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Den norske stats  ol jeselskap a.s  -  Statoi l  -  b le st i ftet  ved et  enstemmig vedtak i  Stort inget den

14.  juni  1972.  Selskapet er  fortsatt  e iet  100 prosent av Den norske stat ,  men etter  anmodning fra

eieren,  har  styret  i  1999 utredet den fremtidige eierstruktur og foreslått  at  Statoi l  b l i r  

delpr ivat isert .  Det pågår nå en pol i t isk behandl ing av denne saken.

Stort inget vedtok i  1984 å spl i tte Statoi ls  kontantstrøm mel lom selskapet og staten.  Statens

direkte økonomiske engasjement (SDØE) ble opprettet ,  med Statoi l  som forretningsfører  og 

ivaretaker.  Statoi ls  styre har,  i  forbindelse med utredningen av den fremtidige organiser ing av

statens samlede petroleumsvirksomhet,  foreslått  at  hele el ler  vesentl ige deler  av SDØE overføres

t i l  Statoi l  før  en delpr ivat iser ing av selskapet.

Statoi ls  formål  er  å  dr ive undersøkelse,  utvinning,  transport  og

markedsfør ing av petroleum og avledede produkter,  samt annen virk-

somhet.  Konsernet hadde i  1999 en samlet  omsetning på 140 mil l iar-

der  kroner,  og overskuddet i  1999 var  3,4 mi l l iarder kroner.  Ved utgangen av 1999 hadde Statoi l

vel  17 000 ansatte.

Statoi l  er  den ledende aktør på norsk kontinentalsokkel .  De s iste t i  årene har selskapet 

foretatt  en gradvis  ekspansjon innenfor undersøkelse og produksjon i  ut landet,  og har på den

måten lykkes i  å  bygge opp betydel ige reserver  av ol je  og gass også utenfor Norge.  Statoi l  har  i

dag virksomhet i  over 20 land.

Statoi l  er  en av verdens største nettoselgere av råol je  og en sterk aktør i  det  europeiske

gassmarkedet.  I  Skandinavia er  Statoi l  ledende innen salg av bensin og ol jeprodukter.  I  1999 

inngikk Statoi l  en avtale om å etablere et  detal jmarkedsfør ingsselskap i  Skandinavia 

sammen med den svenske matvarekjeden ICA.  Statoi l  e ier  50 prosent av dette selskapet.  Utenfor

Skandinavia har  Statoi l  bygget opp en bensinstasjonkjede i  Est land,  Latvia og L itauen,  samt i

Polen og I r land.  

Statoi ls  ambis jon er  å  utvikle konsernet fra et  ol je-  og gasselskap t i l  et  integrert  energi-

selskap.  Selskapet har bygget opp posis joner som leverandør av elektr isk kraft  i  Norge og Sverige.

Statoi l  e ier  50 prosent av petrokjemiselskapet Boreal is  og 80 prosent av shippingselskapet

Navion,  som er  verdensledende innenfor bøyelast ing.

Å R E T



STERKERE I SKANDINAVIA: Statoil har sammen med den
svenske matvarekjeden ICA etablert det nye selskapet
Statoil Detaljhandel Skandinavia. Statoil eier 50 prosent.
Selskapet vil gjennom varemerkene Statoil og ICA Express
selge bensin, oljeprodukter og dagligvarer i det 
skandinaviske markedet. Etableringen vil styrke Statoils
posisjon som en ledende detaljmarkedsfører i Skandinavia.

PRODUKSJONSSTART PÅ SIRI: Den 1. mars 
startet produksjonen fra Sirifeltet på den 
danske kontinentalsokkelen. Som følge av en ny
letemodell fant Statoil Sirifeltet. Prosjektet er 
gjennomført fra funn til utbygging på mindre 
enn tre år. I dag står Siri for en femtedel av den
danske oljeproduksjonen.

MER OLJE FRA LUFENG: Produksjonstiden fra 
det Statoilopererte Lufengfeltet i Sørkinahavet 
blir forlenget som følge av gode operasjonelle
resultater og høyere oljepris. Kinesiske myndig-
heter berømmer dessuten Statoil for å ha 
oppnådd de beste HMS-resultater noensinne 
på et kinesisk oljefelt til havs.

20 ÅR PÅ STATFJORD: Den 24. november var det 
20 år siden produksjonen startet på Statfjord A-
plattformen. Frem til nå har de tre plattformene på
Statfjord produsert olje for mer enn 900 milliarder
kroner. Utvinningsgraden på Statfjord er hele tiden
blitt økt. Statfjord har uten sammenligning vært den
viktigste inntektskilde for Statoil gjennom mange år.

PRODUKSJONSSTART PÅ ÅSGARD: Statoil startet i
1999 produksjonen fra verdens største produk-
sjonsskip på Åsgardfeltet i Norskehavet. Nå 
klargjøres verdens største flytende gassplattform
for produksjon på det samme feltet.
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FOKUSERING: For å styrke konsernets konkurranse-
kraft og lønnsomhet er det gjennomført betydelige
kostnadsreduksjoner, restruktureringer og salg av
virksomheter. Hensikten er å frigjøre kapital til
lønnsom vekst innenfor prioriterte områder.
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R e s u l t a t  f ø r  f i n a n s m i l l . k r .

m i l l . k r .Å r s o v e r s k u d d

(mill. kr) 1999 1998 1997 1996 1995

Driftsinntekter 139 992 105 892 123 921 106 566 85 375

Resultat før finansposter 12 156 6 580 16 775 18 234 13 590

Resultat før skatt 13 226 4 301 13 722 17 924 14 689

Årsoverskudd 3 403 134 4 311 5 281 5 265
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H O V E D TA L L

RESULTAT INVESTERING AVKASTNING

(mill. kr) 1999 1998 1997 1996 1995

Netto investeringer 19 105 20 708 19 667 11 910 16 938

Kontantstrøm fra driften før skatt 25 888 15 806 23 275 27 860 21 645

Kontantstrøm fra driften 20 175 10 074 10 656 19 638 12 934

Rentebærende gjeld 49 888 45 175 29 522 23 883 22 951

Egenkapital 41 610 41 379 39 894 37 285 33 936
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D E F I N I S J O N E R :

Sysselsatt kapital =

Totalkapital minus ikke 

rentebærende gjeld

Avkastning på sysselsatt 

kapital før skatt =

Resultat før skatt pluss lånekost-

nader i prosent av gjennomsnittlig

sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt 

kapital etter skatt =

Resultat etter skatt pluss låne-

kostnader etter skatt i prosent 

av gjennomsnittlig sysselsatt kapital

Egenkapitalrentabilitet =

Resultat etter skatt i 

prosent av gjennomsnittlig 

egenkapital og minoritetsinteresser

Egenkapitalandel =

Egenkapital og minoritetsinteresser 

i prosent av totalbalansen eksklusiv

leverandørgjeld til statens direkte

økonomiske engasjement

Kontantstrøm fra driften 

før skatt =

Innbetalinger og utbetalinger 

fra driften minus netto 

finansutbetalinger

Kontantstrøm fra driften =

Innbetalinger og utbetalinger fra

driften minus netto finans-

utbetalinger minus betalte skatter

Reserver =

Sikre økonomisk utvinnbare reserver

Fraværsskadefrekvens = 

Angir antall fraværskader per million

arbeidstimer. Med fraværsskade

menes yrkesskade som medfører 

fravær fra arbeidet (dagen der 

skaden inntraff medregnes ikke) 

Alvorlig hendelsesfrekvens =

Antall uønskede hendelser med høyt

tapspotensial per million arbeids-

timer. En uønsket hendelse er en

hendelse eller et hendelsesforløp

som har forårsaket eller kunne ha

forårsaket personskade, sykdom

og/eller skade på/tap av eiendom,

skade på miljøet eller tredjepart

1999 1998 1997 1996 1995

Avkastning på sysselsatt kapital før skatt 17,6 % 9,4 % 26,2 % 32,2 % 27,1 %

Avkastning på sysselsatt kapital etter skatt 4,7 % 1,4 % 8,2 % 9,6 % 9,9 %

Egenkapitalrentabilitet 7,5 % 0,1 % 11,2 % 14,9 % 16,4 %

Egenkapitalandel 26,3 % 30,0 % 32,4 % 32,5 % 31,1 %

1999 1998 1997 1996 1995

Leteutgifter (mill. kr) 2 265 3 433 3 473 1 644 1 297

Egenoljeproduksjon* (1000 fat/dag) 465 460 447 499 453

Salg egenprodusert gass (mill Sm3/dag) 25,1 23,5 22,5 19,0 13,8

Raffinerigjennomstrømning (1000 fat/dag) 269 268 273 250 216

Sikre oljereserver* (mill.fat) 1 563 1 512 1 278 1 285 **

Sikre gassreserver (mrd. Sm3) 251,1 258,9 267,0 237,2 **

* Inklusiv kondensat og NGL

** Nye reserveprinsipp omregnet fra og med 1996.
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VERDENS STØRSTE: Åsgard B-plattformen nærmer seg fullføring ved Kværner Oil & Gas

i Stavanger.  Plattformen er verdens største flytende gassbehandlingsanlegg, med 

et dekksareal på 11 000 m2.  Våren 2000 slepes den til feltet, og når den kommer i

produksjon samme høst, vil gassressursene utenfor kysten av Midt-Norge bli tilknyttet

det europeiske gassmarkedet. Det er bygget en 730 kilometer lang rørledning fra

Åsgard til Kårstøanlegget, med en kapasitet på 20 milliarder kubikkmeter gass årlig.  

Oljeproduksjonsskipet Åsgard A, som også er verdens største, begynte å produsere

i mai 1999. 

Utbyggingen av Åsgardfeltet er den største og mest komplekse på norsk sokkel.  Det

skyldes et omfattende produksjonsanlegg på havbunnen med hele 16 brønnrammer

som er knyttet sammen med 300 kilometer rør, og som representerer verdens mest

omfattende havbunnsutbygging. 
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1999 har vært preget av store endringer i de marke-
der Statoil arbeider i. Fusjonene i oljenæringen har
ført til skjerpet konkurranse både internasjonalt og
nasjonalt. Gjennom fjoråret økte også oljeprisen
kraftig. For Statoil, som henter størstedelen av 
inntektene fra olje- og gassproduksjon, førte det 
til en betydelig økning i resultatet før finansposter
fra 6,6 milliarder kroner i 1998 til 12,2 milliarder 
kroner i fjor. Årsresultatet er 3,4 milliarder kroner.
Det er preget av salgsgevinster og betydelige 
nedskrivninger som er gjennomført på grunnlag 
av at Statoil har foretatt en samlet vurdering av 
konsernets strategi og satsningsområder. 

Statoil har på oppdrag fra Olje- og energi-
departementet utarbeidet et forslag til videre-
utvikling av Statoil og Statens direkte økonomiske
engasjement, SDØE. Vi foreslår at Statoil styrkes
gjennom overføring av hele eller vesentlige deler 
av SDØE, kombinert med en delprivatisering og
børsnotering av konsernet. 

Det har vært en omfattende debatt siden
Statoils forslag ble lagt frem i august i fjor, og
debatten vil fortsette til Stortinget tar sin beslut-
ning. Statoils syn er at statens samlede verdier 
ivaretas best gjennom vårt forslag, og debatten så
langt har ikke svekket min tro på våre argumenter.
Forslaget vil gi Statoil økonomisk styrke til å bygge
videre ut den omfattende virksomheten som er
beskrevet i denne årsberetningen. Det er en 
virksomhet med en betydelig industriell posisjon 

på kontinentalsokkelen og på fastlandet i Norge.
Den omfatter en sterk posisjon for olje i globale
markeder og for naturgass i Europa. Og ikke minst
har vi en sterk posisjon for salg av oljerelaterte og
øvrige produkter til millioner av kunder under et 
av de sterkeste varemerkene i de sluttbruker-
markedene vi er representert i. Gjennom aktiv
støtte kan våre politiske myndigheter bidra til å
styrke og bygge ut denne virksomheten. 

I Statoil tar vi nå flere grep for å bli mer 
konkurransedyktige. Tre viktige tiltak skal samlet
gi oss et godt og solid grunnlag for ny vekst. Vi
gjennomfører en kraftig restrukturering der vi des-
investerer i størrelsesorden 20 prosent av Statoils
aktiva. Vi gjennomfører kostnadsreduksjoner på til
sammen 4 milliarder kroner årlig fra 1998 til 2001.
Vi konsentrerer vår satsing for å nå våre forret-
ningsmål innenfor fire virksomhetsområder.

Vi skal satse sterkt på letevirksomhet og 
produksjon av olje og naturgass i norske farvann. 
Vi skal satse videre internasjonalt, men 
konsentrerer innsatsen om få og ressursrike olje-
og gassprovinser. Vi skal være et ledende selskap 
i internasjonal oljehandel, og vi skal videreutvikle
oss som et energiselskap som tilbyr flere produkter
til våre kunder både i Skandinavia og internasjonalt.
Vi skal styrke posisjonen som gasselskap i Europa
og vi skal fortsatt satse på petrokjemisk 
virksomhet. Vi skal holde en høy standard 
innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 

Statoil har store muligheter for å vokse til å 
bli et bredt fundert energiselskap. Vi legger nå
grunnlaget for denne veksten. 

K O N S E R N S J E F E N S  F O R O R D

Olav Fjell
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Statoil er en av de største aktørene i det globale oljemarkedet. Hver dag har selskapet ansvar for å omsette omkring to millioner fat,

både på selskapets egne vegne og – hovedsakelig – på vegne av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Dette har gjort det

nødvendig å etablere et globalt handelsapparat for å sikre avsetning av de store norske råoljevolumene. Gjennom en effektiv utnyttelse

av Statoils slagkrafige handelsapparat for råolje, skapes det merverdier for norsk olje i et marked som preges av økende konkurranse.

Eksport av olje over Atlanterhavet til verdens største energimarked i vest har vært et sentralt element i Statoils råoljestrategi. Statoil

har over mer enn ti år bygget opp meget solide posisjoner i det amerikanske oljemarkedet. Hver dag skiper Statoil omkring 500 000 fat

olje fra terminalene på Mongstad og Sture til USA og Canada. 

Det vest-europeiske markedet har i lang tid vært preget av overskudd på høykvalitetsoljer med lavt svovelinnhold. Gjennom flere år

har Statoil arbeidet målbevisst for å skaffe innpass for store oljevolumer på det nord-amerikanske kontinent. Gjennom hele 1999 har

Statoil solgt omkring 500 000 fat olje per dag i disse markedene. Handelslinjene vestover er nødvendige for å sikre en optimal pris. Den

alternative avsetning for disse store volumer ville være de vestlige deler av Europa, noe som ville skapt et oljeoverskudd i denne del av

verden med tilhørende prisreduksjon. Dessuten har Statoil også lykkes med å bygge opp gode handelsforbindelser i det asiatiske 

marked. I 1999 solgte Statoil daglig rundt 170 000 fat olje i denne delen av verden.

«Med så store daglige oljevolumer er det absolutt nødvendig å ha en effektiv tilgang til hele verdensmarkedet. De posisjoner vi har

bygget opp bidrar til økt verdi for norsk olje», sier direktør Gunnar Sletvold, som er ansvarlig for Statoils råoljesalg.

Vi har fulgt direktør Sigurd Jansen, sjef for Statoils handelskontor i Stamford i Connecticut, fra Stavanger til USA. Han la veien om

Bahamas og New Jersey utenfor New York, der Statoil har to viktige brohoder for olje og produkter inn i det nord-amerikanske marked.

På Bahamas har Statoil i en årrekke leid lagringskapasitet ved oljeterminalen på South Riding Point. 

«Her har vi skapt et mottak for norsk olje på vei inn i verdens største energimarked», sier Sigurd Jansen.

Når man har ansvar for så store oljemengder, er det viktig å kunne ha et mellomlager for å kunne tømme gigantskipene som 

kommer over Atlanterhavet fra oljeterminalene på Mongstad og Sture i Hordaland. Lastene skreddersys til mindre skip som frakter oljen

den siste strekningen inn til de store amerikanske oljehavnene. 

Neste stopp på Jansens reise er en produktterminal i New Jersey. Hver dag selger Statoil omkring 30 000 fat bensin fra Mongstad

til USA. Til denne terminalen kommer produktskipene over Atlanterhavet med de verdifulle produktene fra Mongstad, før bensinen går

ut i distribusjonsapparatet fra terminalen og ut til verdens mest bensintørste marked.

Statoil har også leid lagerkapasitet for råolje i Sør-Korea. Dette er et viktig brohode for å sikre en daglig posisjon i en del av verden

der energiforbruket er økende.

Når markedet er slik at oljeprisen for langsiktig levering er høyere enn for umiddelbar levering, er

det godt å kunne ha lagringskapasitet å falle tilbake på. Dette har vært Statoils strategi i flere år. Store

merverdier er skapt ved å bruke råoljeterminaler på Mongstad, i Europa forøvrig, i USA og i Asia. 

