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Sikter mot økt produksjon i Norge – videreutvikling av 
dokumentert teknologi

Wintershall Dea, Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskap, er nå i utbyg-
gingsfasen av sitt egenopererte felt (Nova) for produksjon i Norge. Feltet, som 
ligger i den norske delen av Nordsjøen, skal bygges ut med et undervanns produks-
jonssystem som består av to havbunnsrammer tilknyttet den nærliggende Gjøa-
plattformen, som Neptune Energy er operatør for. Utnyttelsen av eksisterende 
infrastruktur gir en kostnadseffektiv og bærekraftig utvinning av ressursene fra 
reservoaret som befinner seg 2570 meter under havoverflaten.

Nova-feltet har blitt nøye planlagt for en produksjonsstart i 2021. Plan for utbyg-
ging og drift (PUD) for feltet ble godkjent av Olje- og energidepartementet i sep-
tember 2018. Når Nova kommer i drift, vil det være Wintershall Deas fjerde subsea-
felt i produksjon, noe som bekrefter selskapets posisjon som en erfaren utvikler av 
undervannsfelt i Norge.
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NOVA UNDERVANNSUTBYGGING

FAKTA & TALL

Nova-feltet, som ble 
oppdaget i 2012, ligger 
omtrent 120 km nordvest 
for Bergen. De utvinn-
bare reservene på feltet 
anslås til omtrent 80 
millioner fat oljeekvi-
valenter (foe), hvorav 
størsteparten er olje.
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Verdiskaping for industrien

Det er forventet at Nova-feltet vil produsere i rundt ni år, noe som vil føre til en 
betydelig økning i Wintershall Deas nåværende daglige produksjon på omtrent 
150 000 foe. Det vil samlet sett skape nesten 10 000 årsverk i løpet av prosjektets 
gjennomføring og drift. Partnerne med Wintershall Dea som operatør, investerer 
nesten 9,9 milliarder norske kroner (rundt 1,1 milliarder euro) i utbyggingen av Nova-
feltet. Partnere i feltet er Capricorn (et heleid datterselskap av Cairn Energy PLC), 
Spirit Energy og Edison. 

Utnyttelse av undervannsekspertise sørger for en 
bærekraftig løsning

Som operatør for to undervannsfelt i Norge har Wintershall Dea bygd opp sin 
ekspertise på undervannsteknologi over tid. I tillegg samarbeider selskapet med 
noen av de mest erfarne leverandørene på norsk sokkel når det gjelder design, 
konstruksjon og installering av Novas undervannssystemer. Aker Solutions leverer 
produksjonssystemet, som består av to havbunnsrammer og manifoldsystemer, 
juletre, kontrollkabel og kontrollsystem. Subsea 7 leverer rørledninger og stigerørs-
system og sørge for installering av hele undervannssystemet. Totalt vil 65 kilometer 
med rørledning koble havbunnsrammene til Gjøa-plattformen. Olje fra Nova-feltet 
vil bli prosessert på Gjøa-plattformen og deretter transportert via Troll Oljerør II til 
Mongstad.

Tilkoblingen til Gjøa vil også kreve topside-modifikasjoner på plattformen. En de-
dikert modul vil bli installert for å motta brønnstrømmen fra Nova. Gjøa skal også 
levere gassløft til feltet og vanninjeksjon for trykkstøtte. Nova vil bli forsynt med 
strøm fra land via Gjøa-plattformen, som er koblet til det norske strømnettet og 
dermed også de store norske vannkraftverkene. 

Den bærekraftige utbyggingsløsningen skaper en vinn-vinn-situasjon for Win-
tershall Dea, partnerne på Nova, Gjøa-lisensen og det norske samfunnet. Tilkoblin-
gen til den eksisterende Gjøa-plattformen er den økonomisk mest robuste løsnin-
gen for Wintershall Dea og vil øke levetiden for eksisterende installasjoner. Kraft 
fra land bidrar til å redusere CO2-utslipp i produksjonsprosessen. Gjennom sam-
arbeid med sine norske partnere vil Wintershall Dea ytterligere øke ekspertisen 
på undervannsproduksjon og posisjonere seg globalt som en ekspert på smarte 
undervannsutbygginger.

To havbunnsrammer er installert på  
370 meters vanndybde.
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Fakta

Lokasjon:  
Den norske delen av Nordsjøen 

Vanndybde:  
370 meter 

Totale investeringer:  
9,9 milliarder NOK (ca. 1,1 milliarder euro) 

Utvinnbare reserver:  
Omtrent 80 millioner foe
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Forpliktelse til Norge – Forpliktelse til Europa

Wintershall Dea har vært aktive i Norge i over 45 år og utvider stadig sine aktivite-
ter gjennom Nova og andre prosjekter. Wintershall Dea er den tredje største ikke-
statlige operatøren på norsk sokkel med en daglig produksjon på omtrent 150 000 
foe, og selskapet planlegger å øke disse volumene ytterligere i løpet av de neste 
årene. Nova-feltet er en av selskapets største investeringer, og sammen med det 
strategiske partnerskapet med Equinor utgjør Nova en viktig del av Wintershall 
Deas vekststrategi i Norge. Utbyggingen av Nova-feltet er et bevis på selskapets 
systematiske vekst og tro på norsk sokkel. Som operatør for Nova sørger Win-
tershall Dea for et viktig bidrag til det tysk-norske energipartnerskapet og er med 
på å sikre stabil energiforsyning i Europa.
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