioet som trengs
for å nå togradersmålet, at dette krever 60 prosents utslippskutt de neste 35 årene og at dette er
økonomisk fornuftig på lang sikt, så diskuteres det ikke om dette vil ha konsekvenser for Statoils
omfattende leting etter enda mer fossil energi. Rapporten forholder seg ikke til anslagene fra FNs
klimapanel om hvor stor del av de allerede oppdagede reservene av fossil energi som må bli
liggende i bakken for at togradersmålet skal være realistisk. Det virker som om Energy Perspectives
setter sin lit til at de internasjonale klimaforhandlingene skal klare å få på plass et rammeverk som
er sterkt nok til å nå togradersmålet, og at markedet deretter skal regulere hvordan de nødvendige
klimakuttene skal skje.
Dette er en risikabel tilnærming, og det er en tilnærming som fratar selskap som Statoil et
selvstendig ansvar som stor energiaktør. Statoil har selv et valg, som beskrevet andre steder i
denne rapporten: Å aktivt dreie sine store investeringer i fornybar retning, eller å fortsette som
før. Statoil er store nok til å kunne gjøre en virkelig forskjell i klimavennlig retning, dersom
selskapet vil.
Skal vi ha en mulighet til å nå togradersmålet, er vi avhengige av et sterkt internasjonalt
rammeverk som kraftig begrenser klimagassutslippene. Men vi er også avhengige av at de store
energiaktørene, som dagens oljeselskap, aktivt jobber for å styrke denne avtalen – og ikke minst
avtalens intensjon. Det vil alltid være en fare for at et internasjonalt avtaleverk vil inneholde ulike
typer smutthull, og dersom de store energiaktørene velger å kun forholde seg til avtaleverket
(inkludert utnytte de smutthullene som finnes), så vil det gjøre at mulighetene til å nå
togradersmålet blir kraftig redusert.

