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Levetid for Statfjord-feltet betydelig forlenget  

 
Spirit Energy og selskapets partnere i Statfjord-området planlegger å bore om lag 100 

nye brønner og forlenge produksjonen med mer enn ti år. De tidligere planene om å 

avvikle Statfjord A i 2022 er nå lagt på is og partnerskapet vil fortsette 

verdiskapningen fra feltet.  

 

Omfattende kartlegging av undergrunnen har vist at det fremdeles er et betydelig potensial i 

Statfjord-området, og sammen med sine partnere har Spirit Energy utviklet en ny og 

ambisiøs forretningsplan for området.   

 

Statfjord A skulle etter planen avvikles i 2022, men får nå en forlenget levetid til 2027. 

Levetiden på Statfjord B og C vil bli forlenget opp mot 2040. 

 

– Vi har vært i partnere i Statfjord i mer enn ti år og ser at det fremdeles er stort potensial på 

feltet. Derfor har vi målbevisst gått inn for å påvise nye muligheter i området. Det er en 

fantastisk prestasjon at partnerskapet nå har besluttet å bore flere nye brønner. Det vil 

maksimere produksjonen og sikre at aktivitetsnivået på en av gigantene i Nordsjøen 

opprettholdes i flere år fremover, sier administrerende direktør Dag Omre i Spirit Energy 

Norge. 

 

100 nye brønner 

Ifølge den nye planen skal det bores om lag 100 nye brønner i perioden frem til 2030. 

Brønnene vil bidra til å nå målet om å opprettholde produksjonsnivået på Statfjord. Det 

kommer til å kreve betydelige investeringer og oppgradering av de tre plattformene på feltet.  

 

For å styrke Statfjord-feltet skal driften omorganiseres, og det skal opprettes en ny 

senfaseenhet i Equinor. Enheten skal utvikle nye arbeidsmetoder for trygg og effektiv drift 

med lave klimagassutslipp fra senfasefelt på den norske kontinentalsokkelen.  

 

– Vi eier 34 prosent av Statfjord, og feltet er en hjørnestein i selskapets portefølje. Jeg vil 

gjerne berømme vårt eget Statfjord-team og våre partnere i lisensen som hele tiden har hatt 

tro på mulighetene i området, og som sammen har jobbet hardt for å iverksette et prosjekt 

som vil bety økt sysselsetting og mer verdiskaping i mange år fremover. 

 

Partnerskapet i Statfjordområdet består av Spirit Energy, Vår Energi, Petoro, Idemitsu 

Petroleum Norway og Wintershall Dea Norge. Equinor Energy er operatør. 
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