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Repsol Norge AS
Prosjektportefølje, investeringsplaner og utfordringer



Levert:

• Produksjonen fra Yme Gamma startet i oktober 2021

• Maersk Inspirer solgt fra Maersk Drilling til Havila 
Sirius 27. oktober 2021.

• Repsol Norge AS overtok daglig drift fra samme dato

Fremover:

• Sette alle brønner i produksjon
• Oppstart av gasskompressorer/gassinjeksjon
• Produksjonsstart Yme Beta
• Rekomplettering og boring av nye brønner på Yme 

Gamma
• Ferdigstille Beta Nord-øst med boring av nye 

brønner i 2Q 2022
• Borekontrakt for Yme ut på anbud i 2022

Yme New Development



Yme – Hva nå?

Repsol har forpliktet seg til å bli 
et nullutslippsselskap innen 
2050.
Repsol Norges ambisjon er å bli 
en nullutslippsoperatør på den 
norske kontintentalsokkelen 
innen 2030.

Fokus på reduksjon i CO2-
utslipp. 
Forventet økning i CO2-avgifter 
og kvotepris.

Et flytende vindturbinkonsept 
vil kunne redusere utslipp på 
Yme med 30-35 % (en mølle). 
Ytterligere reduksjon i 
kombinasjon med 
hydrogen/batteri.
Støtter globalt klimafokus.
Antatt økonomisk lønnsomt

Repsol fokus Fokus for norsk sokkel Mulighet



Gyda: plugging, nedstenging og fjerning

• 32 brønner plugget og forlatt.
• Nedvask.
• Forbereder fjerning
• Planlagt avbemanning i slutten av november.

• Dette har vi lært så langt:

• Må produsere så lenge som mulig
• Riggens tekniske integritet av stor betydning - fokus på sikkerhetskritisk 

vedlikehold
• Må løse problemer raskt og effektivt



Partner-opererte felt
Fokus på konstruktiv dialog og erfaringsoverføring

• Releasjonen med partnere er viktig og vi er opptatt av å oppnå resultater 
gjennom tett samarbeid og lagbygging

• Beskrevet som en konstuktiv, men krevende partner

• Proaktive og vil fortsette å dele av våre erfaringer

• Opptatt av tett oppfølging av utvalgte tillatelser

• Utføre eget teknisk arbeid for å positivt bidra og utvikle lisensen sammen 
med operatør og partnere

• Tett oppfølging av en nedadgående HSE trend

• Operatøren trenger partnernes samtykke til å inngå vesentlige anskaffelser 
eller sette igang prosjektet.

Management Visit til Gudrun (Rowan Stavanger i bakgrunnen) i oktober 2019



• Grundig planlegging er alfa og omega

• Oppdraget må være krystallklart – null toleranse for endringer

• Oppdragsbasert FOU – oppdragsgiver betaler, oppdragstaker må ta 
ansvar

• Pandemi er Force Majeure, konsekvenser kan være «change in law»

• Den midlertidige skattepakken har virket etter sin hensikt. Men det 
hadde aldri skjedd om ikke selskaper utenfor skatteposisjon også 
hadde blitt tilgodesett

• Oppdragstakers leveringsevne, og –vilje, er størst forut for 
kontraktstildeling

• Kontrahering i marked med lave priser kan fort straffe seg så snart 
markedet tar seg opp

• Vær varsom med å kontrahere leveranser fra oppdragstakere som 
også har større selskaper på kundelisten

Hva tar vi med oss fra prosjektene våre?

Kilde: Rystad Energy Analyser, Rystad Energy Ucube tatt fra Rystad Energy’s rapport om 
“Effekten av midlertidig skatteendring”

Blant offshore-regionene har Norge det mest stabile 
investeringsnivået globalt 