28

Jakten på den siste olje

5. Oppsummering: Statoils valg – vårt ansvar
Anbefalingene fra FNs klimapanel er, kort oppsummert, at verden må gjennomføre en drastisk
overgang bort fra fossil energi dersom vi skal unngå de farligste konsekvensene av
klimaendringene, og dersom vi skal ha noen som helst mulighet til å unngå at endringene i verdens
klima blir selvforsterkende og irreversible. Klimapanelet anslår at dersom vi klarer å øke
produksjonen av energi fra lavkarbon kilder fra dagens 30 posent til 80 prosent innen 2050, vil vi
ha en femti-femti-sjanse til å stabilisere verdens klima. For å få bedre odds trengs det sterkere
tiltak.
Statoil sier selskapet støtter anbefalingene fra FNs klimapanel. «Våre beslutninger formes i lys av
klimaendringene,» skriver selskapet. Samtidig har vi i denne rapporten sett at Statoil utvider sin
internasjonale aktivitet kraftig, med økende produksjon og økende leteaktivitet, og med en
ambisjon om ytterligere vekst. Og selv om den kraftigste veksten kommer i gass-sektoren, i tråd
med Statoils egen retorikk om at gass skal redde klimaet, er det også vekst i Statoils internasjonale
oljeproduksjon. Nesten 70 prosent av selskapets internasjonale produksjon og 60 prosent av
reservene er olje. Samtidig er satsingen på fornybar energi minimal.
Det er en rekke grunner til at Statoils internasjonale produksjon og leteaktivitet bryter med
anbefalingene fra Klimapanelet. For det første anslår Klimapanelet at det allerede er funnet mer
fossil energi enn det som kan forbrennes dersom togradersmålet skal nås. Da skulle det være
unødvendig å lete etter mer. For det andre kommer produksjonen fra de feltene hvor Statoil nå
leter etter olje og gass til å nå toppen samtidig som klimautslippene ifølge togradersmålet må
stupe. I tillegg bidrar Statoil med sine strategiske valg og sin aktivitet til å holde verden i en
karbonavhengig posisjon – og bidrar sterkt til det Klimapanelet kaller lock-in i gammel teknologi. Jo
flere investeringer som kommer i oljerørledninger, infrastruktur til gass som oppvarmingskilde i
private hjem og i fossildrevet samferdsel, jo mer bindes økonomi og infrastruktur til en energiform
som på relativt kort sikt må avskaffes. Når de store energiaktørene fortsetter å bruke de store
pengene på fossil energi blir det vanskeligere å utvikle reelle alternativer. Når alternativene
mangler blir det vanskeligere å vedta politiske avtaler som er gode nok til å unngå de verste
klimaendringene.
Det er viktig å forstå hvordan Statoil argumenterer for fortsatt oljevirksomhet i lys av
klimaendringene: Statoil velger bort anbefalingene fra FNs klimapanel. I stedet lager selskapet sine
egne framtidsscenarier hvor det fortsatt er rom for at selskapet kan fortsette med det de fram til i
dag tjener mest penger på. Statoil formulerer selv sitt mål som å «bli anerkjent som den mest
karboneffektive olje- og gassprodusenten i verden».
Det er ingen tvil om at det internasjonale samfunnet ikke har klart å lage et avtaleverk som er godt
nok til å få de utslippskuttene som trengs. Klimapolitikken er ikke i nærheten av å levere det
klimaet trenger. Vi mener en ansvarlig energipolitikk – og et ansvarlig energiselskap – ikke bare må
forholde seg til de rammene som den til enhver tid gjeldende klimapolitikken trekker opp. Et
ansvarlig energiselskap må ta utgangspunkt i klimaets tålegrenser for all sin aktivitet. Der er ikke
Statoil i dag. Statoils internasjonale planer, og også Statoils aktivitet i dag, legger opp til at
selskapet også skal være storprodusent av fossile ressurser i flere tiår framover.
Statoil er ingen liten aktør. Selskapet produserer olje og gass internasjonalt som slipper ut cirka
dobbelt så mye CO2 som hele Norges befolkning. Statoil var i 2014 blant de selskapene som globalt
sett fant mest olje og gass. Statoils driftsresultat for 2013 var på 155 milliarder, og den totale
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omsetningen var i 2013 på 637 milliarder norske kroner,75 noe som tilsvarer over 20 prosent av det
norske BNP76 – eller nesten halvparten av statsbudsjettets samlede utgiftsside. 77
For et selskap på denne størrelsen er handlingene langt mer enn kun symbolske. Statoil er store
nok til å gjøre en virkelig forskjell, hvis Statoil vil. Vi har sett at selskapet planlegger å investere 20
milliarder dollar årlig de neste tre årene. Dette kunne vært brukt til å bygge fornybarsamfunnet.
Det blir brukt til å forlenge fossilsamfunnet.
Disse valgene er selvsagt Statoils ansvar. Men de er også vårt felles ansvar. Den norske stat eier totredeler av Statoil. Særlig land og selskaper som har tjent seg rike på produksjon av fossil energi,
har et ansvar for å finne løsninger på klimakrisen. Som Statoils eiere er det er opp til norske
myndigheter, og i siste instans vi som har valgt disse myndighetene, å gi tilslutning til de valgene
Statoil har tatt og tar framover.
Vi kan be Statoil om å gjøre noe annet. Statoil kan bli et framtidsrettet energiselskap, og brukt sin
størrelse og kompetanse til å bidra substansielt til omleggingen til fornybarsamfunnet. Hvis Statoil
vil. Hvis vi vil.
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Statoil: Annual report on Form 20 F, 2013, s 4
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BNP i Norge for 2013 var på 3068 mrd kroner. https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar/2015-0211?fane=tabell&sort=nummer&tabell=217887
77