Ved inngangen til 2000 snudde markedet. Prisene for olje med umiddelbar levering økte 

markert. Oljemarkedet i Europa kom mer i balanse, og prisene for olje for fremtidig levering gikk ned.

«Igjen kunne vi trekke fordeler av vårt fleksible globale handelsapparat. Derfor bestemte vi oss

for å gå ut av terminalavtalen på Bahamas. Det er en riktig beslutning nå. Vi vil alltid vurdere hva som

gir optimale verdier. I denne strategien ligger også at vi vender tilbake til terminallagring når det er

nødvendig», sier direktør Gunnar Sletvold.

G L O B A L  O L J E S E L G E R
T E M A

Gjennom en effektiv utnyttelse av

Statoils globale handelsapparat 

skapes det merverdi for norsk olje.



1  I N N L E D N I N G

Statoilkonsernets årsoverskudd i 1999 ble 3,4 milliarder kroner. Dette er 3,3 milliarder kroner bedre enn i
1998, men fortsatt ikke tilfredsstillende. Resultatet før finansposter ble 12,2 milliarder kroner, en økning på
nær 85 prosent i forhold til året før. Resultatet før skatt er 13,2 milliarder kroner mot 4,3 milliarder kroner i
1998. Avkastningen på sysselsatt kapital økte fra 1,4 prosent i 1998 til 4,7 prosent.

Det er i hovedsak høyere oljepriser og betydelige kostnadsreduksjoner som har bidratt til den positive
utviklingen i konsernets resultater. Resultatnivået viser imidlertid at arbeidet med omstilling og kostnadsfor-
bedringer må forsterkes i hele Statoilkonsernet. Statoils viktigste oppgave på kort sikt er å styrke konsernets
lønnsomhet og konkurranseevne. Målsettingen er å oppnå en lønnsomhet målt ved avkastning på sysselsatt
kapital på minimum 10 prosent fra år 2001. Denne lønnsomhetsforbedringen er nødvendig for å bringe Statoil
på nivå med konsernets internasjonale konkurrenter.

Den pågående restruktureringen har belastet konsernets resultat for 1999 med netto omkring 4 milliar-
der kroner. Salget av 50 prosent av bensinstasjonsnettet i Skandinavia og realiseringen av aksjene i Saga
Petroleum ASA har gitt en samlet gevinst på 2,7 milliarder kroner. Det er bokført tap knyttet til salget av
Statoil Energy og den pågående avhending av oppstrømssatsingen i USA, samt nedskrivning av verdien på
raffinerianlegg, metanolanlegg og boreskipet West Navion. Konsernets tap ved salg av virksomheter, 
avsetninger og nedskrivninger utgjør tilsammen 6,6 milliarder kroner. 

I 1998 foretok konsernet betydelige nedskrivninger basert på lave oljeprisforventninger. De 
nedskrivninger som er gjennomført i regnskapet i 1999 er en konsekvens av strategiske veivalg og 
endrede markedsvurderinger.

Den lave riggaktiviteten synes å vedvare utover den periode som var forventet i forbindelse med 
regnskapet for 1998. Avsetningene for tap på riggkontrakter er derfor økt med 800 millioner kroner i 1999.

Statoil opprettholdt i 1999 konsernets olje- og gassreserver sammenlignet med året før. Kjøpet av 
deler av Saga Petroleum ASA, oppgraderinger og nye funn utgjorde samlet like mye som summen av årets
produksjon og salg av oppstrømsvirksomheten i Statoil Energy Inc.

Statoil har de senere årene oppnådd en klar fremgang i resultatene innen helse, miljø og sikkerhet. Det
er opprettholdt et høyt nivå også i 1999. Dessverre unngikk Statoil imidlertid heller ikke i 1999 ulykker hvor
mennesker mistet livet. Gode miljøresultater og fokus på helse og sikkerhet er avgjørende for konsernets
verdiskapning og posisjon.

Olje- og energiministeren oppnevnte på ordinær generalforsamling 27. april 1999 nytt styre i Statoil.
Konsernsjef Harald Norvik besluttet samtidig å stille sin plass til disposisjon. Olav Fjell overtok som ny 
konsernsjef 24. september 1999.

2  S K J E R P E T  K O N K U R R A N S E

Utviklingen i det globale oljemarkedet endret seg raskt i 1999 da de sentrale oljeprodusentene i OPEC ble
enige om produksjonsbegrensninger. Den gjennomsnittlige prisen på Brent Blend olje steg fra 12,7 dollar 
(96 kroner) per fat i 1998 til 18,0 dollar (140 kroner) per fat i 1999. Det er imidlertid fremdeles betydelig
større global produksjonskapasitet enn etterspørsel etter olje. Veksten i verdensøkonomien, og særlig opp-
gangen i Asia, vil etterhvert kunne redusere denne overkapasiteten, men det er ingen tegn til ressursknapphet
på kort sikt. Fortsatt høy oljepris vil derfor være avhengig av at OPEC lykkes med å videreføre sine tiltak.

Innen raffinering, markedsføring og petrokjemi er markedene preget av overkapasitet og lave priser og
marginer. De svake marginene har svekket Statoils resultater i 1999 og i noen grad redusert effekten av den
økte oljeprisen. 

Det europeiske gassmarkedet er i endring som en konsekvens av dereguleringer og liberalisering. 
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EUs gassdirektiv innebærer en gradvis liberalisering av det europeiske gassmarkedet fra og med år 2000.
Kombinasjonen av deregulering, nye aktører og en underliggende god forsyning vil kunne presse prisene
nedover. Også i 1999 var det økning i etterspørselen etter gass i Europa, mens gassprisene var noe lavere 
enn i 1998.

Samlet sett har ikke de internasjonale olje- og gasselskapene levert tilfredsstillende resultater på 1990-
tallet, og bransjens verdiskapning har vært svakere enn for industrien generelt. Bransjen gjennomgår derfor
en omfattende restrukturering gjennom fusjoner, oppkjøp og etablering av nye allianser.

Statoils styre forventer at konkurransen i petroleumsindustrien vil bli ytterligere skjerpet som en 
konsekvens av de omfattende strukturendringene i markedene, og at det kan ventes vedvarende press på 
priser og marginer i alle konsernets virksomhetsområder.

3  S TAT O I L S  L Ø N N S O M H E T  S K A L  B E D R E S

Statoil har det siste året redusert drifts- og administrasjonskostnadene med 0,6 milliarder kroner og lete-
kostnadene med 1,1 milliarder kroner. Forbedringsprogrammet som ble etablert i 1999 la opp til en samlet
kostnadsreduksjon på 2 milliarder kroner innen utløpet av år 2000. Prosessen har så langt gitt gode 
resultater, men vil ikke være tilstrekkelig for å realisere konsernets lønnsomhetsmål og sikre Statoils 
langsiktige konkurranseevne. Statoil har således økt ambisjonsnivået med 1 milliard kroner for år 2000 
og ytterligere 1 milliard kroner i år 2001. Samlet vil dette gi årlige reduksjoner i letekostnader og drifts- 
og administrasjonskostnader på 20 prosent sammenlignet med 1998. 

Et nødvendig tiltak har vært en reduksjon i bemanningen, både blant egne ansatte og i bruken av 
innleide konsulenter, med tilsammen ca 1600 årsverk for å sikre økt effektivisering, samt tilpasse 
organisasjonens størrelse til et lavere aktivitetsnivå. Styret legger stor vekt på at nødvendige organisatoriske
og personalmessige endringer skjer effektivt, samtidig som prinsippene om samarbeid og åpenhet i forhold
til de berørte og de ansattes organisasjoner blir fulgt. 

Det er et overordnet mål for styret at kompetansen i konsernet blir ivaretatt og videreutviklet. Statoils
medarbeidere har et høyt faglig nivå. Kompetansebehovet vil imidlertid endre seg fremover. Dette skyldes
fortsatt teknologiutvikling, behov for nye arbeidsformer, internasjonalisering, inntreden i nye markeder og
sterkere konkurranse.

Statoil er i ferd med å frigjøre kapital gjennom restrukturering av virksomheten slik at konsernet 
kan styrkes innenfor prioriterte områder. I løpet av det siste året er det gjennomført vesentlige endringer 
i konsernets portefølje;

• Statoil har overtatt omkring 25 prosent av verdiene i Saga Petroleum etter at Sagas eiere aksepterte 
tilbudet fra Norsk Hydro og Statoil. Kjøpet har styrket Statoils reservegrunnlag, produksjon og 
posisjon på norsk kontinentalsokkel.

• Statoils bensinstasjonsnett i Skandinavia er styrket ved etableringen av Statoil Detaljhandel
Skandinavia AS der handelskjeden ICA inngår som likeverdig partner med 50 prosent eierandel. 

• Den vesentligste delen av Statoil Energy Inc. i USA er solgt.
• Aksjeposten i Hafslund er avhendet.
• Det er inngått et raffinerisamarbeid med Shell som innebærer at Statoil får interesser 

i Pernis-raffineriet i Rotterdam, mens Shell kommer inn som medeier på Mongstad.
• Flotellet på Statfjord er solgt.
• Salg og tilbakeleie av Varg-skipet.
• Porteføljen på britisk sokkel er endret gjennom salg og byttehandel.

Nye tiltak er under vurdering innenfor både den norske og den internasjonale virksomheten. 
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4  H Ø Y T  A K T I V I T E T S N I V Å  I  K O N S E R N E T

U n d e r s ø k e l s e  o g  p r o d u k s j o n

Oppstrømsvirksomheten hadde et betydelig bedre resultat i 1999 enn året før. Økt oljepris og kostnads-
besparinger er viktige årsaker til resultatforbedringen.

Statoils samlede olje- og gassproduksjon var i 1999 på 624 000 fat oljeekvivalenter per dag mot 604 000 fat
oljeekvivalenter per dag året før. Økt produksjon som følge av overtakelsen av andeler fra Saga Petroleum,
økt gassalg til kontinentet samt høyere internasjonal produksjon, har kompensert for produksjonsnedgangen
fra modne felt som Statfjord, Gullfaks og Oseberg. 

Statoil hadde også i 1999 et høyt investerings- og aktivitetsnivå på norsk kontinentalsokkel.
Driftsregulariteten for de Statoilopererte produksjonsanleggene og transportsystemene har vært meget god. 

Åsgardfeltet i Norskehavet har startet oljeproduksjonen. Plattformen for gassbehandling, mottaks- 
og fraksjoneringsanleggene på Kårstø, samt Åsgard Transport skal ferdigstilles med produksjonsstart 
1. oktober 2000. Åsgard B er inne i en kritisk fase med mekanisk ferdigstillelse og utprøving av utstyr og 
systemer, og styret følger nøye kostnadsutviklingen i prosjektene. I likhet med flere av prosjektene i 
Åsgardkjeden avdekkes det at kvaliteten i prosjekteringsfasen ikke var tilfredsstillende, hensyntatt 
prosjektenes kompleksitet og størrelse. Disse forholdene har medført økning av timetallet i forhold 
til planene, men det totale kostnadsestimatet ligger fortsatt innenfor den eksponering styret tidligere har 
presentert. De mangler som er avdekket i forbindelse med ferdigstillelsen forventes ikke å få betydning 
for den planlagte start på gasseksporten fra Åsgard B 1.oktober 2000. 

Statoil har lagt om prinsippene for beregningen av sikre reserver til å være i samsvar med våre 
internasjonale konkurrenter. Tidligere års reservetall er endret tilsvarende. Statoil hadde per 31. desember
1999 bokførte olje- og NGL-reserver på 1 563 millioner fat, mot 1 512 millioner fat ved utgangen av 1998.
Bokførte gassreserver var på 251 milliarder Sm3 ved utgangen av 1999 sammenlignet med 259 milliarder
Sm3 per 31.12.98. Summen av oppgraderinger og nye funn er ikke tilstrekkelig til å erstatte årets produksjon,
men inklusiv kjøp er mengden av sikre reserver totalt sett opprettholdt i forhold til fjoråret. Konsernet har
flere olje- og gassprosjekter under vurdering både i Norge og i utlandet, men foreløpig er reservene knyttet
til disse ikke modne nok til å bli bokført som sikre reserver. Statoils forslag om utbygging av Kvitebjørnfeltet
er vedtatt av partnerne og er nå til behandling i Olje- og energidepartementet.

Styret understreker at Statoil fortsatt har store ambisjoner på norsk sokkel. Dette er, og vil fortsatt 
være, konsernets viktigste område. Styret ser betydelige muligheter for å skape økte verdier på norsk 
sokkel gjennom å konsentrere innsatsen innen utvalgte områder.

Statoil har de siste ti årene utviklet flere attraktive forretningsmuligheter innen internasjonal leting
og produksjon. Den internasjonale lete- og produksjonsvirksomheten er fortsatt i en oppbyggingsfase.
Oljeproduksjonen internasjonalt var i 1999 på 58 500 fat per dag, en økning på 13 prosent. Sirifeltet 
i Danmark er satt i produksjon med Statoil som operatør. 

Styret legger til grunn at Statoil skal utvikle en fokusert internasjonal portefølje. I Angola og
Aserbajdsjan er det gjort nye store funn også i 1999. Dette er områder som prioriteres. I tillegg kan Irland 
og Storbritannia – dvs. Atlanterhavsmarginen, Venezuela og Nigeria – utvikles til mulige kjerneområder.

G a s s

Statoils gassproduksjon økte i 1999 til 25,1 millioner kubikkmeter per dag fra 23,5 millioner kubikkmeter 
per dag i 1998. I 1999 er det inngått avtale om de første norske leveransene til Polen.

Statoil er operatør for et omfattende transportsystem fra feltene på norsk sokkel til markedene i Europa.
En ny transportrørledning for gass - Europipe II - fra Kårstø til Dornum i Tyskland er satt i drift.
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Regulariteten i de norske gassleveransene har vært 100 prosent. Statoil har også vært i stand til å redusere
driftskostnadene ytterligere gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid. Gassrørledningen fra Åsgardfeltet til
Kårstø, som tas i bruk høsten 2000, vil knytte en ny provins på norsk sokkel sammen med de europeiske
gassmarkedene.

O l j e h a n d e l ,  r a f f i n e r i n g  o g  m a r k e d s f ø r i n g

Statoil omsatte i 1999 gjennomsnittlig 1,9 millioner fat olje per dag, hovedsakelig basert på konsernets 
produksjon av egenolje og oljevolumer kjøpt fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). 
Handelen med råolje og produkter viser vesentlig bedre resultater enn i fjor. 

Raffinerivirksomheten viser derimot svake resultater. Årsaken er lave marginer og en planlagt revisjons-
stans på Mongstad. Fra 1. januar 2000 er samarbeidsavtalen med Shell trådt i kraft. Avtalen innebærer at
Statoil overtar en økonomisk andel tilsvarende 10 prosent av kapasiteten i Shells raffineri i Pernis i
Nederland, samtidig som Shell får en eierandel på 21 prosent i raffineriet på Mongstad. Det er foretatt 
en betydelig nedskrivning av Kalundborgraffineriet. Vestprosess er satt i drift og knytter sammen tre 
behandlingsanlegg for olje og gass på Vestlandet; Kollsnes, Sture og Mongstad.

Resultatet fra markedsføringsvirksomheten er ikke tilfredsstillende, og er preget av den sterke 
konkurransen i bransjen med reduserte volumer og marginer. I tillegg er regnskapet belastet med betydelige
kostnader knyttet til utvikling av nye informasjonsteknologiløsninger i administrative og forretningsmessige
prosesser. Det er iverksatt omfattende tiltak for å bedre lønnsomheten gjennom kostnadsreduksjoner, bruk
av mer effektive datasystemer og enklere arbeidsprosesser. Det er også foretatt en reorganisering av denne
virksomheten som knytter oljekjeden - transport, oljehandel, raffinering og markedsføring - nærmere 
sammen. Samarbeid med andre selskaper vil være et viktig virkemiddel i forbedringsarbeidet. Som et ledd i
dette er hele bensinstasjonsvirksomheten i Skandinavia samlet i et eget selskap; Statoil Detaljhandel
Skandinavia AS. Femti prosent av aksjene i selskapet er solgt til ICA med en gevinst på 1 200 millioner 
kroner. Det felles selskapet står for salg av drivstoff, bilservice, dagligvarer, ferdigmat og andre tjenester
gjennom 1 450 Statoilstasjoner i Skandinavia. 

Resultatet fra driften av Navion er styrket i forhold til fjoråret, hovedsakelig på grunn av økt aktivitet
innenfor bøyelasting og flytende produksjon. Det regnskapsmessige resultatet for Navion ASA er imidlertid
preget av den betydelige nedskrivningen av verdien på boreskipet West Navion. 

P e t r o k j e m i

Petrokjemivirksomheten har samlet sett et svakere resultat enn i 1998. Borealis viser imidlertid, til tross 
for lavere marginer, et bedre resultat i 1999 enn året før. Dette er oppnådd gjennom kostnadsreduksjoner,
restruktureringstiltak og høy produksjon. Metanolfabrikken på Tjeldbergodden viser et driftsunderskudd 
i 1999 samtidig som det er foretatt en nedskrivning av anlegget.

