
Når det går som best, skal du akta deg mest 

Operatørkonferansen i Stavanger 2.11.2021 
Kristin Kragseth, administrerende direktør i Petoro



Gode resultater kommer aldri av seg selv
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Nr. 1 partner på boring av brønner



Brønner er viktigste innsatsfaktor for utvinning
Eksempel fra et modent felt i Petoro portefølje

Dagens situasjon:  

1) >50% av dagens olje fra nye brønner

2) Størrelsen på boremålene avtar

3) …fortsatt veldig mange boremål igjen

4) Leverer volum – på porteføljenivå

ANTALL GJENVÆRENDE BOREMÅL
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Gode resultater på flyttbare innretninger 

• Samhandling (one-team)

• Redusere flate partier

• Batchhåndtering

• Automatisk borekontroll (ADC)



Kan vi få til samme forbedring som i 2014 – 2016 på 
de faste anleggene?

• Hva er utfordringene våre? 

• Hvordan kan vi sammen styrke 
leveransene? 

• Potensiale for mange år med 
kontinuerlig boring foran oss



Hva skal til for å lukke gapet til perfect well? 

Perfect 
Well Time

Invisible
Lost Time

Non Productive / 
Down Time 

Perfect well / Technical limit Gap to Perfect well

Actual well duration

Normal well time / Up time



Stort potensiale i digitaliserte boreprosesser 

• Nye digitale initiativ har blitt 
introdusert på flyterne med suksess

• Sentralt i nye digitale løsninger: 

• Læring fra tidligere brønner

• Bedre samarbeid

• Større forutsigbarhet

• Petoro ser stort potensial for 
forbedring innen:  

• Digital brønnplanlegging

• Beslutningsstøtte

• Automatisering av 
borekontrollsystemer (ADC)



Bedre riggutnyttelse vil gi flere nye brønner på faste 
anleggene

• Forutsigbare boreplaner og høyere 
prioritering

• "Off-line" aktiviteter

• Vedlikehold av boreanlegget bør ha 
revisjonsstanstilnærming 

• God samhandling mellom alle 
involverte

10 faste anlegg på 5 felt



Hvordan skal vi øke "fremdriften" denne gangen? 

• Hvordan lukke gapet? 

• Hvordan øke 
riggtilgjengelighet?

• Hvordan ta i bruk digitaliserte 
boreprosesser? 

• Hvordan forsterke "one-team"? 



Vår visjon: 

De faste anleggene skal bli like 
effektive som flyterne 



Takk for meg