Statsbudsjettets utgiftsside for 2015 er 1328.9 mrd. Stortinget: Stortingsproporsisjon 1S, 2014-15.
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Vedlegg 1: Valg vi har tatt i rapporten
Fakta om klimaendringene: Vi har brukt Miljødirektoratet og Cicero som hovedkilder for innholdet
i den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel. Dette er gjort fordi Klimapanelets rapporter er
skrevet med tidvis tunge fagtermer som sjanger, og gitt tidsrammene for denne rapporten har vi
valgt å bruke sekundærkilder som har beskrevet Klimapanelets funn i et enklere språk. Enkelte
steder har vi brukt Klimapanelets eget sammendrag (synteserapporten).
Statoils produksjonstall: I en del land opererer Statoil med to ulike beregninger for produsert
mengde olje og gass, equity production og entitlement production, der sistnevnte uttrykk er
produsert mengde etter fratrekk av royalties og deling av fortjenste. Vi har i denne rapporten valgt
å bruke tallene for equity production, først og fremst fordi vi primært ønsker å se på
klimakonsekvensene av Statoils olje- og gassproduksjon og ikke hvor inntektene tar veien.
Statoils årsmeldinger: Vi har brukt Statoils årsrapporter til det amerikanske markedet som
hovedkilde for de tingene som angår Statoils virksomhet, fordi det er denne rapporten som er
mest detaljert og fordi det her har vært relativt enkelt å finne sammenlignbare tall for Statoils
aktiviteter bakover i tid.
Beregning av CO2-utslipp per oljefat: I kapittel 3a presenterer vi et regnestykke for hvor store CO2utslipp som kommer fra Statoils produksjon i utlandet. Beregningen følger følgende regnestykke
fra USAs miljødirektorat (EPA):
Carbon dioxide emissions per barrel of crude oil are determined by multiplying heat content times the
carbon coefficient times the fraction oxidized times the ratio of the molecular weight of carbon
dioxide to that of carbon (44/12). The average heat content of crude oil is 5.80 mmbtu per barrel (EPA
2013). The average carbon coefficient of crude oil is 20.31 kg carbon per mmbtu (EPA 2013). The
fraction oxidized is 100 percent (IPCC 2006).
mmbtu/barrel × 20.31 kg C/mmbtu × 44 kg CO 2/12 kg C × 1 metric ton/1,000 kg = 0.43 metric tons
CO2/barrel78