5  H E L S E ,  M I L J Ø  O G  S I K K E R H E T

Statoils mål innen helse, miljø og sikkerhet er null skader, ulykker og tap. Det har dessverre vært to dødsfall
hos leverandører i arbeid for Statoil i 1999. En person omkom på Heidrun-plattformen, og en person mistet
livet på rørleggingsfartøyet Solitaire. Ulykkene er gransket og forbedringstiltak iverksatt. Dødsulykkene
understreker nødvendigheten av å forsterke og videreutvikle tiltak for å unngå ulykker i Statoils virksomhet.
Konsernet har de senere år hatt en positiv utvikling i antall fraværsskader. 1999 viste imidlertid en mindre
økning i tallet på fraværsskader. Fraværsskadefrekvensen økte fra 2,7 skader per million arbeidstimer i 1998
til 2,8 i 1999. Sykefraværet i 1999 var på 3,6 prosent.
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Styret legger vekt på at konsernets arbeid med å bedre lønnsomheten ikke skal gå på bekostning av 
en høy sikkerhets- og miljøstandard. Styret er også opptatt av at Statoils ressursbruk er kostnadseffektiv i 
forhold til de miljø- og samfunnsmessige virkningene. 

CO2-utslippene fra konsernets olje- og gassvirksomhet økte noe i 1999 fordi nye felt ble satt i drift.
Teknologien som er valgt for Åsgard gir utslipp av klimagasser per produsert enhet som er lavere enn for 
de fleste andre tilsvarende felt internasjonalt. Statoil arbeider med et omfattende program for utvikling av 
teknologi som kan bidra til reduserte utslipp av klimagasser. I 1999 utgjorde utilsiktede oljeutslipp til det 
ytre miljø 419 m3. 

Styret er positiv til innføring av et system for handel med utslippskvoter for klimagasser i Norge i 
henhold til Kyoto-protokollen. Statoil vil kunne bli den største norske aktøren i et marked for utslippskvoter.
Styret understreker betydningen av at norske myndigheter utformer systemet slik at industriell virksomhet 
i Norge ikke får en kostnadsmessig ulempe i forhold til konkurrerende industri utenlands.

Statoil gjennomfører regelmessige helse-, arbeidsmiljø- og organisasjonsundersøkelser. Styret 
registrerer med tilfredshet vektleggingen av forebyggende arbeid, og at undersøkelsene viser at
selskapet har et godt arbeidsmiljø.

For ytterligere beskrivelse av forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet vises til virksomhets-
beretningen.

6  Ø K O N O M I S K  U T V I K L I N G

Statoil hadde i 1999 samlede brutto driftsinntekter på 139 992 millioner kroner. Det ble oppnådd et resultat
før finansposter på 12 156 millioner kroner, mot 6 580 millioner kroner året før. Resultatet før skatt var 
13 226 millioner kroner. Årsoverskuddet ble 3 403 millioner kroner mot 134 millioner kroner i 1998.

Resultat før finans for undersøkelse og produksjon var 12 756 millioner kroner mot 6 221 millioner 
kroner i 1998. Resultatet fordeler seg med et overskudd på 14 883 millioner kroner fra norsk sokkel, og et
underskudd på 2 127 millioner kroner fra undersøkelse og produksjon internasjonalt. Raffinering og 
markedsføring hadde et underskudd på 273 millioner kroner, mot et overskudd på 234 millioner kroner 
året før. Årets resultat inkluderer verdistigning på de operasjonelle olje- og produktlagrene på 1,2 milliarder
kroner. Underskuddet for petrokjemi ble 7 millioner kroner mot et overskudd på 371 millioner i 1998.

Statoil har bokført en gevinst ved salg av 50 prosent av bensinstasjonsnettet i Skandinavia til ICA på
omlag 1 200 millioner kroner. Realiseringen av aksjene i Saga Petroleum har gitt en bokført gevinst på 
om lag 1 500 millioner kroner. 

Den omfattende restrukturerings- og forbedringsprosessen i konsernet har ført til betydelige 
nedskrivninger og tapsavsetninger, men det er også realisert gevinster ved salg. 

Konsernet har foretatt tapsavsetninger på 1 400 millioner kroner i tilknytning til salg av Statoil Energy og
den planlagte avhending av Statoils oppstrømsvirksomhet i USA. Konsernet har videre nedskrevet verdiene
på Kalundborg-raffineriet med 1 800 millioner kroner og konsernets 15 prosentandel i Melaka-raffineriet med
500 millioner kroner. Statoils andel av metanolfabrikken på Tjeldbergodden og borefartøyet West Navion er
nedskrevet med henholdsvis 500 og 1 200 millioner kroner. Nedskrivningene er gjennomført på grunnlag 
av at styret har foretatt en ny gjennomgang av fremtidige markedsutsikter og en samlet vurdering av 
konsernets strategi og satsningsområder. Resultatet er belastet med 800 millioner kroner knyttet til 
beregnede tap på riggkontrakter.

Statoils netto investeringer utgjorde 19 105 millioner kroner mot 20 708 millioner kroner i 1998. Om lag
70 prosent er knyttet til virksomhet i Norge. Investeringene er finansiert av kontantstrøm fra driften, som
utgjorde 20 175 millioner kroner i 1999, mot 10 074 millioner kroner i 1998. Konsernets rentebærende gjeld
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var per 31.12.1999 på 49 888 millioner kroner, en økning på 4 713 millioner kroner fra forrige årsskifte.
Økningen skyldes oppbyggingen av ekstraordinær likviditet ved årsskiftet. Konsernet hadde således 
7,7 milliarder kroner i bankinnskudd og andre likvide verdipapirer per 31.12.1999. Den samlede rente-
bærende gjelden er hovedsakelig i amerikanske dollar og valutaer innenfor Euro-området. Gjennomsnittlig
gjenværende løpetid på konsernets langsiktige lån er uendret fra året før, på ca. 11 år. Den gjennomsnittlige
rentekostnaden i 1999 var 5,2 prosent mot 5,3 prosent året før.

Statoil forvaltet ved årsskiftet 19,6 milliarder kroner i obligasjoner, aksjer og sertifikater.
Kapitalforvaltningen omfatter hovedsakelig midler fra Statoil Forsikring a.s og Statoils Pensjonskasser 
(som ikke konsolideres inn i Statoils regnskap). For 1999 utgjorde den gjennomsnittlige avkastningen
på denne kapitalen 18 prosent.

I tillegg til Statoils egne økonomiske andeler ivaretar selskapet Statens direkte økonomiske engasjement
(SDØE) i den norske olje- og gassvirksomheten. Statoil fører separat regnskap for SDØE. I Statoils regnskap
inngår kun selskapets egne økonomiske andeler.

Statoil har i 1999 endret prinsippene for bokføring av sikre reserver i samsvar med amerikanske 
regnskapsregler. Dette bedrer mulighetene til å sammenligne utviklingen i Statoils reserver mot utviklingen
hos selskapets internasjonale konkurrenter. Reglene stiller strengere kriterier for beregning av sikre 
reserver enn de prinsipper Statoil har anvendt frem til 1998. Reservetallene for 1997 til 1999 som presenteres
i denne årsrapporten, er omarbeidet i samsvar med de nye prinsippene.

I henhold til regnskapslovens paragraf 3-3 bekrefter styret at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. 
Årsregnskapet for 1999 er utarbeidet i samsvar med dette.

For morselskapet, Den norske stats oljeselskap a.s, ble årsoverskuddet 1 671 millioner kroner.
Styret anbefaler at 50 prosent av konsernets årsresultat utbetales i utbytte og foreslår følgende 

disponering av årsoverskuddet i morselskapet Den norske stats oljeselskap a.s. (i millioner kroner)

Avsatt til utbytte 1 702
Overført fra annen egenkapital - 31
Årets overskudd 1 671

7  K O N S E R N E T S  V I D E R E U T V I K L I N G

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeidet styret i 1999 en rapport om videreutviklingen av
Statoil og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomheten. Styrets målsetting
var å legge frem en anbefaling som maksimerte statens samlede verdier, og som bidro til å redusere 
statens risiko. Styret foreslo å styrke Statoil med hele eller vesentlige deler av SDØE, kombinert med en 
delprivatisering og børsnotering av selskapet. Styrets anbefaling er nå til vurdering i Olje- og energi-
departementet, og vil bli lagt frem for Stortinget til endelig avgjørelse. Beslutningene vil få stor 
innvirkning på konsernets videre utvikling.

Uten å avvente konklusjonene på diskusjonen vedrørende SDØE og eierskap til selskapet, arbeider 
styret etter en hovedstrategi som innebærer en videreføring av Statoil som et bredt fundert energiselskap
med fokusert satsing innenfor de ulike virksomhetsområdene. Dette gir, slik styret ser det, den beste 
balansen mellom kortsiktig lønnsomhet og attraktive vekstmuligheter.

Statoils vil forsterke profilen som et fokusert oppstrømsselskap. Virksomheten på norsk sokkel har
høyeste prioritet på grunn av dens store betydning for konsernets løpende inntjening. Konsernet står overfor
krevende omstillinger på norsk sokkel for å sikre lønnsomheten. Tildelinger i 16. konsesjonsrunde er viktig
for å kunne opprettholde aktivitetsnivået. Den internasjonale oppstrømsvirksomheten representerer en 
nødvendig videreføring av konsernets posisjon og kompetanse, og vil være kritisk for selskapets evne til 
å vokse utover levetiden for norsk sokkel.

En videreutvikling av Statoils posisjon som gass- og energiselskap er en viktig del av konsernets strategi.
Statoil har en unik posisjon som en av tre store gassleverandører til Europa. Dette gir et godt grunnlag for
utvikling av et mer omfattende engasjement i europeisk gassvirksomhet. I Skandinavia, Baltikum, Polen og
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T O TA L -

L E V E R A N D Ø R  

AV  E N E R G I

Irland har Statoil et merkenavn og en kundebase som gir grunnlag for at selskapet kan bli en totalleverandør
av energi og energirelaterte tjenester til sluttbrukere.

Statoil er en av verdens ledende selgere av råolje med sterke markedsposisjoner og kundeforhold. Samlet
avsetning av den statlige oljeproduksjonen er viktig for realisering av en høyest mulig pris for norsk olje.

Etter styrets oppfatning vil de igangsatte og planlagte forbedringstiltakene styrke Statoil som et robust,
lønnsomt selskap. Videreutvikling av Statoil og Statens direkte økonomiske engasjement, som anbefalt i 
styrets rapport fra 13. august 1999, vil ytterligere øke konsernets muligheter for langsiktig, balansert vekst
og bidra til industriell utvikling og betydelig verdiskapning for eieren. 

Med en fortsatt høy oljepris forventer styret et bedre resultat i år 2000 enn for året 1999.

STAVANGER, 17. FEBRUAR 2000

I STYRET FOR DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP A.S

OLE LUND
STYRETS FORMANN

KIRSTI KOCH CHRISTENSEN FINN A. HVISTENDAHL BENTE RATHE

RUNE BJERKE KNUT ÅM INGVAR M. SVIGGUM

BJØRN E. EGELAND JETFRED SELLEVÅG LILL HEIDI BAKKERUD

OLAV FJELL
KONSERNSJEF
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Produksjonsskipet Åsgard A produserer olje i et område med rikt fiske- og fugleliv. Skipet

er bygget etter de strengeste spesifikasjoner, med tanke på natur og miljø.

All hydrokarbondamp (VOC) fra lagertanker samles opp og føres tilbake til prosess-

anlegget. Energioptimalisering er gjennomført, og varmen fra eksos brukes til oppvarming

av boligkvarteret. Nye materialer og tekniske løsninger reduserer bruk og utslipp av kjemi-

kalier. Rustfrie materialer medfører eksempelvis at det ikke lenger brukes korrosjons-

hindrende kjemikalier i hovedprosessen.

Produksjonsskipet har lav-NOx-turbiner som reduserer utslippene av NOx med

omkring 80 prosent i forhold til tradisjonelle kraftturbiner. Fakkel er lukket ved normal

drift, noe som også bidrar til

reduksjon av CO2-utslipp. Det

er innført kildesortering og til-

tak for reduksjon av avfall. Miljøvennlige kjemikalier benyttes, og kaks fra boring av 

brønnene blir reinjisert i grunnen der dette er mulig.

En rekke arbeidsmiljøtiltak er også gjennomført på Åsgard A.

Det er innført en ny organisasjonsmodell med selvstyrte lag som driver hvert sitt

område om bord. De ansatte er dermed organisert etter mer effektive prinsipper enn 

tidligere. Sikkerhetstiltak er vektlagt, og de ansatte er godt opplært innen beredskap, noe

som er viktig for en stabil og sikker drift.

Åsgard B-plattformen er verdens største flytende gassplattform og har et stort kraft-

behov. Grundig forarbeid med utvikling av ny teknologi, energiøkonomisering og varme-

gjenvinning reduserer imidlertid CO2-utslippene med 30 prosent i forhold til konvensjo-

nelle løsninger.

Den høye HMS-standarden på skip og plattform er også benyttet ved utbygging 

av produksjonsanlegget på havbunnen. Det omfatter 16 bunnrammer, 51 brønner og 

300 kilometer rør. Nye materialer og tekniske løsninger er tatt i bruk for å redusere bruk

og utslipp av kjemikalier, samt for å hindre tæring på metall.

T O P P  H M S  P Å  Å S G A R D  
T E M A



U N D E R S Ø K E L S E

O G  P R O D U K S J O N

Statoil er i dag operatør for 9 felt/feltsentre i drift på
den norske kontinentalsokkelen. I tillegg er selska-
pet operatør for oljefeltene Siri på dansk sokkel og
Lufeng i Sørkinahavet. Statoil er dessuten operatør
for feltene Huldra og Sygna som er under utbygging
i den norske delen av Nordsjøen. Statoil er videre
operatør for 10 rørtransportanlegg tilknyttet norsk
sokkel. I tillegg kommer rørledningen Åsgard 
transport, som er under utbygging.

Statoil produserte i 1999 til sammen 172 millio-
ner fat olje, hvorav 151 millioner fat fra feltene på
norsk kontinentalsokkel og 21 millioner fat fra 
feltene utenfor Norge. Gassproduksjonen var på 
9 milliarder kubikkmeter, fordelt på 7 milliarder
kubikkmeter fra feltene på norsk sokkel og 
2 milliarder kubikkmeter fra feltene utenfor Norge.

Statoils totale bokførte reserver av olje og 
våtgass ved utgangen av 1999 var 1 563 millioner fat
og 251 milliarder kubikkmeter gass. 30 prosent av
oljereservene og 1 prosent av gassreservene ligger
utenfor norsk sokkel.

Statoil har i 1999 endret prinsippene for bok-
føring av sikre reserver i tråd med internasjonal
bransjestandard og krav fra SEC (United States
Securities and Exchange Commission). Statoil har
tidligere år rapportert reserveutviklingen for sikre
og sannsynlige reserver. I tråd med amerikansk
praksis rapporteres nå bare utvikling i sikre 
reserver. 

Sikre reserver ble etter tidligere prinsipper
aggregert stokastisk. Det vil si at man tidligere tok
hensyn til at det er mindre sannsynlig at de lave
anslagene skal vise seg å være riktige for alle fore-

komstene i porteføljen, enn for at det skal inntreffe
i en enkelt forekomst. For 1999 har Statoil lagt til
grunn en lav vurdering av reservene i hver enkelt
forekomst. Med andre ord er det ikke tatt hensyn til
at noen felt vil produsere over forventning, mens
andre vil produsere under, når et lavt anslag for
totalmengden bestemmes. Det er i stedet forutsatt
at alle felt vil produsere under forventning.
Selskapets tidligere praksis er antatt å være 
innenfor de krav SEC stiller, men utenfor den 
bransjepraksis som har utviklet seg. Endring i
aggregeringsprinsipp utgjør en stor del av reduk-
sjonen totalt sett, noe som skyldes Statoils 
diversifiserte reserveportefølje. Sikre reserver
aggregeres nå basert på summen av sikre 
reserver for hvert felt. 

Produksjonsavgiftsvolumene blir i henhold til ny
praksis trukket ut, og konsernets reserver vises
netto. Produksjonsavgiftsvolumene utgjorde for 1998
58,2 millioner fat olje.

De reviderte kravene innebærer også en 
strengere vurdering av hva som kan bokføres som
sikre reserver enn tidligere praksis i selskapet har
tillatt, både med hensyn til teknisk definisjon av
reservene, og når det gjelder modenhet av 
reservene i forhold til investeringsbeslutninger. 

I note 20 til konsernregnskapet er sikre reserver
for 1999, 1998 og 1997 og sikre reserver ved utgang-
en av 1996 vurdert i samsvar med nye prinsipper.

Statoil gjennomfører en omfattende restruk-
turering av sin virksomhet innen undersøkelse og
produksjon på den norske kontinentalsokkelen.
Aktivitetene skal organiseres i kjerneområder. 
På samme måte foretas det en konsentrasjon av
leting og produksjon i utvalgte kjerneområder 
internasjonalt. Også konsernets teknologivirksomhet
er under reorganisering.

