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 Østerriksk, delvis statseid selskap med 25.000 ansatte

 Etablert i Norge i 2006

 105 lokalt ansatte og expats

 Daglig produksjon i 2022 på omtrent 86.000 boe.

 Produserende felt: Aasta Hansteen, Gullfaks, Gudrun og 

Edvard Grieg

 Operatør for Berling (Iris Hades) feltutbygging.

 Low Carbon Business:

 Offshore wind: Partner i Hywind Tampen

 CCS prosjekter: Reservoarstudier, CO2 injeksjonsstudier

OMV i Norge
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OMV Strategi: 

Netto nullutslipp innen 2050

E&P BIDRAG: 

“MOVE FROM FOSSIL TO LOW CARBON”

 Fossilproduksjon vil gradvis bli redusert til 2030 med en 

sterkere reduksjon tiårene etter

 Fokus på prosjekter andelen naturgass i produksjons-

porteføljen (>60%)

 Realisere lavkarbonvirksomheten (LCB) med betydelige 

investeringer innen geotermisk energi, vindkraft og CCS

 E&P vil bidra med kapital for å støtte transformasjonen

 Innen 2050, vil OMV kutte fossilproduksjon til bruk som 

energikilde
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Letestrategi i Norge

«Mer gass i porteføljen»

 Satse på gassprospekter i modne områder

 Nær infrastruktur med tilgjengelig eksportkapasitet

 Aktiv i de årlige lisensrundene

 2022:

 Oswig letebrønn (Oseberg)

 2023:

 Eirik letebrønn (Gudrun)

 Velocette letebrønn (Aasta Hansteen)

 Sikret riggkontrakt 2023-27 for produksjonsbrønner og 
letebrønner med riggen Transocean Norge
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 PL 644 ble tildelt februar 2012 (TFO 2011) 

 Funnbrønn i 2018 i både Garn og Breiflabb formasjonene

 Begge er HPHT reservoarer

 Første avgrensningsbrønn i 2019 bekreftet

tilstedeværelse av hydrokarboner i Garn segment B 

 Den andre avgrensningsbrønnen i 2020 bekreftet

tilstedeværelse av hydrokarboner i Breiflabb Sør

 Passerte konseptvalg (DG 2) i november 2021

 DG3 beslutning og innsendelse av Plan for Utbygging og

Drift (PUD) er planlagt i løpet av 2022

Berling

Lisensoversikt
Lokasjon Sammendrag

Berling rettighetshavere Lisensandel

OMV (Norge) AS Operatør 30 %

Equinor Energy AS 40 %

DNO North Sea AS 20 %

Sval Energi Norge AS 10 %
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Berling

Utbyggingskonsept
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OMV i Norge

Høyt aktivitetsnivå fremover

 Norge er et viktig område for konsernet

 Nøkkel i omstillingen (lavt karbonavtrykk)

 Investering på 5 milliarder EURO til LCB (konsernnivå)

 Satsning på CCS og fornybart 

– Innen 2030: CCS 5 mn tonn/Fornybar kraft 1 TWh

 Stor andel av konsernets letebudsjett tildelt norsk sokkel

 En rekke letebrønner og spennende prospekter

 Berling feltutbygging (gass)

 Attraktivt selskap med mange oppgaver



OMV Aktiengesellschaft
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E&P 2030:

Implement low carbon business