78

http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/refs.html
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Vedlegg 2: Statoils sosiale avtrykk
I denne rapporten legger vi vekt på klimaavtrykket av Statoils internasjonale utvikling. Samtidig er
det verdt å merke seg at store deler av ekspansjonen i utlandet skjer i land med store fattigdomsog/eller korrupsjonsproblemer. Statoils engasjement har dermed også et sosialt avtrykk i landene
de opererer i. Her får du noen eksempler på det sosiale avtrykket av oljeproduksjon i noen av de
viktigste Statoil-landene.
Skrevet av Sigurd Jorde
I den norske debatten om Statoil blir det ofte tatt for gitt at Statoil bør og skal etablere seg i fattige
land. Statoil tilbyr teknologisk kompetanse som trengs i nye oljenasjoner. Selskapets åpenhet og
verdier skal gjøre selskapet til en bedre samfunnsaktør enn konkurrenter fra andre land. Ikke minst
gir Statoil inntekter fra salget av oljen og fra selskapsskatt.
Men Statoils virksomhet har også en negativ effekt på flere av landene hvor de opererer, noe
verken Statoil eller den norske stat som eier velger å vektlegge. I flere av landene hvor Statoil
produserer olje, har oljeøkonomien bidratt til en svært skjev økonomisk fordeling, til korrupsjon og
politisk undertrykking. Statoil har ingen direkte skyld i dette – men inntektene som oljeselskapene
skaper bidrar til en utvikling som ikke gagner flertallet av innbyggerne. Vi vil gi noen eksempler på
land der Statoil enten direkte eller indirekte er gjenstand for kritikk:
Angola: Korrupt og autoritært
Angola har inntil nylig vært det største produksjonslandet for Statoil utenfor Norge. Angola er en
av Afrikas to største oljeprodusenter – i konkurranse med Nigeria. Oljeproduksjonen begynte
allerede på 1950-tallet da landet fortsatt var koloni under Portugal. Landets økonomi og politikk er
nærmest fullstendig dominert av olje. Inntektene fra oljen bidrar til å opprettholde elitens makt
over politikk og samfunn: President Jose Eduardo dos Santos har styrt landet siden 1979, og leder
en autoritær stat med et svært trangt rom for opposisjon og kritikk. Presidentens sønn, Jose
Filomeno dos Santos, er utpekt til styreleder for Angolas store oljefond som skal forvalte
oljeformuen.79 Presidentens nærmeste allierte beskyldes for å rane statskassen gjennom deres
kontroll over hvilke selskaper som får avtaler i landet. 80 En av disse er sjefen for Sonangol – det
statlige oljeselskapet som Statoil samarbeider med.
Statoil betalte i 2012 over 33 milliarder kroner til Angola i form av skatter og avgifter, inntekter
landet sårt trenger. 54 prosent av befolkningen lever for under to dollar dagen. 81 Men
oljeinntektene blir svært ujevnt fordelt, og lite når ut til det store flertallet fattige i landet. I løpet
av de siste årene har også store deler av oljeinntektene forsvunnet, trolig fra Sonangol. 82 Angola er
kjent som svært korrupt, og skårer svært lavt på Transparency Internationals korrupsjonsindeks,
plass 161 av 175 land.83
Statoil har naturlig nok ingen kontroll med hvordan den angolanske staten bruker sine
oljeinntekter. Men Statoils utfordring er at de mangler kontroll og kjennskap til sine
samarbeidspartnere. Nesten 300 millioner betalte Statoil til ulike sosiale prosjekter i Angola som
del av avtalesignering med Angola i 2012. Verdensmagasinet X og den britiske organisasjonen
Global Witness har forsøkt å spore opp et forskningssenter som skal ha mottatt pengene, men det
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http://www.reuters.com/article/2013/06/21/angola-fund-idUSL5N0EX29020130621
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http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Presidentens-tre-lakeier-raner-statskassen-i-Angola-5336944.html
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http://www.portalangop.co.ao/angola/en_us/noticias/politica/2014/9/42/Half-Angola-population-out-absolute-poverty-line-President,db574ffd-24c54f9f-8ca4-fe33db4e958b.html
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http://www.hrw.org/news/2011/12/20/angola-explain-missing-government-funds
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https://www.transparency.org/cpi2014/results
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er uklart om det faktisk finnes og hvor pengene ellers kan ha havnet. 84 I februar 2014 avslørte
Dagens Næringsliv at Statoils samarbeidspartner Somoil har skjulte eiere, at selv ikke Statoil vet
med sikkerhet hvem som er eiere. Trolig er flere innen Angolas politikere og næringslivselite blant
eierne av selskapet.85
Angola er et grelt eksempel på hvordan olje opprettholder et korrupt og autoritært regime på
bekostning av utvikling og menneskerettigheter. Norske Statoil tjener store beløp på Angola og
selskapets aktivitet i landet bidrar indirekte til å sikre elitens makt over økonomi og politikk.
Nigeria: Oljesøl og konflikt
Nigeria har i likhet med Angola produsert olje fra slutten av 1950-tallet, lenge før Norge ble en
oljestormakt. Det meste av Nigerias oljeproduksjon har foregått i Niger-deltaet, som over mange
tiår har opplevd enorme miljøødeleggelser fra oljeproduksjonen. Det siste tiåret har Nigerdeltaet
opplevd væpnede konflikter knyttet til foredlingen av oljeinntektene. Nigeria er i dag et skjørt
demokrati, men preget av at oljeinntektene har kommet eliten til gode og i liten grad har utviklet
økonomien eller skapt lokale arbeidsplasser.
Statoil etablerte seg i Nigeria i 1992, på et tidspunkt da Nigeria fortsatt var et militærdiktatur. Tre
år senere ble flere menneskerettighetsaktivister fra Niger-delta henrettet, og Statoil med andre
internasjonale oljeselskaper ble gjenstand for internasjonal kritikk for å opprettholde