Målet er å øke selskapets verdiskapning, bedre

V I R K S O M H E T E N  G J E N N O M  Å R E T
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Norge

(mill. kr)

Resultatregnskap 1999 1998 1997

Driftsinntekter 33 800 26 808 34 414

Driftskostnader -13 094 -11 930 -11 343

Av- og nedskrivninger -5 969 -6 169 -5 150

Resultatandel i 
tilknyttede selskap 146 121 112

Resultat før finansposter 14 883 8 830 18 033

Balanseposter pr. 31.12

Anleggsmidler 58 105 47 079 44 937

Omløpsmidler 6 515 5 412 5 315

Ikke rentebærende gjeld -35 131 -31 545 -35 071

ÅSGARD B UNDER UTRUSTNING I STAVANGER.



de økonomiske resultatene og således legge grunn-
laget for fremtidig vekst. I sitt restruktureringsarbeid
legger Statoil meget stor vekt på å ta vare på den
kompetanse som er nødvendig for å sikre selskapets
fremtidige vekstmuligheter og konkurransekraft.

Den norske kontinentalsokkelen er grunnlaget
for Statoils virksomhet. Norsk sokkel vil også i
fremtiden være konsernets viktigste kjerneområde,
men selskapets internasjonale undersøkelses- og
produksjonsvirksomhet er også i god utvikling og
vekst. Statoil har de siste ti årene bygget opp en
internasjonal virksomhet, som i første omgang har
skaffet selskapet betydelige olje- og gassreserver. 
I neste runde vil den føre til økt produksjon 
utenfor Norge.

På norsk sokkel er Statoil den ledende aktør
innenfor leting, produksjon og transport. Selskapets
mål er å beholde denne posisjonen. Året 1999 har
vært preget av stor aktivitet. Det er i 1999 boret 
16 letebrønner på norsk sokkel, hvorav 9 er Statoil-
opererte. Omfanget av utbyggingsvirksomheten er
imidlertid avtagende. Gjennom de store utbyg-
ginger som er gjennomført de siste årene, har imid-
lertid Statoil lagt et solid fundament for langsiktig
drift. Produksjonen fra de største oljefeltene på
norsk sokkel er avtagende, og i fremtiden vil pro-
duksjonen komme fra en lang rekke mindre felt.
Mange av disse feltene vil være kjennetegnet av
komplisert geologi, store havdyp og behov for 
å finne avsetningsløsninger for gassen. Statoil står i
dag svært godt rustet til å møte disse utfordringene
gjennom sin teknologiske kompetanse, særlig på
undervannsproduksjonsløsninger. Selskapet har
dessuten store muligheter til å lykkes også ved 
å utnytte allerede etablert infrastruktur.

Til tross for at oljeproduksjonen fra de største
norske feltene er avtagende, har det lykkes Statoil 
å opprettholde en høy produksjon på norsk sokkel.
Overtagelse av eierandeler fra Saga Petroleum har
vært et viktig bidrag til dette. Avtalen med Norsk
Hydro om overtagelse av Saga, betyr også at Statoil
i 2003 skal overta som operatør på feltene Snorre
og Visund i den nordlige delen av Nordsjøen. 
Saga-avtalen har medført en vesentlig styrking av
Statoils posisjoner i Tampenområdet i den nordlige
delen av Nordsjøen. Tampen fremstår i dag som
Statoils viktigste kjerneområde på norsk sokkel.
Selskapet er godt posisjonert til å ta ut synergier 
og skape merverdier i dette området.

Den norske gassproduksjonen vil de nærmeste
årene øke vesentlig, og Statoil har et meget godt
utgangspunkt innenfor denne sektoren. Selskapet

har overfor myndighetene pekt på mulighetene 
for også å forsterke denne posisjonen gjennom 
tilførsel av SDØE-andeler. 

Statoil er den ledende operatøren av transport-
systemer for gass fra norsk sokkel til kontinentet.
Selskapet er opptatt av å beholde denne posisjonen.

Norsk sokkel bærer i hovedsak preg av å være
en moden petroleumsprovins, men Statoil har fort-
satt ambisjoner om å drive en aktiv letevirksomhet.
Dette reflekteres i selskapets søknad om nye 
letelisenser i den 16. konsesjonsrunden. Statoil 
er avhengig av å få nye leteoppgaver for å kunne 
ta vare på selskapets oppbygde kompetanse om 
undergrunnen på kontinentalsokkelen.

20-årsdagen for produksjonsstarten på Statfjord
A-plattformen ble markert 24. november 1999. Fra 
å være Nordsjøens desidert største oljeprodusent 
i en årrekke, er imidlertid produksjonen fra
Statfjord nå sterkt nedadgående. 

Gjennom målbevisst innsats er utvinningsgra-
den økt fra opprinnelig 50 prosent til dagens mål på
omkring 70 prosent av de tilstedeværende reserver.

Frem til i dag har Statfjord produsert olje til en
brutto produksjonsverdi på 910 milliarder kroner.
Mer enn 5000 skipslaster med olje er sendt fra feltet. 

VIRKSOMHETEN GJENNOM ÅRET
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Økt utnyttelse av internetteknologi

Stadig mer av Statoils interaksjon med kunder, partnere og egne
ansatte skjer ved bruk av internetteknologi. Selskapet arbeider med
forretningsmessig utnyttelse av elektronisk handel, både i forbin-
delse med innkjøp, markedsføring og løpende kommunikasjon med
partnere. 

Innen flere sektorer, eksempelvis Boring og brønn, har Statoil
opprettet et ekstranett hvor egne ansatte, partnere og leverandører
effektivt utveksler informasjon. 

Statoil har nær 1000 faste abon-
nenter på den daglige nyhetstjenesten
på http://www.statoil.com, og antall
besøkende på denne adressen har vært
stigende siden relanseringen av nett-
stedet i august 1998. Internett er også
primærkanalen for presentasjonen av finansiell informasjon.  

Intranettet, der åpningssiden har fått navnet Eureka, er hoved-
kilden for daglige nyheter til de ansatte. I 1999 er funksjonaliteten 
i systemet bedret, og stadig flere enheter og prosjekter lanserer
nettsteder for å oppnå informasjonsdeling og kommunikasjon på
tvers i konsernet.

IT-skrittet, med sitt hjemme-PC-tilbud til de ansatte, ble av-
sluttet i sin opprinnelige form ved utgangen av året. Ordningen
med å beholde hjemme-PCen videreføres i 2000 under navnet
Statoil@home, og et eget nettsted med samme navn ble publisert
rett før årsskiftet. Her får de ansatte adgang til utvalgt interninfor-
masjon på sin hjemme-PC.



Stortinget vedtok i Statsbudsjettet for år 2000
prinsippet om å fjerne produksjonsavgiften, uten 
at nedtrappingsplanen for hvert enkelt felt ble 
konkretisert.  Denne er senere besluttet til å være 
3 år for Statfjordfeltet og 6 år for Gullfaksfeltet.  

Statoil overtok i 1999 andeler i Statfjord Unit,
Statfjord Øst, Statfjord Nord, Sygna og Murchison
fra Saga. Sygnafeltet er under utbygging og skal
starte produksjonen i august 2000. Feltet bygges ut
med en bunnramme med flerfaset brønnstrømstrans-
port gjennom rørledning til Statfjord C-plattformen.

Forpleiningstjenesten på Statfjord C har i 10 år
vært drevet av cateringselskapet Eurest Support
Services, uten fraværsskader.

Arbeidene med verdens største undervanns-
utbygging på Åsgardfeltet i Norskehavet går mot
slutten. Dette har vært den mest kompliserte 
utbyggingsoppgave noensinne på den norske 
kontinentalsokkelen. I 1999 nådde prosjektet en
milepæl da oljeproduksjonen fra verdens største
produksjonsskip, Åsgard A, ble satt i drift på feltet
den 19. mai. Åsgard har vært et krevende prosjekt
preget av store kostnadsøkninger, men teknologisk
sett har prosjektet vært grensesprengende.
Produksjonen startet i en periode med høye olje-
priser, noe som har gitt feltet en god start. Åsgard
er et økonomisk og teknologisk robust prosjekt
som i mange år fremover vil skape store verdier for
Statoil, for partnerne og for det norske samfunn. 

I løpet av året ble også verdens største flytende
produksjonsplattform for gass, Åsgard B, klargjort
for slep til feltet. Rørledningen Åsgard Transport
knytter feltet til Kårstø gassanlegg i Nord-Rogaland.
Dermed er Norskehavet knyttet til det omfattende
transportsystemet for gass fra norsk kontinental-
sokkel til kontinentet. 

Utbyggingen av mottaksanleggene for gass 
fra Åsgard på Kårstø i Nord-Rogaland var i 1999 
i hovedsak konsentrert om installasjon av alt 
prosess- og hjelpeutstyr. Ved årsskiftet er 

anlegget på det nærmeste mekanisk ferdigstilt.
Kårstøanleggenes kapasitet utvides fra dagens 
åtte milliarder kubikkmeter til 20 milliarder 
kubikkmeter rikgass per år, når Åsgardanleggene
settes i drift 1. oktober 2000.

Gasseksportrørledningen fra Kårstø til Dornum/
Emden i Nord-Tyskland ble satt i drift 1. oktober.  

Gassleveransene fra Åsgard B vil starte 1. okto-
ber 2000. Lagerskipet Åsgard C ble sjøsatt i septem-
ber. Utrustning og ferdigstillelse pågår ved verftet
Astilleros Españoles Sestao utenfor Bilbao i Spania.

Gullfaks og Gullfaks Satellitter i Nordsjøen 
produserte i 1999 om lag 336 000 fat olje per dag.
Produksjonen fra hovedfeltet har gått etter planen,
mens produksjonsoppbyggingen fra Gullfaks Sør
har gått betydelig senere enn planlagt. På Gullfaks
hovedfelt er det arbeidet målbevisst for å øke 
utvinningsgraden. Utvinningsgraden er økt fra 
opprinnelig 46 prosent til nåværende anslag på 
61 prosent. Gjennom arbeidet med å øke olje-
utvinningen samt knytte andre felt opp mot
Gullfaks, vil levetiden for Gullfaksinstallasjonene
forlenges med 10 år, frem til år 2016. Også i 1999
var det betydelig aktivitet på feltet. Blant annet har
start av gassproduksjon fra Gullfaks Satellitter fase
II vært forberedt. Andre prosjekter er innføring av
lavbemannet drift av Gullfaks B og mottak, lagring
og lasting av olje fra Visund på Gullfaks A.

Utbyggingen av Gullfaks Satellitter fase II 
startet i januar 1999. Ved utgangen av året lå 
prosjektet i henhold til plan og budsjett. 

I den videre utviklingen av Gullfaks vurderer
Statoil mulighetene for økt prosessering av olje 
fra Tordisfeltet. Dessuten diskuteres tidspunkt og
løsninger for tilleggsproduksjon av olje og gass fra
både Gullfaks satellittområdet og Gammaområdet.
Statoil vil i de kommende år søke om tildeling av 
nye gasskontrakter til Gullfaks Satellitter for å få 
produsert den tidskritiske gassen i dette området.
Fra høsten 2001 skal gassen transporteres gjennom
rørledningen Statpipe til Statoils gassbehandlings-
anlegg på Kårstø.

Heidrunfeltet i Norskehavet har hatt god drifts-
regularitet med en samlet produksjon på 79 millio-
ner fat, noe som er 4 prosent høyere enn planlagt.
Raskere boring og komplettering av brønner er 
viktige bidrag til den økte produksjonen. Statoil
opplevde imidlertid å miste en av sine leverandør-
ansatte i en tragisk dødsulykke på Heidrun-
plattformen i februar 1999. Som følge av ulykken 
ble det igangsatt granskning, og dette arbeidet har
resultert i skjerpede sikkerhetskrav på plattformen.
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TROLL A-PLATTFORMEN.



Produksjonen fra Nornefeltet i Norskehavet 
har gjennom året ligget over 200 000 fat per dag.
Prosjekteringen av gasseksport fra Norne til
Åsgard er under arbeid. Likeledes er det satt 
i gang et prosjekt for økt utvinning.

På Trollfeltet har det vært jevn produksjon 
av gass fra Troll A-plattformen. Plattformen har 
de to siste årene vært drevet uten fraværsskader.
Produksjonsanleggene er oppgradert fra 84 til 
100 millioner kubikkmeter gass per dag.

Veslefrikk B-plattformen ble på forsommeren
slept til Aker Stord for ombygging av skrog og
dekk. Ombyggingen omfattet også nødvendige
installasjoner for at plattformen skal kunne ta imot
kondensat fra Huldrafeltet. Oljeproduksjonen på
Veslefrikk startet igjen i september, etter et
avbrudd på tre og en halv måned.

På Ymefeltet i Nordsjøen ble produksjonen 
fra strukturen Beta Vest igangsatt i 1999. Dernest
ble det satt i gang produksjon fra to mindre
forekomster i samme området. Den nye 
produksjonen står for omkring en tredjedel av 
totalproduksjonen på Yme.

Partneropererte l isenser

Statoils deltagelse i lisenser operert av andre 
selskap ga i 1999 en produksjon på 53 millioner fat
oljeekvivalenter, tilsvarende 27 prosent av selska-
pets samlede produksjonsmengde fra norsk sokkel.

De viktigste bidragene til dette kommer fra
Norsk Hydro-opererte Osebergfeltet med 
16 millioner fat, Snorrefeltet med 7 millioner fat 
og Troll olje med 9 millioner fat. 

Produksjonen fra disse feltene har ligget noe
under årets plan. Flere av de etablerte feltene, her-
under Oseberg, er kommet inn i nedtrappingsfasen
med avtagende produksjon.

Utbygging av ny produksjonskapasitet for 
å dekke inn nedtrappingen fra etablerte felt, samt 
å øke produksjonen ut over dette, har pågått med
stort omfang i 1999.

Statoil har vært engasjert som medeier i 
11 partneropererte utbyggingsprosjekter med en
samlet investeringsramme ut fra opprinnelig plan 
på 66,9 milliarder kroner (100 prosent). Statoils
egen deltagelse utgjør 8,2 milliarder kroner ut fra
planforutsetninger. Flere av prosjektene har 
imidlertid erfart vesentlige kostnadsøkninger.
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Statoil - viktige andeler på norsk sokkel

Felt i drift

Felt Lisens Eierand. Operatør

Statfjord PL 037 44,34% Statoil

Statfjord Nord PL 037 21,88% Statoil

Statfjord Øst PL 037/089 14,55% Statoil

Sleipner Øst PL 046 20,00% Statoil

Sleipner Vest PL 029/046 17,13% Statoil

Gullfaks PL 050 18,00% Statoil

Yme PL 114 35,00% Statoil

Veslefrikk PL 052 18,00% Statoil

Heidrun PL 095/124 12,43% Statoil

Åsgard PL 062/074/ 13,55% Statoil

094/134/237 

Norne PL 128/128B 24,00% Statoil

Troll Gass PL 054/085 13,88% Statoil

Troll Olje PL 054/085 13,88% Norsk Hydro

TOGI PL 054/085 13,88% Norsk Hydro

Brage PL 051/055/185 12,66% Norsk Hydro

Njord PL 107/132 20,00% Norsk Hydro

Oseberg PL 053/079 14,00% Norsk Hydro

Oseberg Sør PL 079/104/171 18,22% Norsk Hydro

Borg PL 089 7,22% Norsk Hydro

Snorre PL 089 13,00% Norsk Hydro

Tordis PL 089 7,22% Norsk Hydro

Vigdis PL 089 7,22% Norsk Hydro

Visund PL 120 13,30% Norsk Hydro

Varg PL 038 35,00% Norsk Hydro

Felt under utbygging

Huldra PL 051/051 19,66% Statoil

Sygna PL 037/089 15,28% Statoil

Jotun PL 027/103B 2,00% Esso

Et sterkt  teknologimil jø gir  

omfattende verdiskapning

Statoil innehar stor teknisk kompetanse som benyttes av selska-
pets ulike driftsenheter. Innen prosessikkerhet har innføring av ny
teknologi, såkalt HIPPS (High Integrity Pressure Protection System)-
teknologi, samlet spart prosjekter for milliardbeløp. Samme tekno-
logi la grunnlaget for å kunne operere ett av våre store transport-
systemer ved høyere designtrykk, en forbedring som ga en økt
nåverdi på over 1 milliard kroner.

HIPPS-teknologien har videre bidratt til at det kunne 
etableres et prosessanlegg med gasskapasitet tilsvarende to
Sleipner-plattformer på en flyter på Åsgard. HIPPS-ventiler benyt-
tes i de nye fakkel-slukkesystemene som nå innføres på flere av
våre plattformer. 

Resultatene Statoil har oppnådd ved bruk av HIPPS-teknologi,
har fått stor oppmerksomhet, også internasjonalt. Selv vurderer
Statoils teknologimiljø HIPPS-teknologien som en av de viktigste
sikkerhetsteknologiske innovasjoner innen vår del av prosessindu-
strien de siste 10 år. 
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Vel 25 år etter at oljeraffineriet på Mongstad i Nordhordland kom i produksjon, har Statoil tatt ytterligere

skritt for å videreutvikle Mongstad til sitt viktigste prosessenter for olje og gass langs den energirike

Norskekysten. 

