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Wintershall tildeler riggkontrakt for Nova-feltet 

• Toppmoderne borerigg skal bore seks Nova-brønner  

• Seadrill tildelt kontrakt for West Mira 

Stavanger. Wintershall Norge AS har tildelt riggkontrakt for Nova-

utbyggingen til Seadrill Norway Operations Ltd som vil operere riggen 

West Mira på vegne av Northern Drilling. I tillegg har Wintershall 

inngått en langsiktig rammeavtale med Seadrill for fremtidige 

riggbehov. 

West Mira skal bore seks undervannsbrønner på Nova-feltet (tidligere 

Skarfjell) med oppstart i første halvdel av 2020. Wintershall Norge har 

også mulighet til å benytte riggen til opptil 10 ytterligere brønner på 

selskapets andre egenopererte felt og øvrige leteaktivitet. 

«Dette er enda en stor milepæl for Nova-prosjektet. Med anskaffelsen 

av denne moderne riggen har vi snart alle brikkene på plass for å sette 

i gang utbyggingen av Nova-feltet og produsere den første oljen i 

2021», sier Hugo Dijkgraaf, administrerende direktør i Wintershall 

Norge. 

West Mira er en toppmoderne sjette generasjons rigg designet for å 

kunne operere under alle typer forhold. Den skal bore seks brønner 

på Nova-feltet på cirka 370 meters dyp. Kontrakten inneholder 

insentiver som innebærer at Seadrill vil bli belønnet for effektive og 

sikre operasjoner. 
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«Wintershall Norge har store forventinger til West Mira. Vi ser fram til 

å utnytte mulighetene riggen har, slik at vi kan ferdigstille prosjektet i 

henhold til de høyeste standarder når det gjelder sikkerhet, effektivitet 

og økonomi. Målet er at vi, sammen med alle involverte leverandører, 

jobber sammen som ett team. Dermed skaper vi en felles tilnærming 

som ved flere tidligere prosjekter har vist seg å gi gode resultater», 

sier André Hesse, prosjektdirektør for Nova i Wintershall Norge. 

Nova skal bygges ut med to havbunnsrammer som er koblet til den 

nærliggende Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa skal 

også levere løftegass til feltet og vanninjeksjon for trykkstøtte. Nova-

feltet vil bli forsynt med strøm fra land via Gjøa-plattformen. 

Nova ble oppdaget i 2012 og ligger i den nordøstlige delen av 

Nordsjøen, omtrent 17 kilometer sørvest for den Neptune Energy-

opererte Gjøa-plattformen og omtrent 120 kilometer nordvest for 

Bergen. Nova-feltet er lokalisert i den såkalte kvadrant 35 og drar 

nytte av eksisterende infrastruktur i området. Dette er et kjerneområde 

for Wintershall, og selskapet er allerede operatør for undervannsfeltet 

Vega. 

Wintershall Norge AS (operatør) eier 35 prosent, Capricorn Norge AS 

(del av Cairn Energy PLC) 20 prosent, Spirit Energy 20 prosent, 

Edison Norge AS 15 prosent og DEA Norge AS 10 prosent.  

Wintershall Norge AS er en av de største olje- og gassprodusentene i Norge med 

en daglig produksjon på omlag 100 000 fat oljeekvivalenter. Selskapet har 

eierandeler i rundt 50 lisenser på den norske kontinentalsokkelen og er operatør for 

halvparten. I 2017 startet produksjonen på Maria-feltet, som var Wintershalls første 

egenopererte utbygging på sokkelen. Det neste planlagte utbyggingsprosjektet er 

Nova. Selskapet er også operatør for de produserende feltene Brage og Vega. 

Wintershall Norge AS sysselsetter rundt 500 ansatte og er en del av Wintershall 

Holding GmbH.  

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid 

datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av 
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naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råoljeolje og naturgass i mer 

enn 85 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har 

opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er 

Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet 

har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte 

partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter 

globalt rundt 2,000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største 

internasjonale produsent av råolje og naturgass. 

Wintershall. Shaping the future. 

Ytterligere informasjon får du på www.wintershall.no eller du kan følge oss på 

Twitter, Facebook og Youtube. 

https://twitter.com/wintershall_com
https://www.facebook.com/Wintershallcom
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