militærdiktaturet. Statoils svar på kritikken var at Statoils ikke hadde som policy å uttale seg om
«politiske forhold, styresett og så videre».86 I dag er Statoil deleier i det største offshore-feltet
utenfor kysten av Nigeria, operatør på to letelisenser. Statoil bidrar med store inntekter til Nigeria,
og posisjonerer seg for å være tilstede i mange år framover.
Tanzania: Hemmelighold og arbeidsplasser som uteblir
Tanzania er et relativt nytt land for Statoil. De etablerte seg i 2007, og har de siste to-tre årene
gjort store gassfunn utenfor kysten av landet. – Dette blir Statoils største internasjonale prosjekt
noensinne, uttalte Statoils teknologisjef i 2013. 87
Selv om Statoils produksjon i Tanzania ligger flere år fram i tid, har avtalen mellom selskapet og
landets myndigheter allerede rukket å skape konflikt. En lekket versjon av produksjonsavtalen
mellom partene tyder på at Tanzania ikke vil få mer enn 50 prosent av profitten fra gassfeltene.
Det ligger langt under 60-85 prosent som Tanzanias oljemyndigheter offisielt har antydet. 88
Konflikten om den lekkede kontrakten viser hvordan forventningene til oljeinntekter skaper
politiske bølger i fattige land. Hemmeligholdet om innholdet i oljekontrakter skaper mistanker,
rykter og misnøye – som igjen nører opp under politisk konflikt.
Et annet kontroversielt spørsmål i Tanzania er hva gassen skal brukes til. Statoil planlegger å føre
gassen til fastlandet, hvor den skal omgjøres til såkalt LNG (flytende gass) og så eksporteres til
energimarkedene i Asia. Per i dag kan ikke Tanzania selv bære kostnadene ved å utvinne gassen til
eget forbruk, man er avhengig av å eksportere gassen og leve av inntektene. Et LNG-anlegg og
eksport gir få arbeidsplasser til Tanzania, og mindre energi til forbruk og industrialisering av landet.
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http://xmag.no/id/1686 og http://www.hegnar.no/bors/energi/artikkel327000.ece
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Den forsvunne giganten. Dagens Næringsliv 22. februar 2014.
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http://www.framtiden.no/200606214992/aktuelt/bedrifters-samfunnsansvar/nigeria-statoils-svarte-hjerte.html
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http://www.tu.no/petroleum/2013/04/05/dette-blir-tidenes-storste-statoil-utbygging
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http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter-og-reportasjer/arkiv-nyheter-og-reportasjer/sterk-kritikk-mot-statoil-avtale-med-tanzania
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Aserbajdsjan: Valgfusk og vold
«Regimet i Aserbajdsjan er undertrykkende, voldelig og korrupt,» skriver Amnesty International89
som følger situasjonen i det sentralasiatiske landet hvor Statoils aktiviteter «er blant våre største
engasjementer i et enkelt land.» 90 En bredt sammensatt delegasjon av partier fra Stortinget har
kritisert landet for den vanskelige menneskerettighetssituasjonen, blant annet de mange
fengslingene av opposisjonelle og behandlingen av kritiske journalister og organisasjoner.
Presidentvervet i Aserbajdsjan har «gått i arv» fra Heydar Aliyev til sønnen Ilham Aliyev gjennom
valg som av internasjonale valgobservatører ble fordømt for valgfusk.
Statoil har vært tilstede i Aserbajdsjan i over 20 år. I likhet med i Angola, mener Statoil at de bidrar
positivt til landets utvikling ved å ikke godta korrupsjon. Men også her blir Statoil kritisert for
gjennom sin virksomhet og inntekter til statskassa å opprettholde et autoritært regime. 91
Skatt og samfunnsansvar
I tillegg til landene nevnt i denne korte oversikten bør Statoils aktiviteter i Algerie og Libya nevnes
som kontroversielle, fordi de på samme måte som i eksemplene over bidrar til å opprettholde
autoritære regimer. Et underliggende spørsmål er hvorvidt Statoils virksomhet bidrar til utvikling i
landene hvor de henter ut oljerikdommen. Et oppslag i Ny Tid i 2013 pekte på hvordan Statoil
betaler minimalt med indirekte skatter til Angola, Nigeria, Algerie og Aserbajdsjan. 92 Selv om
selskapet betaler skatt på fortjenesten, betaler de ikke skatt på selve oljen eller på andre
aktiviteter i landet. Tilsvarende skjevhet finnes i selskapets sosiale investeringer, hvor det meste av
prosjekter og investeringer innen bedrifters samfunnsansvar lander i Norge, og en liten brøkdel i
de afrikanske samarbeidslandene.
Tross kritikken mot Statoil som er referert over, har Statoil fortsatt et rykte for å være relativt
åpent og fritt for korrupsjon, sammenliknet med andre oljeselskaper. Men standarden i bransjen er
da heller ikke veldig høy.
For Statoil er det viktigste at de utfører arbeidet forsvarlig og bidrar til inntekter til vertslandene.
Men gitt de store negative effektene av olje for økonomi, demokrati og konflikt, er det ikke gitt at
Statoils virksomhet fører til utvikling og demokrati. Spørsmålet er om ikke Statoils eiere – den
norske stat – burde vurdere om selskapets internasjonale oljesatsing er et problem heller enn god
business. Alternativet til en internasjonal satsing på olje og gass, er en storstilt satsing på fornybar
energi.
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http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/arkiv-nyheter/olje-og-menneskerettigheter-bildebrev-fra-aserbajdsjan
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http://www.statoil.com/no/about/worldwide/azerbaijan/Pages/default.aspx
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http://www.dagbladet.no/magasinet/2005/10/31/448023.html
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http://www.rorg.no/Artikler/2832.html
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Vedlegg 3: Forkortelser, forklaringer, etc
IPCC