I 1999 ble det etablert forbindelse mellom gassterminalen på Kollsnes i Øygarden, oljeterminalen på Sture

i Øygarden, og Mongstad. Dermed er de store prosessanleggene, som ligger innenfor en radius på 30 kilo-

meter, knyttet sammen på en måte som gir muligheter for å ta ut store samordningsgevinster. Gjennom 

etablering av Vestprosess, hvor Statoil er operatør, er det lagt et grunnlag for å maksimere verdiskapningen,

øke energiutnyttelsen og redusere de samlede utslipp til luft per volumenhet. 

Kollsnes er et stort mottaksaksanlegg for gass og kondensat. Terminalen på Sture ble i sin tid etablert for

å ta imot rørtransportert olje fra Osebergområdet. Gjennom forbindelsen til de to store anleggene i Øygarden

får Mongstad tilgang på råstoff som kan videreutvikle og diversifisere raffinerivirksomheten.

Vestprosess er et system for rørtransport og prosessering av kondensat (lett olje) og NGL fra

Kollsnes og Sture. Den 12 tommers store rørledningen starter på gassterminalen på Kollsnes,

går over land via den Hydroopererte Stureterminalen og videre i sjøen til Mongstad, til sammen

omkring 60 kilometer. På Mongstad blir kondensat/NGL-blandingen separert i produktene 

propan og butan, som skipes ut med båt, og i nafta som går inn som råstoff i raffineriet.

Anleggene på Kollsnes er bygget for å betjene gass fra Troll-feltet, og kondensatet som

skilles ut fra Troll-gassen på Kollsnes er hittil blitt transportert i rør til Sture for innblanding i

råolje før utskiping. Frem til år 2000 ble kondensatet blandet inn i Osebergoljen, og eierne har

heretter rett til å lagre og skipe ut kondensatet separat. Rørforbindelsen til Mongstad gir nå

muligheter til å frakte kodensat dit som råstoff for videreforedling i raffineriet. Denne løsningen vil øke

verdien av kondensat fra Troll. Trolls kondensatlager på Sture frigjøres dermed til bruk som lager for olje fra

Oseberg. Nåværende kondensatrørledning kan konverteres til gassrørledning, slik at Sture kan forsynes med

fyrgass fra Kollsnes.

De to dominerende og modne gassprovinsene på norsk sokkel i dag er nordlige Nordsjø og Haltenbanken.

Flere felt er mulige fremtidige utbyggingskandidater, og typisk for mange er at de inneholder mye væske i 
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gassen. Gjenvinningsgraden for NGL fra et prosessanlegg på land er langt høyere enn det er mulig å oppnå

ved behandling til havs. I tillegg gir prosessering ved et landanlegg grunnlag for bedre energiutnyttelse 

og mindre utslipp. 

I forbindelse med beslutningen om ilandføring av NGL fra Osebergfeltet til Sture er det tilrettelagt for

videretransport av Oseberg NGL til Mongstad for prosessering gjennom det samme kondensatrøret som er

bygget fra Kollsnes til Mongstad. Det er investert i et nytt fraksjoneringsanlegg for NGL på Mongstad 

for utskilling av propan, butan og nafta. Det er inngått en

prinsippavtale mellom Borealis og Statoil om leveranser av

råstoff til Noretyl-anleggene i Bamble. Avtalen sikrer

Noretyl langsiktige leveranser av LPG-volumer til konkur-

ransedyktige vilkår. Denne leveranseavtalen for råstoff er

av vesentlig betydning for å trygge virksomheten i Bamble

etter år 2000 når Ekofiskleveransene avtar. 

Uavhengig av planene for transport og behandling av

kondensat og NGL, ble det utført modifikasjoner og opp-

gradering av det eksisterende råoljeanlegget på Mongstad.

Dette medfører at raffineriet er mer fleksibelt med hensyn

til valg av råoljer enn tilfellet er i dag. Et nytt NGL-fraksjo-

neringsanlegg lokalisert til Mongstad gir ved integrering

med raffineriet betydelige samordningsgevinster, både kostnadsmessig og når det gjelder energiutnyttelse 

og utslipp til luft.

Rørledningen mellom Kollsnes/Sture og Mongstad er dimensjonert slik at den kan ta betydelige mengder

kondensat og NGL i tillegg til Troll kondensat og Oseberg NGL, og gir dermed rom for fremtidige utviklings-

muligheter. 

Vestprosessanleggene på Mongstad ble satt i drift som opprinnelig planlagt den 1. oktober 1999. Den

samlede byggesum for Vestprosess er 1,7 milliarder kroner.

Eierne i Vestprosess er: 

Statoil 58 prosent 

(herav SDØE 41 prosent).

Norsk Hydro 17 prosent.

Esso 10 prosent.

Shell 8 prosent.

Total 5 prosent.

Conoco 2 prosent.
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I løpet av 1999 er følgende partneropererte felt
og installasjoner ferdigstilt og satt i drift:
• Visund (Norsk Hydro) i april.
• Oseberg Øst (Norsk Hydro) i mai.
• Oseberg D (Norsk Hydros gass-

behandlingsanlegg) i desember.
• NGL-anlegget på Sture 

(Norsk Hydro) i desember.
• Borg (Saga Petroleum) i juli.
• Jotun (Esso) i september.

Alle feltene, med unntak av Borg, har hatt
senere produksjonsstart enn forutsatt i opprinnelig

plan. Med unntak av Jotun og Borg har
også produksjonsoppbyggingen etter
oppstart vært svakere enn forutsatt. 

Statoil legger vekt på nært og 
konstruktivt samarbeid med alle 
operatører på norsk sokkel. 

Phillips, Elf, Saga og Norsk Hydro
har initiert og innført omfattende
restruktureringsprogrammer for å 
forbedre den langsiktige kostnadsposi-
sjonen. Deler av kostnadene ved dette
blir fordelt på eierne i berørte lisenser
ved gjennomføring av programmet. 

I løpet av 1999 ble det fattet 
beslutning om å gjennomføre en omfattende
restrukturering av selskapets feltportefølje.
Herunder vil utvalg og omfang av partneropererte
feltengasjementer inngå.

Prosjekter  og forretningsutvikl ing

Plan for utbygging og drift av Huldrafeltet ble 
godkjent av myndighetene 2. februar 1999. Feltet
bygges ut med en bunnfast brønnhodeplattform
med enkel prosessering for separasjon av gass og
kondensat før transport for videre behandling.
Gassen transporteres i egen rørledning til
Heimdalfeltet, mens kondensatet transporteres 
i eget rør til Veslefrikk.

Kontrakten for bygging av plattformunderstell
er tildelt Aker Verdal. Kontrakt for prosjektering,
innkjøp og bygging av plattformdekket er tildelt
Kværner Oil & Gas, og skal bygges ved Kværners
verft på Rosenberg i Stavanger.

Byggearbeidene på Aker Verdal er i gang, mens
plattformdekket er under detaljprosjektering. Det
er utført betydelige modifikasjonsarbeider på
Veslefrikk B-plattformen for å klargjøre denne for
mottak av kondensatet. Disse arbeidene er ikke full-
ført. Gassen fra Huldra vil bli levert under kontrak-
tene med Transgas og Troll Gass salgsavtalene.

Plan for utbygging og drift av Gullfaks 
satellitter fase II ble godkjent i juni 1998.
Utbyggingen omfatter produksjon og eksport av
gassressursene og assosierte væskemengder i 
feltene Gullfaks Sør og Rimfaks. Feltene bygges 
ut med undervannsinstallasjoner som knyttes opp
mot Gullfaks A- og C-plattformene. Rikgassen
eksporteres via en rørsløyfe til Statpipe-
rørledningen for transport til Kårstø.

Tampen transport omfatter rørledningsforbin-
delsen mellom Huldra og satellittene på Gullfaks.
Det skal legges en 35 kilometer lang rørsløyfe fra
Gullfaks A til Gullfaks C med oppkobling til
Statpipe, til det 150 kilometer lange gasseksport-
røret fra Huldra til Heimdal samt til det 16 kilo-
meter lange kondensateksportrøret fra Huldra til
Veslefrikk. Detaljprosjekteringen av rørledningene
er utført, og byggeprosjektet er startet.

Prosjektet Heidrun Platå består av tre delpro-
sjekter: Utbygging av Heidrun nordflanke, Heidrun
gasseksport og økt vanninjeksjonskapasitet. 

Plan for anlegg og drift av Heidrun gasseksport
ble oversendt myndighetene i april 1999. Endelig
godkjenning er ikke mottatt. Utvidelse av vann-
injeksjonskapasitet ble lagt på is i mai/juni 1999 
på grunn av økninger i kostnadsanslagene og 
usikkerhet med hensyn til de reservoarmessige
effektene av økt vanninjeksjon.

De tre bunnrammene for drenering av 
nordflanken er plassert på feltet, og legging av 
strømningsrør er fullført. Første undervanns 
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Transportsystem

I drift Eierandel Operatør

Statpipe 58,25 % Statoil

Zeepipe 15,00 % Statoil

Ula Transport 100,00 % Statoil

Sleipner Øst-kondensat 20,00 % Statoil

Troll Oljerør I og II 13,90 % Statoil

Europipe I 15,00 % Statoil

Europipe II 0,01% Statoil

Haltenpipe 11,90 % Statoil

Franpipe 9,70 % Statoil

Norsea Gas 50,00 % Phillips

Norpipe Oil 20,00 % Phillips

Oseberg Transport 14,00 % Norsk Hydro

Frigg Transport 29,00 % Total

Frostpipe 20,00 % Elf

Vestprosess 17,00 % Statoil

Under konstruksjon

Åsgard Transport 13,60 % Statoil

STATOIL SKAL OVERTA SOM 

OPERATØR PÅ VISUND.

(FOTO: NORSK HYDRO)
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produksjonsbrønn er ferdig boret. Modifikasjons-
arbeidene på Heidrun-plattformen er godt i gang 
og vil bli fullført i mai 2000.

Plan for utbygging og drift av Heidrun Nord 
ble oversendt myndighetene i januar 2000.

Plan for anlegg og drift av Norne gasseksport
ble oversendt myndighetene i 1999. 

Plan for utbygging og drift for Kvitebjørn-feltet
ble oversendt myndighetene 23. desember 1999.
Feltet inneholder gass og kondensat. Det skal 
bygges ut med en bunnfast plattform med full
boreutrustning, boligkvarter og et prosessanlegg
som splitter gass og kondensat for transport i 
separate rørledninger. Utbyggingen betinger en
salgsallokering for gassen.

I N T E R N A S J O N A L  L E T I N G

O G  P R O D U K S J O N

Danmark

I 1999 startet Statoil produksjonen på Sirifeltet på
den danske kontinentalsokkelen. Siri er det første
feltet på dansk sokkel som er satt i produksjon av
en utenlandsk operatør, og det er også det første
produserende felt utenfor Sentralgraben, hvor
dansk olje- og gassproduksjon så langt har vært
konsentrert. Danske myndigheter ga konsesjon til
utforskning i mai 1995, og allerede i julehelgen
samme år hadde Statoil påvist Sirifeltet. Drøyt tre år
etter funnet, den 1. mars 1999, kunne Statoil starte
produksjonen fra feltet. Med en gjennomsnittlig
produksjon på omkring 50 000 fat per dag står Siri
nå for en femtedel av Danmarks samlede oljepro-
duksjon. Statoil har fått stor anerkjennelse av dan-
ske myndigheter for gjennomføringen av prosjektet. 

PRODUKSJONEN FRA SIRIFELTET 

I DANMARK STARTET I 1999.

Regionale konsekvens-

utredninger gir  gode 

beslutningsgrunnlag

For hvert nytt felt som bygges ut på den norske
kontinentalsokkelen, skal det i henhold til
Petroleumsloven utarbeides en konsekvensutred-
ning som vedlegg til Plan for utbygging og drift.
Norske myndigheter ønsker at utbyggingene ikke
bare skal betraktes enkeltvis i feltspesifikke 
konsekvensutredninger, men vurderes i en større
sammenheng for bedre å synliggjøre de samlede
konsekvensene av petroleumsvirksomheten i en
region. Dette er bakgrunnen for de regionale
konsekvensutredningene.

Det foreligger i dag regionale konsekvens-
utredninger for midt-norsk sokkel (RKU
Haltenbanken/Norskehavet) og for Nordsjøen
(RKU Nordsjøen). Statoil har vært prosjektleder
for begge utredningene, som er utarbeidet i sam-
arbeid med øvrige operatørselskap i respektive
regioner. RKU Haltenbanken/Norskehavet var 
ferdig i 1998, mens RKU Nordsjøen ble ferdigstilt
i 1999. 

Konsekvensutredningene inneholder oppdatert
grunnlagsinformasjon om fysisk miljø, biologiske
ressurser og økologiske sammenhenger. I tillegg
beskrives næringsmessige interesser, f.eks. kon-
sekvenser for fiskerier og andre brukerinteresser. 

De regionale konsekvensutredningene er
tilgjengelige på internett under disse adressene:
• www.statoil.com/hms/norskehavet
• www.statoil.com/hms/nordsjoen/index.htm

Hovedtall

(mill. kr)

Resultatregnskap 1999 1998 1997

Driftsinntekter 20 621 15 390 11 044

Driftskostnader -21 020 -15 931 -11 772

Av- og nedskrivninger -1 747 -2 109 -2 231

Resultatandel i 
tilknyttede selskap 19 41 0

Resultat før finansposter -2 127 -2 609 -2 959

Balanseposter pr. 31.12

Anleggsmidler 14 970 16 209 14 115

Omløpsmidler 13 468 6 341 4 840

Ikke rentebærende gjeld -7 067 -6 971 -5 320



Sammenlignet med øvrige plattformer på dansk
sokkel er produksjonen fra Siriplattformen mindre
miljøbelastende, blant annet fordi prosessvann blir
tilbakeført til reservoaret sammen med borekaks.

Statoils første oljelast fra Siri ankom raffineriet
på Mongstad den 11. april 1999.

Kina

På Lufengfeltet i Sørkinahavet, hvor Statoil deltar
med en andel på 75 prosent og er operatør, er det
oppnådd gode operasjonelle og driftsmessige resul-
tater, noe som betyr at produksjonen på feltet vil bli
forlenget med inntil to år fra februar 2000. Dette
representerer et tillegg på vel sju millioner fat olje
til en anslått bruttoverdi på 940 millioner kroner.
Produksjonen på feltet startet i desember 1997, 
og har til nå produsert vel 20 millioner fat olje.

Angola

Også i 1999 er det gjort flere lovende funn i Angola.
Disse bekrefter det store hydrokarbonreservoaret
i området, og at Angola kan bli et fremtidig viktig
produksjonsområde for Statoil. 

Operatøren Elf gjorde et oljefunn kalt Orchidea
i den ressursrike blokk 17 i Angola, hvor Statoil har
en andel på 13,33 prosent. Det antas at blokken
totalt kan ha reserver på størrelse med
Ekofiskfeltet i Nordsjøen. 

For tiden pågår utbyggingen av Girassolfeltet,
som er på størrelse med det Statoilopererte
Nornefeltet i Norskehavet. Feltet, som bygges ut
med et stort produksjonsskip og havbunnsrammer,
skal etter planen starte produksjonen i 2001. 

Et nytt oljefunn ble også gjort i den
Essoopererte blokk 15 utenfor Angola, hvor Statoil
er partner. Oljefunnet har fått navnet Dikanza og
ligger om lag 370 kilometer nordvest for hoved-
staden Luanda. Tidligere er det gjort tre funn i
blokk 15. De utvinnbare reservene i blokk 15 antas
å være betydelige.

Blokk 31 ble tildelt i 1999, med BP Amoco som
operatør, og Statoils andel er 13,33 prosent.

Aserbajdsjan

Aserbajdsjan er et annet av Statoils kjerneområder,
og konsernet har skaffet seg betydelige olje- og
gassreserver i Det kaspiske hav. Virksomheten 
i Aserbajdsjan ble frem til februar 1999 drevet 
i allianse med BP. Statoil driver nå sin virksomhet
videre i egen regi og er etablert med eget kontor 
i hovedstaden Baku.

I mars fikk Statoil sin første råoljelast fra

Azeri/Chirag ut via Novorossijsk i Russland, som 
er en av to eksporthavner for olje fra Aserbajdsjan.
Den 17. april ble den vestlige eksportrute med 
rørledning til en ny terminal i Supsa i Georgia ved
Svartehavet åpnet. 

I august anbefalte BP Amoco, som operatør 
for AIOC (Azerbaijan International Operating
Company), plan for neste utbyggingstrinn for
Azeri/Chirag fase I, med produksjonskapasitet 
på 400 000 fat per dag.

I juli offentliggjorde Aserbajdsjans president
Heydar Aliyev at det var gjort et gigantisk funn av
gass og kondensat i feltet Shah Deniz. Statoil har
25,5 prosent av eierandelene i Shah Deniz. 

