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Produksjonsstart for Aasta Hansteen i Norskehavet 

• Wintershall styrker sin posisjon som gasseksportør til 
Europa 

• Verdens største SPAR-plattform vil støtte andre funn i 
området 

• Wintershall nest største andelshaver i Aasta Hansteen 

Stavanger. Med produksjonsstarten på Aasta Hansteen-feltet i 

Norskehavet befester Wintershall sin posisjon som en viktig 

gassprodusent i Norge. Det Equinor-opererte feltet er utbygd med 

Norges første flytende SPAR-plattform og er designet som et 

knutepunkt for tilkobling av andre funn i området. 

Utvinnbare ressurser på Aasta Hansteen, inkludert Snefrid Nord som 

er en del av utbyggingen, er estimert til 55,6 milliarder standard 

kubikkmeter (Sm3) gass og 0,6 millioner Sm3 kondensat. 

Investeringene i Aasta Hansteen utgjør 37,5 milliarder kroner. 

Wintershall er den nest største andelshaveren i Aasta Hansteen med 

24 prosent, og eier også 13,3 prosent i rørledningen Polarled og 5 

prosent i det landbaserte Nyhamna-anlegget. 

 

Styrker sin posisjon som gasseksportør til Europa  

«Wintershall er en betydelig andelshaver i Aasta Hansteen, Polarled 

og Nyhamna. Vi er derfor godt posisjonert til å dra nytte av utviklingen 

av området, og dermed styrke vår posisjon som gasseksportør til 
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Europa», sier Mario Mehren, konsernsjef i Wintershall. «Volumer fra 

Aasta Hansteen vil nå befeste vår totale produksjon godt over 

100.000 fat oljeekvivalenter per dag. Det sikrer oss en balansert 

energiportefølje, der mer enn halvparten av produksjonen vil komme 

fra gass», tilføyer Hugo Dijkgraaf, administrerende direktør i 

Wintershall Norge. Feltet vil de neste tiårene bidra vesentlig til Norges 

totale årlige gassproduksjon og dermed også til betydelige 

energileveranser til Europa.  

Viktig strategisk område for Wintershall 

Gass fra Aasta Hansteen og de omkringliggende feltene i 

Vøringbassenget vil bli transportert via den 482 kilometer lange 

Polarled-rørledningen til Nyhamna-anlegget i Midt-Norge, før den 

eksporteres videre til Storbritannia. Vøringbassenget i Norskehavet er 

rikt på gass. «Aasta Hansteen er hjørnestein i Wintershall Norges 

planer om å styrke vår posisjon som gassprodusent i Norge. Vi 

vurderer nå flere andre funn for tilkobling til plattformen. 

Vøringbassenget er et viktig strategisk område for oss og vi har en 

rekke lovende letelisenser som kan være mulige å knytte til Aasta 

Hansteen», sier Hugo Dijkgraaf. Wintershall driver aktiv 

letevirksomhet i Vøringbassenget og har nylig gjort et funn i 

Balderbrå-prospektet. I tillegg er selskapet partner i Asterix-funnet.  

Gjennom Polarled knyttes Aasta Hansteen til Nyhamna gassterminal 

i Møre og Romsdal for videre eksport til Storbritannia. Produsert 

kondensat lastes på tankskip og sendes videre ut i markedet.  

Aasta Hansteen er verdens største SPAR-plattform, en flytende 

installasjon med et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til 

havbunnen. Fire havbunnsrammer er plassert på havbunnen – to med 

fire slisser hver og to med én slisse hver. 
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Feltet ligger 320 kilometer vest for Bodø på 1.300 meters dyp. Plan 

for utbygging og drift (PUD) ble levert til myndighetene i januar 2013 

og godkjent i juni samme år. Aasta Hansteen er operert av Equinor 

med en eierinteresse på 51 prosent. De andre lisenshaverne er 

Wintershall (24%), OMV (Norge) AS (15%) og ConocoPhillips 

Skandinavia AS (10%). 

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

en daglig produksjon på om lag 100 000 fat oljeekvivalenter. Selskapet har rundt 50 

lisenser på den norske kontinentalsokkelen, mer enn halvparten av disse som 

operatør. I 2017 ble Maria-feltet den første utbyggingen på norsk sokkel som 

Wintershall satte i produksjon som operatør. Det neste planlagte prosjektet er Nova 

(tidligere Skarfjell). 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 

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 2000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største 

internasjonale produsent av råolje og naturgass. 

I slutten av september 2018 signerte BASF og LetterOne en bindende avtale om å 

fusjonere sine respektive olje- og gassvirksomheter, Wintershall og DEA (Deutsche 

Erdöl AG). Transaksjonen forventes gjennomført i første halvdel av 2019, forutsatt 

myndighetsgodkjenning. Wintershall DEA vil bli en ledende, uavhengig olje- og 

gassprodusent i Europa. På mellomlang sikt planlegger BASF og LetterOne en 

børsnotering (IPO) av Wintershall DEA. 

Wintershall. Shaping the future. 

Få ytterligere informasjon på internett – www.wintershall.com – eller følg oss på 

Twitter, Facebook, YouTube eller Instagram.    

http://www.wintershall.com/en.html
https://twitter.com/wintershall_com
https://www.facebook.com/Wintershallcom
http://www.youtube.com/wintershall
https://www.instagram.com/wintershall/