International Panel on Climate Change.
Det internasjonale klimapanelet eller Klimapanelet

ppm

parts per million
Måleenhet som brukes om CO 2-konsentrasjonen i atmosfæren.

bbl

Barrel of oil
Målenhet: et fat olje

boe

Barrel of oil equivalent
Måleenhet: olje, gass og andre petroleumsprodukter omregnet tilsvarende et fat olje
(olje-ekvivalent)

Mboe/day thousands of barrels of oil equivalents
Måleenhet for oljeproduksjon, regnes i tusen fat olje-ekvivalenter per dag.
Mmboe

millions of barrels of oil equivalent
Måleenhet: millioner fat oljeekvivalenter

NGL

Natural Gas Liquids
Lette hydrokarboner som er flytende under trykk ved normal temperatur. Statoil tar
dette med sammen med olje i sine reserveoversikter.

IEA

International Energy Agency
Det internasjonale energibyrået

WEO

World Energy Outlook
Det internasjonale energibyråets årlige energirapport
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Vedlegg 4: Tabeller brukt i rapporten
Tabeller brukt som utgangspunkt for grafene i rapporten. Tabellene er satt sammen av Framtiden i
våre hender basert på tall fra Statoils årsmeldinger for de respektive årene. Alle tall er samlet av
Framtiden i våre hender fra Statoils årsmeldinger.