President Aliyev har oppnevnt en arbeids-
gruppe for kommersialisering og eksport av gass
fra Shah Deniz. Socar, BP Amoco, Statoil og Elf 
er medlemmer i gruppen. 

Nigeria

Statoil er operatør for dypvannsblokkene 217 og 
218 på nigeriansk sokkel. Boringen av den tredje
letebrønnen i blokk 218 utenfor Nigeria ble 
avsluttet i mars. Det ble konstatert olje og gass 
i brønnen Nnwa-1, men det er for tidlig å si om 
funnet kan kommersialiseres. I naboblokken til 
217, blokk 216, er det gjort et stort oljefunn. 
Funnet antas å strekke seg inn i blokk 217.

Venezuela

I Venezuela ble det installert tre nye prosess-
plattformer på feltet LL 652 i Maracaibosjøen. Den
24. desember startet vanninjeksjonsprogrammet
som skal øke oljeproduksjonen fra 12 000 til 80 000
fat olje per dag i løpet av de kommende fem år. For
første gang i Venezuelas oljehistorie er det tatt 
i bruk en borerigg som injiserer borevæske til
reservoaret slik at det blir null utslipp til miljøet.

Statoil deltar i utviklingen av tungoljeprosjektet
Sincor, som er det største utbyggingsprosjektet i
Venezuela. Den første brønnen i et boreprogram
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som omfatter 250 brønner ble påbegynt i 1999.
Tidligproduksjon fra feltet skal starte i 2000.
Produksjonen av tungolje fra dette feltet forventes 
å ha en varighet på 35 år. 

Storbritannia

Statoil har solgt ut noen av sine andeler i britisk 
del av Nordsjøen. Etter salget har ikke lenger
Statoil eierinteresser Goldeneye- og Blakefunnene.
Statoil skal konsentrere sin virksomhet i utvalgte
kjerneområder, og salget er et resultat av en 
gjennomgang av eierinteressene på britisk sokkel.

Gjennom en byttehandel med Kerr-McGee Oil
økte Statoil UK sin eierandel i oljefeltet Dunlin med
14,38 prosent til 28,76 prosent. Kerr-McGee Oil,
som er operatør for Gryphonfeltet, overtok Statoils
andel på 15 prosent i feltet. 

I r land

En ny avgrensningsbrønn  ble boret på Corribfeltet
utenfor Irland, som bekreftet det tidligere kommer-
sielle gassfunnet i blokken. Statoil økte sin andel
etter Sagaoppkjøpet, og har nå en eierandel i Corrib
på 36,5 prosent, hvor Enterprise er operatør.

USA

Statoil har solgt oppstrømsdelen av Statoil Energy
Inc. i USA. De øvrige delene av selskapet vil bli 
solgt i 2000. I tillegg har Statoil besluttet å tilby 
sin virksomhet i Mexicogolfen for salg. 

G A S S

Markedsforhold

Statoils gassalg i 1999 utgjorde 7,4 milliarder
kubikkmeter på norsk sokkel. I tillegg hadde 
selskapet ansvaret for å selge 21,5 milliarder
kubikkmeter på vegne av Statens direkte økono-
miske engasjement (SDØE). Det samlede salget av
gass fra norsk sokkel i 1999 var på 51,2 milliarder
kubikkmeter. Eksport til UK og Kontinentet
utgjorde 47,5 milliarder kubikkmeter. I tillegg til
norsk eksport er 735 millioner kubikkmeter med-
gått til metanolproduksjon på Tjeldbergodden, 
salg til Tjeldbergodden Luftgassfabrikk og gass-
distribusjonsselskapet Gasnor, samt 3 milliarder
kubikkmeter til drift av anleggene på norsk sokkel.
Etter stagnasjon i 1997 økte gassforbruket i Europa
i 1998 med 3,3 prosent, og foreløpige tall for 1999
viser fortsatt vekst. Europa er verdens tredje stør-
ste gassforbruksregion, hvor totalt gassforbruk i
Europa i 1999 utgjorde 470 milliarder kubikkmeter,
400 milliarder i Vest-Europa og 70 milliarder i
Sentral-Europa. 

Foreløpige tall fra OECD-Europa viser en
økning i gassforbruket på 5 prosent fra 1998 til
1999. For EU-landene viser foreløpige tall en vekst
på 4,7 prosent, til tross for mild værtype i de fleste
land, noe som bekrefter den generelle veksten 
i gassforbruket. Av de etablerte gassmarkedene 
var det i 1999 sterkest vekst i Spania (16,6 prosent),
Italia (9,1 prosent) og Belgia (7 prosent). Portugal
og Hellas er nye gassmarkeder i utvikling, og den
prosentvise veksten er derfor stor i disse landene.

Statoils største markeder for gass er Tyskland,
Frankrike, Belgia og Nederland. Statoil/SDØEs
markedsandel i disse landene i 1999 var henholds-
vis 12, 20, 24 og 7 prosent. På kort sikt er det 
inngått kontrakter som dekker gassbehovet i våre
nærmarkeder, mens det er underdekning i mer
perifere markeder. På lang sikt er det imidlertid
potensial for økt eksport også i nærmarkedene.
Endrede rammebetingelser i gassmarkedet som
følge av innføring av EUs gassdirektiv, fører til
skjerpet konkurranse om nye eksportvolumer. 
I 1999 startet både Trinidad og Nigeria leveranser
av LNG til det europeiske markedet, og det er 
ventet flere nye aktører i markedet.

Gass er den tredje største energikilden i
Europa, og utgjorde 21,5 prosent av primærenergi-
forbruket i 1998. Denne andelen forventes å stige 
til 26 prosent i år 2010, og det er ventet at økt gass-
forbruk i elektrisitetssektoren vil være den største
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Felt i produksjon 

Internasjonalt Eierandel Operatør

Aserbajdsjan: AZ/CH/GU 8,56% AIOC

Danmark: Lulita Unit 38,61% Maersk

Danmark: 6/95 Siri 40,00% Statoil

Kina: CA 17/22 Lufeng 75,00% Statoil

Storbritannia: Alba 17,00% Chevron

Storbritannia: Victor 10,00% Conoco

Storbritannia: Schiehallion 5,88% BP Amoco

Storbritannia: Dunlin 28,76% Shell

Storbritannia: Jupiter 30,00% Conoco

Venezuela: LL652 27,00% Chevron
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Ved inngangen til det 21. århundre står den norske gassmaskinen klar til å starte for alvor. Feltene

Troll, Sleipner og Åsgard, som opereres av Statoil, er hovedelementer i den norske gassmaskinen. 

I de siste ti årene har Statoil bygget over 5 000 kilometer gassrørledning på havbunnen i Nordsjøen 

og Norskehavet frem til hovedmottakene i Tyskland, Belgia og Frankrike. I disse årene har Statoil 

bygget Europipe I og II, Zeepipe og Franpipe. Tidligere bygget vi Statpipe. I Norge har Statoil store

ilandførings- og eksportterminaler på Kollsnes i Hordaland og på Kårstø i Rogaland.

I de nærmeste årene vil norsk gasseksport til Kontinentet øke sterkt. Statoil spiller en hovedrolle 

i norsk gassvirksomhet, i og med at selskapet har hatt ansvaret for å selge norsk gass og for å utvikle

produksjons- og transportsystemene på den norske kontinentalsokkelen.

I mange år har Statoil bygget ut gassfelt og transportsystemer. Nå er vi klar til å bære hoved-

ansvaret for pålitelige leveranser til Europa i mange tiår fremover. For Statoil vil inntektene fra gass-

virksomheten skape store verdier. For kundene vil den gassen Statoil leverer skape energisikkerhet.

Gass er en viktig energiform for det 21. århundre. Gassen representerer et mer miljøriktig energi-

alternativ, først og fremst i forhold til kull, dernest i forhold til olje.

Kjøper og selger så mulighetene i god tid før vi avsluttet det 20. århundre, som med rette er 

blitt kalt oljens århundre. Vi mener at det er like god grunn til å kalle det nye århundret for gassens

århundre, selv om vi vet at oljen fortsatt kommer til å spille en viktig rolle, ikke minst i transport-

sektoren. De sentrale aktørene i det europeiske gassmarkedet kjøpte en viktig del av sin energi-

sikkerhet allerede i 1986, da avtalene om salg av gassen fra det kjempemessige Trollfeltet i Nordsjøen

ble undertegnet. I 1993 startet leveransene fra Sleipner Øst, og tre år senere startet leveransene fra

T E M A

D E N  N O R S K E  
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selve Trollfeltet under Trollavtalene. I år 2000 følger Statoil opp og starter leveransene av gass fra

Åsgardfeltet i Norskehavet.

Fra feltene i Nordsjøen og Norskehavet er det i dag etablert rørledningsforbindelser til

Kontinentet med en årlig kapasitet til å eksportere omkring 75 milliarder kubikkmeter gass til 

kundene i de sentrale deler av det kontinentale markedet.

Titusener har vært med å etablere den norske gassmaskinen. Tusener skal være med å drive 

produksjonsanlegg, transportanlegg og mottaksanlegg videre. Kundene skal kunne stille klokken etter

de norske gassleveransene. Gassen kommer til avtalt tid i Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland,

Luxembourg, Tsjekkia, Østerrike, Spania og Italia, og fra 2000/2001 også til Polen.

Ole Eilertsen er en av dem

som har vært med å etablere

den norske gassmaskinen. Han

vet hva saken dreier seg om. Han ledet byggingen av Statpipe, den første gassrørledningen som 

krysset Norskerenna på over 300 meters vanndyp, fra Statfjord, til Kårstø nord for Stavanger og til

Emden i Tyskland via Norpipe. Han var plattformsjef på Statfjord, og leverte olje og gass hver dag. 

Han ledet byggingen av ilandføringsterminalen på Kollsnes nordvest for Bergen, der de store gass-

mengdene fra Troll kommer inn før gassen sendes videre til Kontinentet. Nå er han på Kontinentet,

som sjef for de to mottaksterminalene i Zeebrugge og Dunkerque.

Han vet at oppfyllelsen av de store gasskontraktene krever en pålitelig leverandør og en pålitelig

mottaker. Han kjenner plattformene, transportsystemene, eksportterminalen og importterminalen.

Han kjenner den jobben som er gjort og den som skal gjøres hver dag i generasjoner fremover. Han

kjenner forpliktelsen og utfordringen. Han er en av titusener som har vært med å etablere den 

norske gassmaskinen. Han vet

at maskinen fungerer.

RØRLEGGING AV EUROPIPE II.OLE EILERTSEN.

G A S S M A S K I N E N



drivkraften bak denne veksten. Det europeiske
gassmarkedet er generelt godt utbygd, og både
politikere og forbrukere legger stor vekt på
miljø og energiøkonomisering. Utsiktene til
fortsatt vekst i alle segmenter er gode, for-
utsatt at energipolitiske virkemidler ikke
legger hindringer i veien for gass.
Husholdning og kommersiell sektor
er det største markedet med
omkring 40 prosent av det
totale gassforbruket, mens
gass til industri utgjør 
34 prosent. I dag utgjør
kraftproduksjon 18 pro-
sent. Denne prosent-
andelen er forventet
å stige til 25 prosent 
i 2010. Struktur-
endringene i etter-
spørselsbildet vil
redusere prosentandelen for husholdning og
kommersiell sektor, men dette markedet vil fortsatt
være den største avtakeren.

Konkurranseforhold og dereguler ing 

Innføringen av EUs gassdirektiv fra august 2000 
vil medføre økt konkurranse ved inntreden av 
nye aktører i de viktigste kontinentale markedene.
Det forventes å påvirke konkurransesituasjonen på
kontinentet for transport og salg av gass i de
respektive markedene. Etterspørselen etter gass
ventes å øke. 

Transport  av gass fra norsk sokkel

En ny transportrørledning for gass mellom Kårstø
og Dornum i Tyskland, Europipe II, ble åpnet for
drift i 1999. Rørledningen, som har en kapasitet 
på omkring 20 milliarder kubikkmeter gass årlig, 
er vel 700 kilometer lang. Statoil er operatør for 

transportsystemet.
Europipe II ble satt i drift

og gassleveransene startet
1. oktober 1999. Samtidig ble

det tatt i bruk krysningsrør
mellom Europipe I og

Europipe II for å øke fleksi-
biliteten på gassleveransene
til Tyskland.

Regulariteten på gass-
leveransene har i 1999 vært 

100 prosent. Året har også vært
preget av høy aktivitet for å sikre

en problemfri overgang til år
2000. Beredskapsplaner ble ut-

arbeidet i nært samarbeid med
gasskjøperne på Kontinentet. De

nye transportsystemene ble satt i
drift uten økt bemanning. Gjennom

kontinuerlig fokus på forbedrings-
arbeid er det i Statoils gassoperasjoner gjennomført
vesentlige kostnadsreduksjoner i 1999.

Nye gassalg

Den 5. mai 1999 undertegnet Gassforhandlings-
utvalget (GFU, som da bestod av Statoil, Norsk
Hydro og Saga Petroleum), støttet av Elf og Total,
den første gassalgsavtalen med Polskie Gornictwo
Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Avtalen gjelder
levering av 0,5 milliard kubikkmeter gass per år 
til Polen fra 2000/2001 til 2006. Det polske 
markedet fremstår som meget interessant, og 
forhandlinger pågår om mulige utvidelser av 
fremtidige leveranser.

Det ble i 1999 inngått nye gassalg på 
omkring 900 millioner kubikkmeter til kunder i
Storbritannia, hvorav Statoils andel er omkring 
180 millioner kubikkmeter. 

I Storbritannia befestet Statoils gassmarkeds-
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NORSK GASSTRØM TIL KONTINENTET.

LEGGING AV EUROPIPE II.



føringsselskap, Alliance Gas, sin posisjon som 
leverandør av gass til næringslivskunder. Selskapet
ble rangert som beste leverandør av gass i en 
uavhengig kundeundersøkelse blant store 
britiske gassforbrukere.

Statoil har inngått partnerskap med det irske
selskapet Electricity Supply Board, en irsk 
elektrisitetsprodusent og distributør, om bygging 
av et 400 megawatt gasskraftverk i Dublin. Anlegget
er planlagt ferdigstilt i slutten av 2001, og skal 
konkurrere i det nyåpnede irske elektrisitets-
markedet. Statoil har 30 prosent eierandel, og 
skal levere all gass til kraftverket.

Statoil har etablert et partnerskap med ABB
vedrørende bygging av et 400 megawatt gasskraft-
verk i Storbritannia. Disse planene er foreløpig 
lagt på is da britiske myndigheter ikke har tildelt 
prosjektet nødvendige tillatelser. Primært skyldes
dette at den britiske regjeringen har innført sterke
begrensninger på nybygging av gasskraftverk inntil
nødvendige reformer i omsetningsstrukturen for
elektrisitet er gjennomført.

Utbyggingsprosjekter  og 

forretningsutvikl ing

Plan for anlegg og drift for Vesterled ble levert
myndighetene 13. desember 1999. Utbyggingen
omfatter en rørledning fra Heimdalfeltet med 
oppkobling til rørledningen mellom Friggfeltet og
St. Fergus i Storbritannia. Statoil eier Vesterled
sammen med Total, Elf, Mobil og operatøren 
Norsk Hydro. Denne oppknytningen vil øke 
mulighetene for nye gassalg til Storbritannia.

Myndighetene besluttet i desember 1999 å 
innføre Troll Sving som et instrument for å bedre
ressursutnyttelsen gjennom mer effektiv sam-
ordning av felt og infrastruktur. Felt som benytter
Troll Sving-tjenestene skal øke lønnsomheten 
gjennom en bedre tilpasning av feltutbyggings- og
produksjonsstrategien. Bedre utnyttelse av etablert
infrastruktur skal gi redusert behov for å investere
i prosjekter som skal dekke behovet for fleksibilitet
i gassalgskontraktene. Statoil vurderer Troll Sving
som et godt virkemiddel for å gjøre feltutbygginger
på norsk sokkel mer lønnsomme og robuste.

VIRKSOMHETEN GJENNOM ÅRET
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Halve tiden og dobbel kvalitet

«Vi skaffer oss oversikt over et reservoar dypt nede i havbunnen på
halve tiden og med dobbelt så god kvalitet ved å bruke Score i forhold
til våre gamle tolkningssystemer for geologiske og geofysiske data», 
sier konserndirektør Morten Loktu, som er ansvarlig for konsernets 
teknologienhet.

I løpet av 1999 avsluttet Statoil første fase av det omfattende
Score-programmet. Score står for Statoil core, selskapets kjernevirksom-
het. Å finne olje og gass med høy treffsikkerhet dypt nede i havbunnen
er den grunnleggende suksessfaktor for et oljeselskap.

Statoil har investert 540 millioner kroner i Score-programmet. Nå
skal gevinstene hentes: på norsk sokkel, i Aserbajdsjan, i Angola, og 
i enhver letelisens der Statoil er operatør eller partner.

«Score er gjennomført innenfor tid og med en investering på 
180 millioner kroner mindre enn det vi budsjetterte med. Sammen med
Halliburton-selskapet Landmark har vi utviklet et verktøy som bringer
Statoil til industriens elitedivisjon når det gjelder forståelse av det som
finnes under havbunnen», sier Loktu.

Ved hovedkontoret på Forus i Stavanger og ved forskningssenteret
på Rotvoll i Trondheim har Statoil bygget opp visjonarier; dataspekkede
opplevelsessentre der ethvert reservoar kan hentes opp i tredimensjonal
fargeutgave og studeres på en måte som geologer og geofysikere aldri
tidligere har hatt mulighet til.



RAFFINERING OG

MARKEDSFØRING

Oljehandel

Statoil er en av de største selgerne av olje i det 
globale oljemarkedet. I tillegg til egne volumer har
selskapet ansvaret for avsetningen av oljevolumene
for Statens direkte økonomiske engasjement
(SDØE). Hovedmarkedet for norsk olje er de nord-
vestlige deler av Europa. I denne delen av verden 
er det overskudd av olje. En viktig del av Statoils
råoljestrategi er å sikre avsetning utenfor nordsjø-
oljenes tradisjonelle nærmarked. Dette er et viktig
bidrag til en høy og stabil oljepris. Tilgang av 
store råoljevolumer gir Statoil en solid posisjon i
markedet, noe som kan utnyttes fordelaktig til 
verdiskapning for selskapet og for SDØE. Eksport
til USA har i en årrekke vært en viktig del av en
global råoljestrategi. I økende grad har Statoil også
lykkes med å skaffe innpass for norsk olje i Asia.
Dette er også et viktig bidrag til verdiskapning.

Statoil har gjennom 1999 solgt 1,9 millioner 
fat råolje daglig i de internasjonale markeder. 
Med dette store volum er Statoil i dag verdens 
tredje største nettoselger av råolje etter 
Saudi Arabia og Iran. 

I desember 1998 falt oljeprisen til ni dollar 
per fat. Ved inngangen til 1999 var det mange som
antok at prisene ville falle ytterligere. Utpå våren
kom det imidlertid et oppsving i prisen. Dette la
grunnlaget for en vedvarende prisvekst for resten
av året, med priser på over 26 dollar per fat.
Oppgangen skyldtes i hovedsak enighet i
Organisasjonen av de oljeeksporterende land
(Opec) om begrensninger i eksporten. 

Raff iner ing

I 1999 var raffineringsmarginene svært lave, 
hovedsakelig på grunn av større produksjon enn
etterspørsel av raffinerte produkter i Europa. 

Forbedringsprogrammene, høy driftsregularitet
og kapasitetsutnyttelse, optimalisering av råolje 
og kondensatblanding, samt utnyttelse av produkt-
premier i markedet, har bidratt positivt til resultatet.
I 1999 ble kapasiteten ved oljeraffineriet på
Mongstad økt fra 8 til 10 millioner tonn. 

Statoil har to oljeraffinerier, ett på Mongstad og
ett i Kalundborg i Danmark. I tillegg har selskapet
en eierandel på 15 prosent i deler av Melaka-
raffineriet i Malaysia. Statoil har også inngått en
avtale med Shell om bytte av raffineriandeler.
Avtalen innebærer at Statoil overtar en økonomisk
andel tilsvarende 10 prosent av kapasiteten i Shells
raffineri i Pernis i Nederland, samtidig som Shell
får en eierandel på 21 prosent i raffineriet på
Mongstad. Mongstads strategiske fordel ligger 
i raffineriets nærhet til produksjonen på norsk 
sokkel. Dette kan utnyttes av de to partene, som
begge har stor produksjon på norsk sokkel. Shell,
med sin store kompetanse innen raffinering, er
dessuten en meget god partner for Statoil. Pernis
gir Statoil en andel i Europas største raffineri, 
sentralt plassert i forhold til produktmarkedene.
Det er i tillegg inngått en teknisk samarbeidsavtale
med Shell på Mongstad.

Detal jmarkedsfør ing

Statoil har gjennom mange år vært den ledende
aktøren innenfor omsetning av drivstoff og olje-
produkter i Skandinavia. I tillegg selger Statoil 
drivstoff og oljeprodukter i Irland, Estland, Litauen,
Latvia, Polen og Russland. Statoil har åpnet sin 
bensinstasjon nummer 100 i Polen, og i Murmansk 
i Russland har selskapet nå tre bensinstasjoner.

I 1999 ble det inngått en avtale med det 
svenske selskapet ICA om etablering av et felles
detaljmarkedsføringsselskap, Statoil Detaljhandel
Skandinavia AS. Statoil og ICA eier 50 prosent hver
i det nye selskapet. Avtalen innebærer et sterkere
fotfeste i det skandinaviske detaljmarkedet, og
betyr at kundene tilbys et fullservicekonsept i kom-
binasjonen av bensinstasjon og dagligvareforret-
ning. Avtalen er godkjent av EU-kommisjonen.

Statoils mål er å bli et integrert energiselskap.
Som ledd i denne strategien er selskapet i ferd med
å bygge opp posisjoner som leverandør av elektrisk
kraft i det skandinaviske markedet. Statoil har i dag
70 000 el-kunder i Norge og 40 000 i Sverige. Statoil
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Hovedtall

(mill. kr)

Resultatregnskap 1999 1998 1997

Driftsinntekter 104 871 76 646 97 264

Driftskostnader -99 685 -74 523 -94 062

Av- og nedskrivninger -3 796 -1 850 -1 891

Resultatandel i 
tilknyttede selskap -1 663 -39 -10

Resultat før finansposter -273 234 1 301

Balanseposter pr. 31.12

Anleggsmidler 22 701 28 173 23 779

Omløpsmidler 32 796 17 948 21 044

Ikke rentebærende gjeld -27 550 -14 103 -18 992



har kjøpt det norske kraftleverandørselskapet
Meganor med en kundebase på 10 000.

Store Norske Spitsbergen Kullkompagni 
i Longyearbyen på Svalbard har valgt Statoil som
leverandør av oljeprodukter de neste fem årene.
Det er også inngått en slik leverandøravtale med
Posten i Norge.

Navion 

Navion ASA (Navion) ble etablert i 1997 
av Statoil (80 prosent) og Rasmussengruppen AS
(20 prosent) for å videreutvikle forretningsmulig-
heter innenfor skipsbasert transport av råolje 
og oljeprodukter, bøyelasting samt flytende 
produksjon. Selskapet har hovedkontor i 
Stavanger og har 147 ansatte. Ved inngangen til 
år 2000 opererte Navion en samlet flåte på 53 skip. 

Bøyelasting av råolje med spesialutrustede skip
er en kjernevirksomhet for Navion, og selskapet er
verdensledende innenfor dette markedet. Navion
har utviklet et forretningskonsept basert på frakt-
avtaler (Contract of Affreightment; CoA) som et
alternativ til å bruke dedikerte skip pr. felt. En frakt-
avtale innebærer at Navion transporterer avtalte
volumer for en kunde. Fraktavtalene er frikoblet fra
det enkelte skip, og sikrer dermed høy avtaleregu-
laritet for offshoreinstallasjonene. Dette konseptet
gir Navion, i kraft av sin størrelse, en unik konkur-
ranseposisjon. Konkurransefordelen antas å øke i
fremtiden, fordi nye feltutbygginger ikke forventes
å kunne sysselsette feltdedikerte skip på en kost-
nadseffektiv måte. Innenfor bøyelasting har Navion
55 transportkontrakter for 24 oljefelt på norsk, 
britisk og dansk sokkel. På slutten av året overtok
selskapet nybygget Navion Anglia, som er den siste
i en serie på 5 bøyelastere som Navion har fått
levert fra Astilleros Españoles i Spania i løpet av 
det siste halvannet året. Nybyggingsprogrammet 
er gjennomført innenfor budsjett. 

Innenfor flytende produksjon har Navion 
etablert en god markedsposisjon gjennom to 
teknologisk krevende prosjekter. Flerbruksskipet
Berge Hugin, som eies med en halvpart hver av
Bergesen d.y. ASA og Navion, produserer i henhold
til plan på det Enterprise Oil-opererte Piercefeltet
på britisk sokkel. Avtalen med Enterprise gjelder
for feltets levetid. Navions flerbruksskip Navion
Munin har stabil produksjon på det Statoilopererte
Lufengfeltet i Sørkinahavet. Denne kontrakten er
forlenget med ett år fra februar 2000, med opsjon
for ytteligere ett år. 

Navion eier 50 prosent av boreskipet West Navion

sammen med Smedvig ASA, som også er operatør for
skipet. Utrustningen av boreskipet har vært preget av
forsinkelser og store kostnadsøkninger.
Arbeidet med å ferdigstille og teste
boreskipet ble avsluttet i begynnelsen
av 2000. I slutten av februar startet
boreskipet på en kontrakt med Statoil
som løper frem til 1. desember 2000.
Etter en oppstartsbrønn på norsk 
sokkel skal skipet bore på Fyllalisensen
på vestsiden av Grønland. 

Gjennom Navions heleide datter-
selskap Navion Shipping AS drives
konvensjonell transport av råolje samt transport av
oljeprodukter, våtgass, metanol og petrokjemiske
gasser. Fallet i markedsratene i løpet av året, kom-
binert med allerede inngåtte forpliktelser på innleie
av skip, har medført en negativ resultatutvikling
innenfor dette forretningsområdet i 1999.
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Fornybar energi fra biopellets

Bioenergi er den viktigste fornybare energikilden utenom vannkraft 
i Norden, og brukes i betydelig grad innen skogsindustri, fjernvarme og
vedfyring. Innen stasjonær oppvarming av villaer, boligblokker og skoler
finnes imidlertid et stort potensial for bruk av biobrensel, siden dette er
en sektor som tradisjonelt har brukt mer høyverdige energiformer som
fyringsolje og elektrisitet. Utfordringene er å introdusere bioenergi på
en økonomisk og brukermessig attraktiv måte.

Skog og ulike skogsprodukter er hovedkilden for bioenergi 
i Norden, og råstoffpotensialet er dermed stort. Biomassen kan foredles
til biopellets som representerer en standardisert handelsvare med 
høyere energiintensitet og høyere brukerkomfort.

Statoil åpnet høsten 1999 Langmoen Trepelletsfabrikk 
i Brumunddal sammen med Norske Skog. 

Produksjonskapasiteten er 8 000 tonn pellets per år.
Det tilsvarer en energimengde lik 40 GWh.

Statoil har også kjøpt deler
av selskapet Cambi Bioenergi
AS og overtatt en pelletsfa-
brikk i Säffle i Sverige. Statoil
står for markedsføring av
biopellets fra Langmoen
Trepelletsfabrikk i Norge,
samt fra egenproduksjonen i
Sverige. Som en konsekvens
av kjøpsavtalen med Cambi
Bioenergi AS, eier og driver
Statoil nå også 13 pelletsfyrte
kundeanlegg for produksjon
av varme i Norge og Sverige.
Statoil er også medeier i Bio
Varme som selger varme pro-
dusert av flis. Bio Varme står for
utbygging av nærvarmenett 
i Levanger og Kongsvinger.

BORESKIPET WEST NAVION.

(FOTO: STAVANGER AFTENBLAD)
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Bensin fra Statoil og dagligvarer fra ICA i kombinasjon er etablert som et nytt og spennende konsept

i det skandinaviske detaljmarkedet. 

I 1999 ble selskapet Statoil Detaljhandel Skandinavia etablert av Statoil og den svenske super-

markedkjeden ICA, hver med en eierandel på 50 prosent. Statoil Detaljhandel Skandinavia har en

aksjekapital på 2,6 milliarder norske kroner. Selskapet selger bensin/oljeprodukter og dagligvarer

under varemerkene Statoil og ICA.

I 1999 er de første ICA Express-butikkene åpnet, som en heldøgnsservice med bensin og daglig-

varer. I januar 2000 var det åpnet 18 ICA Express-butikker, og i løpet av 2001 skal det finnes 100 slike

butikker. På lengre sikt skal det foretas 5-600 etableringer i de tre skandinaviske landene. 

For Statoil et dette et eksempel på hvordan konsernet tenker om restrukturering gjennom strate-

giske allianser. Etter å ha vurdert en rekke aktuelle partnere falt Statoils valg på ICA. Forut for avtalen

hadde ICA fusjonert med den norske dagligvarekjeden Hakon, og har senere også inngått en avtale

med det nederlandske selskapet Ahold. Det nederlandske selskapet har kjøpt 50 prosent av aksjene 

i ICA Holding. Ahold er et av Europas største detaljhandelsselskaper. 
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Statoils posisjon i det skandinaviske detaljmarked for bensin og oljeprodukter er solid. Selskapet har

omkring 1 500 bensinstasjoner i de tre skandinaviske landene, og en gjennomgående markedsandel på

rundt 25 prosent. Før avtalen med ICA hadde Statoil gjennomgått en omfattende strategiprosess for

detaljmarkedet i Skandinavia. I strategiprosessen ble det fokusert sterkt på veien videre, og selskapet

identifiserte to valgmuligheter: Automatiserte stasjoner eller et fullservicekonsept. Valget falt på det

siste, og det ble videre besluttet å bruke selskapets styrke til å finne en samarbeidspartner som kunne

bidra til en ytterligere befestning i et marked

under sterk endring. For Statoil ble det et vik-

tig mål å være i forkant av utviklingen.

«Vi så at veien videre ville kreve mye, både på kapitalsiden og på kompetansesiden.

Vår konklusjon ble derfor at det ville være mest å hente gjennom et partnerskap.

Vi så de sterke markedsendringene som kommer,

og for oss ble det et viktig poeng å gjøre noe

mens det går bra», sier direktør Øyvind

Holm-Karlsen i Statoil, som har hatt

ansvaret for forhandlingene om eta-

bleringen av det nye selskapet.
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PETROKJEMI

Boreal is

Borealis ble etablert i 1994 som en sammenslåing
av petrokjemivirksomhetene til Statoil og Neste.
Borealis er et av de største europeiske petrokjemi-
selskapene med 5 500 ansatte, og har produksjons-
anlegg i 10 land. Konsernets hovedprodukter er
plastråstoffene polyeten og polypropen (polyole-
finer) samt de petrokjemiske basiskjemikaliene
eten og propen (olefiner). Innenfor polyolefiner er
Borealis Europas største produsent og den fjerde
største globalt. Statoil eier 50 prosent av Borealis.
Øvrige eiere er det østerrikske oljeselskapet OMV
og International Petroleum Investment Company
(IPIC), Abu Dhabis nasjonale selskap for uten-
landske investeringer i petroleumsvirksomhet. 

Markedssituasjon for Borealis’ produkter 
var krevende i 1999.

Til tross for nedgangen i marginene har
Borealis forbedret resultatet fra 1998 til 1999. 

Dette skyldes jevn og høy produksjon, som
sammen med økt etterspørsel etter petrokjemiske
produkter har medført økt salg fra Borealis. 
I tillegg har Borealis’ interne forbedringsarbeider
ført til lavere faste og variable kostnader. 

Ved inngangen til 2000 er imidlertid petrokjemi-
markedet preget av høye priser og marginer. Det
knyttes usikkerhet til markedsutviklingen. I 1999
økte etterspørselen etter Borealis’ produkter i
Europa. Det forventes lavere vekst i etterspørselen
i inneværende år. Positiv utvikling i Asia i 1999,
etter et svakt år i 1998, førte igjen til økt etterspør-
sel i denne regionen. Ny produksjonskapasitet for-
ventes å bli satt i drift hovedsakelig utenfor Europa.
Dersom fortsatt stabil økonomisk vekst oppnås i

Europa, Nord-Amerika og Asia, vil den negative
effekten av ny produksjonskapasitet bli begrenset.
Det må imidlertid fortsatt forventes svingninger i
priser og marginer, hovedsakelig bestemt av 
tilbuds-/etterspørselsbalansen i industrien. 

Borealis vurderer flere prosjekter i Asia og i
andre regioner. Etablering av produksjonskapasitet
utenfor Europa vurderes å være en viktig langsiktig
suksessfaktor i industrien på grunn av ny forbruks-
vekst for petrokjemiske produkter etter en periode
med svakere vekst. I Abu Dhabi er Borealis og det
statlige oljeselskapet ADNOC i gang med å bygge
en eten- og to polyetenfabrikker. Borealis og
ADNOC har etablert samarbeidsselskapet Borouge
som skal ha et produksjonsselskap i Abu Dhabi 
og et salgsselskap i Singapore. Borealis skal eie 
40 prosent i produksjonsselskapet og 50 prosent 
i salgsselskapet. Polyetenfabrikkene bygges med
Borealis’ nye egenutviklede polyolefinteknologi,
Borstar. Oppstart av anleggene skjer i 2001. I Kina
arbeider Borealis for å etablere samarbeidspro-
sjekter for produksjon av polyeten. Prosjektene kan
gi Borealis markedsadgang til det store kinesiske
markedet. Videre vil Borealis i løpet av 2000 øke
produksjonskapasiteten ved flere av selskapets
fabrikker i Europa. Økt kapasitet baseres på 
egenutviklet teknologi (Borstar).