Tabell 1: Statoils totale oljeproduksjon 2008-2013

Land/område

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Canada
USA
Nord-Amerika

22,3
17,6
39,9

18,2
46,3
64,5

18,2
62,3
80,5

20,5
73,2
93,7

20,1
151,3
171,4

21,5
204,2
225,7

Venezuela
Brasil
Latin-Amerika

16,7

13,6

13,1

12,3
36,8
49,1

11,2
43,1
54,3
56,4
11

16,7

13,6

13,1

13,6
15,7
29,3

-

-

-

Algerie
Libya
Iran
Midt-Østen og NordAfrika

65,7
11
0,8

66,7
7
6,2

65,1
4,4
4,9

64,6
2,6
4,2

66,5
13,3
4,1

77,5

79,9

74,4

71,4

83,9

67,4

Angola
Nigeria
Afrika sør for Sahara

204
7,7
211,7

191,3
38,5
229,8

173
46,6
219,6

176
48,9
224,9

199,2
47
246,2

203,5
47
250,5

Aserbadjan
Kina
Russland
Storbritannia
Europa og Asia

100
1,7
7,7
9,1
118,5

106,3
1,5
8,9
7,7
124,4

110,5
8,7
7,1
126,3

100,5
8,9
5,5
114,9

102
9,6
6,6
118,2

112,3
9,7
3,4
125,4

464

512

514

534

669

723

Norge

1461

1450

1374

1316

1335

1217

Totalt

1925

1962

1888

1850

2004

1940

Land/område
Verden

2008
464

2009
512

2010
514

2011
534

2012
669

2013
723

Totalt internasjonalt
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Norge
Total produksjon

1461
1925

1450
1962

1374
1888

1316
1850

1335
2004

Tabell 2: Statoils oljereserver

Totalt
Utbygd
Ikke utbygd

2005
6341
4165
2176

2006
6100
3951
2149

2007
6010
4331
1679

2008
5584
4229
1355

2009
5408
4113
1295

2011
5426
3827
1599

2012
5422
3737
1686

2013
5600
3711
1888

Norge
Totalt
Utbygd
Ikke utbygd
Andel av reservene

5316
3833
1483
84 %

5068
3566
1502
83 %

4971
3875
1096
83 %

4529
3693
836
81 %

4369 4152 4165
3548 3394 3175
821 758 990
81 % 78 % 77 %

4046
2994
1052
75 %

3916
2898
1018
70 %

Samlet internasjonalt
Totalt
Utbygd
Ikke utbygd
Andel av reservene

1025
332
693
16 %

1032 1039
385 456
647 583
17 % 17 %

1055
536
519
19 %

1039 1172 1262
565 591 610
474 581 652
19 % 22 % 23 %

1376
634
742
25 %

1683
870
813
30 %

2005
5316

2006 2007
5068 4971

2008
4529

2009 2010 2011
4369 4152 4165

2012
4046

2013
3916

1025

1032 1039

1055

1039 1172 1262

1376

1683

6341

6100 6010

5584

5408 5324 5427

5422

5599

Region
Reserver Norge
Reserver
Internasjonalt
Totale reserver
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2010
5325
3985
1340

1217
1940
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Tabell 3: Geografisk fordeling av Statoils oljereserver
2009

2010

2011

2012

2013

Eurasia (utenfor Norge)
Totalt
Utbygd
Ikke utbygd
Andel av reservene

271
187
84
5%

283
174
109
5%

222
168
54
4%

295
140
155
5%

569
146
423
10 %

Nord- og Sør-Amerika
Totalt
Utbygd
Ikke utbygd
Andel av reservene

398
124
274
7%

483
176
307
9%

650
212
438
12 %

721
331
391
13 %

768
424
344
14 %

Afrika
Totalt
Utbygd
Ikke utbygd
Andel av reservene

370
254
116
7%

406
231
175
8%

390
272
118
7%

360
272
88
7%

346
244
103
6%

2009
271
398
370

2010
283
483
406

2011
222
650
390

2012
295
721
360

2013
569
768
346

Reserver per region
Eurasia (utenfor Norge)
Nord- og Sør-Amerika
Afrika

Tabell 4: Statoils letebrønner

Totalt antall letebrønner
Statoil som operatør
Partner-operatør

38

2009
28
3
27

2010
18
0
18

2011
16
6
10

2012
27
11
16

2013
24
13
11
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