Med forbedringsarbeidene som Borealis 
har gjennomført, de nye prosjektene i Asia og 
utvidelsene ved fabrikkene i Europa, har selskapet
tatt et langt skritt for å styrke selskapets ledende
posisjon i Europa og lagt et godt grunnlag for 
å etablere produksjon og markedsføring utenfor
Europa. For Statoil er det også viktig at det blir
skapt verdier i skjæringspunktet mellom Borealis
og Statoil. Dette vil først og fremst skje gjennom
utnyttelse av råstoffer fra Statoils produksjon av
etan og LPG levert til Borealis.

Metanol

På Tjeldbergodden i Aure kommune på Nordmøre er
Statoil operatør for Europas største metanolfabrikk.
Anlegget eies av Statoil og Conoco med henholdsvis
81,875 og 18,125 prosent. Gjennom røret Haltenpipe
leverer Heidrunfeltet årlig 700 millioner kubikk-
meter gass til Tjeldbergodden, og dette gir en årlig
produksjon på 830.000 tonn metanol. Produksjonen
utgjør 13 prosent av det europeiske forbruket, og
Statoil er en av de største aktørene i dette markedet.

Ved Tjeldbergodden Luftgassfabrikk DA, eid 
av Statoil (53,68 prosent), Aga (34,44 prosent) 
og Conoco (11,88 prosent), er det bygget et 
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Hovedtall

(mill. kr)

Resultatregnskap 1999 1998 1997

Driftsinntekter 698 728 635

Driftskostnader -675 -699 -861

Av- og nedskrivninger -679 -182 -79

Resultatandel i
tilknyttede selskap 649 524 701

Resultat før finansposter -7 371 396

Balanseposter pr. 31.12

Anleggsmidler 7 625 8 259 7 732

Omløpsmidler 244 359 302

Ikke rentebærende gjeld -437 -497 -466



fraksjonerings- og LNG-anlegg med kapasitet på 
35 millioner kubikkmeter gass per år. Anlegget 
produserer flytende naturgass (Liquefied natural
gas, LNG), som blant annet brukes til drift av 
gassbussene i Trondheim.

I tilknytning til Tjeldbergodden er det etablert et
selskap med engasjement fra de tre samarbeidende
kommunene Aure, Hemne og Hitra for å utnytte 
energien i kjølevannet og for å tiltrekke seg industri
som kan gjøre bruk av den tilgjengelige gassen. Flere
slike bedrifter er under utvikling. En reguleringsplan
for videreutvikling av området for gassbasert industri
er fremlagt for godkjennelse hos myndighetene.

FINANSIELLE FORHOLD

Verdivurdering

Verdien av Statoils egenkapital ble av to finans-
institusjoner i juni 1999 vurdert til å være 
henholdsvis 111 og 126 milliarder kroner. 
En viktig faktor i vurderingene er antatte 
fremtidige kontantstrømmer. Mange faktorer 
påvirker disse kontantstrømmene. 
De viktigste er:

Oljeproduksjon

Verdien av Statoil er i stor grad avhengig av 
produksjonen av egenolje. Denne er igjen avhengig
av reservoaregenskaper, kunnskap om disse og
kompetanse som muliggjør en høy utvinningsgrad.
En endring i egenoljeproduksjonen på 5 prosent
påvirker resultat før finans med rundt 1,2 milliarder
kroner årlig. 

Oljepris

Med en egenoljeproduksjon på 1999-nivå påvirker
en endring i oljeprisen på én USD resultat før 
finans med cirka 1,4 milliarder kroner.

Gass

På dagens produksjonsnivå vil en endring av 
gassprisen med 10 prosent påvirke resultat før
finans med cirka 0,5 milliarder kroner.

Drift

Stabil og sikker drift av produksjonsanleggene 
og høy regularitet i rørledningssystemene er viktig
av hensyn til inntektsstrøm og for å opprettholde
kjøpernes oppfatning av Statoil som en pålitelig
langsiktig leverandør.

Reserver

Nye reserver gjennom funn, kjøp og økt 
utvinningsgrad er avgjørende for fremtidig 
aktivitet og kontantstrøm.

Petrokjemi

En endring i polyolefinmarginene med 100 tyske
mark per tonn påvirker Statoils årsresultat med
omkring 0,4 milliarder norske kroner.

Valuta

En svekkelse av kronekursen øker isolert sett
salgsverdien av konsernets fremtidige produksjon.
Konsernets rentebærende gjeld er imidlertid
hovedsakelig i utenlandsk valuta. Selv om en 
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svekkelse av kronekursen mot de mest sentrale
valutaene for Statoil er gunstig på lang sikt, 
representerer en økning på 0,50 norske kroner per
dollar et urealisert valutatap på omkring 0,5 milliard
kroner før skatt. En økning på 0,50 norske kroner
per euro representerer et urealisert valutatap på
omkring 0,2 milliard kroner før skatt.

Skatt

Historisk har Statoils kontantstrømmer i hovedsak
blitt skapt gjennom utvinning og transport av 
petroleum fra den norske kontinentalsokkelen. Risiki
knyttet til denne virksomheten er kraftig avdempet
gjennom en marginal skattesats på 78 prosent.
Ekspansjonen i den internasjonale oppstrøms-
aktiviteten medfører at Statoil pådrar seg store 
utgifter i land hvor konsernet ikke er i skatteposisjon.
Underskudd i disse landene kan bare i begrenset grad
føres til fradrag i skattepliktige inntekter i Norge.

Kapitalforvaltning

Konsernets og Statoils pensjonskassers finansielle
aktiva investeres i norske og internasjonale verdi-
papirmarkeder. Målet er å oppnå årlige resultater
som plasserer Statoil i første kvartil blant sammen-
lignbare kapitalforvaltere. Samtidig legges det opp
til en investeringsprofil som sikrer at avkastningen
over tid er i tråd med de langsiktige målsetninger.
Definerte strategier og løpende oppfølging av risiki
og resultater søker å sikre en fornuftig balanse 
mellom forventet avkastning og risiko for Statoils
verdipapirporteføljer. 30-35 prosent av porteføljene
er i dag investert i aksjer, hvorav en økende andel
plasseres i de internasjonale aksjemarkeder. Også
obligasjonsinvesteringene rettes i økende grad 
mot utlandet. Verdijustert avkastning på samlede
forvaltede midler utgjorde ca. 18 prosent i 1999.

Rentebærende gjeld

Majoriteten av konsernets rentebærende gjeld som
ved årsskiftet beløp seg til ca. 50 milliarder kroner,
er i amerikanske dollar (USD), enten direkte eller
gjennom valutabytteavtaler. Denne strategien er
valgt fordi hoveddelen av konsernets netto inntekts-
strøm er i USD. Gjennom 1999 har andelen USD
vært forholdsvis stabil. Den forventes å forbli 
over 60 prosent gjennom 2000. 

Resten av gjelden er for det meste i euro.
Gjennomsnittlig rente på konsernets langsiktige
gjeld var 5,2 prosent i 1999, ned fra 5,3 prosent 

i 1998. Gjennomsnittlig forfallstid og rentebindings-
periode holdt seg i det store og hele uendret på 
henholdsvis cirka 11 år og cirka 3 år. 18 prosent 
av total rentebærende gjeld ved årsskiftet var 
kortsiktig.

Konsernets likviditetsreserver, som bestod 
av kontanter, bankinnskudd, en del likvide 
verdipapirer samt kommiterte kredittfasiliteter, 
lå ved utgangen av 1999 på om lag 14,7 milliarder
kroner. 

Skadefors ikr ing

Statoil Forsikring dekker skader på landanlegg og
sokkelinstallasjoner under utbygging og drift til
antatt gjenanskaffelsesverdi. I tillegg dekkes
avbruddsforsikring, transportrisiko og rettslig
erstatningsansvar overfor tredjepart. Statoil
Forsikring dekker for det alt vesentligste kun
Statoil-relaterte forsikringsrisiki. Av en samlet 
forsikringssum på omkring 70 milliarder kroner,
beholder Statoil Forsikring 46 prosent for egen 
regning. Det resterende plasseres i det norske og
internasjonale reassuransemarkedet. Sum egen-
kapital og forsikringstekniske avsetninger beløp
seg ved årsskiftet til 5,6 milliarder kroner, inklusiv
158 millioner kroner i erstatningsavsetning. 

Statoi ls  pensjonskasser

Statoils Pensjonskasser er selvstendige juridiske
enheter hvor det utarbeides egne regnskap.
Pensjonskassene omfatter ansatte i Statoil i Norge,
Navion og Stiftelsen Statoils barnehager. Statoils
pensjonskasser har som formål å yte alders- og 
uførepensjoner til sine medlemmer samt ektefelle-
og barnepensjoner til medlemmenes etterlatte. Ved
utgangen av 1999 hadde pensjonskassene 12 442
yrkesaktive medlemmer og 1 328 pensjonister. Den
totale forvaltningskapitalen er på 11,5 milliarder
kroner. I dette tallet inngår også verdien av
Forusbeen Eiendom, som eies av Statoils
Pensjonskasse. Selskapet eier enkelte av Statoils
sentrale kontorbygninger. Pensjonskassene 
konsolideres ikke i Statoils regnskap.
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Utgangspunktet for alle Statoils operasjoner er en høy standard på helse, miljø og sikker-

het. Selskapet følger opp den standard som gjennom mange år er etablert i virksomheten

på den norske kontinentalsokkelen, og bruker de erfaringer som er vunnet i selskapets

internasjonale operasjoner. Det er derfor med stor tilfredsstillelse Statoil

har mottatt anerkjennelse fra myndighetene i Kina for sin

HMS-standard i forbindelse med driften av oljefeltet Lufeng

i Sørkinahavet, der Statoil er operatør. 

Navion Munin som produserer olje på Lufeng-feltet,

har som første flerbruksskip i verden fått tildelt et sertifikat

for sikker drift; Safety Management Certificate.

I prosjekterings- og utbyggingsfasen av Lufengfeltet er

det oppnådd de beste HMS-resultater i regionen noensinne.

Prosjektet er den første utbygging i dette havområdet hvor

en har unngått dødsulykker. Kinesiske myndigheter bruker i

dag Statoil som eksempel på hvordan effektive HMS-

styringssystemer kan implementeres. Representanter for

Statoil har holdt omfattende HMS-seminarer for ledere i de

kinesiske statsoljeselskapene. 

Det er dessuten oppnådd gode operasjonelle og driftsmessige resultater i Lufeng-

lisensen. Resultatet er at produksjonen på feltet vil bli forlenget med inntil to år fra februar

2000. Det kan bety et tillegg på vel sju millioner fat olje til en anslått bruttoverdi av 

940 millioner kroner. Dette er et resultat som både kinesiske myndigheter og Statoil er

meget godt fornøyd med.

Den første oljen fra Lufeng ble produsert 27. desember 1997. Til nå har feltet produ-

sert mer enn 20 millioner fat olje. Statoil, det kinesiske statsoljeselskapet China National

Offshore Oil Company (CNOOC) og det norske selskapet Lufeng Development Company

(LDC) har forlenget leien av flerbruksskipet Navion Munin med tilhørende produksjons-

utstyr. LDC eies av shipping- og offshoreselskapet Navion og innehaveren av produksjons-

utstyret, det norske selskapet Advanced Production Systems.

Statoil har en andel i feltet på 75 prosent gjennom datterselskapet Statoil Orient Inc.

CNOOCs andel er 25 prosent. De to selskapene har etablert en felles driftsorganisasjon.

STATOIL ÅRSBERETNING 99
37

G O D E  H M S - R E S U L T A T E R  I  K I N A
T E M A



H E L S E ,  M I L J Ø
O G  S I K K E R H E T

Mil jøvennl ig produksjon

Statoi l s  mål  og ambis joner

Virksomheten skal drives uten skade på mennesker
og miljø. Statoil skal i sin produksjon aktivt søke
fortjeneste gjennom god helse- og miljøkvalitet.

Målet er null arbeidsrelaterte sykdommer.
Statoil skal være en stimulerende og utfordrende
arbeidsplass som kjennetegnes av trivsel, omsorg
og effektive arbeidsformer.

Norske myndigheter krever null 

skadelige utslipp til sjø

Stortingsmelding nr. 58 (1996-1997) «Miljø-
vernpolitikk for en bærekraftig utvikling» angir
nasjonale mål for reduksjon av spredning av 
helse- og miljøfarlige kjemikalier. Målsetningen for
petroleumssektoren er at det som hovedregel ikke
skal tillates miljøfarlige utslipp («nullutslipp») fra
nye funn med selvstendige utbyggingsløsninger.
Utslippene til sjø fra eksisterende felt skal 
gjennomgås innen år 2000 med tanke på å 
oppnå nullutslipp innen år 2005. 

Utfasing av helse- og 

miljøfarlige kjemikalier

Statoil bruker om lag 170 000 tonn kjemikalier per
år i forbindelse med boring og produksjon på norsk

sokkel, hvorav halvparten, 85 000 tonn, slippes ut til
sjø. 91 prosent av denne mengden består av vann og
stoffer som enten finnes naturlig i sjøvann, eller
som regnes for å være ufarlige for miljøet. 8 prosent
er kjemikalier som ikke anses for å være kritiske 
i miljøsammenheng, og som er økotoksikologisk 
testet og funnet akseptable for utslipp. Miljø-
betenkelige kjemikalier utgjør om lag 1 prosent.
Utfasing av miljøbetenkelige kjemikalier er et viktig
tiltak for å nå målet om null miljøskadelige utslipp. 

Ved tildeling og fornyelse av Statoils kjemikalie-
kontrakter vektlegges leverandørenes evne til å
utvikle mer miljøvennlige produkter. Utvikling av
ny teknologi har gitt gode resultater. Eksempelvis
har Statoil i 1999 inngått nye kontrakter for leveran-
ser av kjemikalier for å hindre avleiringer på pro-
duksjonsinstallasjonene. Avleiringshemmere har
tradisjonelt vært lite biologisk nedbrytbare. Statoil
har nå tatt i bruk nye typer avleiringshemmere med
høyere biologisk nedbrytbarhet. Kjemikalienes
vannløselighet gjør at om lag 70 prosent av forbrukt
mengde slippes ut til sjø via produsert vann. Med
de nye avleiringshemmerne utfases en stor andel 
av Statoils miljøbetenkelige kjemikalier. 

Statoil har vært en viktig pådriver for å utvikle
arbeidsmiljøvennlige baseoljer for oljebaserte 
borevæsker. Baseoljene gir ingen hudirritasjon 
ved direkte kontakt og gir en reduksjon av
hydrokarbonutslipp til luft, noe som har forbedret
arbeidsmiljøet for borevæskepersonellet.

Reduksjon av utslipp til sjø

I Statoils nye kontrakter for bore- og brønnvæsker,
som trådte i kraft høsten 1999, er det innarbeidet
incentivordninger for gjenbruk av kjemikalier.
Incentivordningene gjør det mer lønnsomt for
væskeleverandørene å gjenbruke eller gjenvinne 
kjemikalier fremfor å tilvirke nye mengder bore- og
brønnvæsker. Denne ordningen forventes å føre til
redusert totalforbruk og utslipp av kjemikalier til sjø.

FoU-innsats for å kvantifisere 

miljøskade og effekt av tiltak

Statoil har gjennom sitt forsknings- og ut-
viklingsarbeid (FoU) lagt ned betydelige ressurser
for å utvikle et miljøstyringssystem som muliggjør
kvantifisering av miljøskade fra dagens og frem-
tidens utslipp til sjø og effekten av ulike tiltak.

I systemet kalt Environmental Impact Factor
(EIF), sammenliknes naturens tålegrenser for ulike
kjemiske stoffer med de konsentrasjoner som 
oppstår rundt utslippspunktet. Både kjemiske 
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komponenter som naturlig finnes i produsert vann,
og kjemikalier som tilsettes for ulike prosessformål
på plattformene, vurderes. 

Det er gjort omfattende laboratorietester og
studier for å avklare naturens tålegrenser for de
ulike kjemiske stoffene i produsert vann.
Resultatene viser at det er stor variasjon i miljø-
skadepotensial. I det videre arbeid vil erfaringene
muliggjøre prioritering av feltspesifikke tiltak.

Krav om reduserte utslipp av VOC 

(hydrokarbondamp)

Gjennom tilslutning til internasjonale konvensjoner
er Norge forpliktet til å redusere de samlede utslipp
av VOC (flyktige hydrokarboner) med 37 prosent 
i forhold til 1990-nivået. Frist for å oppnå dette er
2010. Norge var ikke i stand til å oppfylle målene 
i den opprinnelige VOC-avtalen med frist 31.12.99.

Bøyelasting og skipstransport av råolje fra 
sokkelen er den absolutt største enkeltkilde til
utslipp av VOC i Norge, og en vesentlig del av
utslippene kommer fra Statoil-opererte anlegg.
Under ledelse av Statoil har en rekke oljeselskap
forhandlet med norske myndigheter om en frivillig
avtale om VOC-reduksjoner ved bøyelastning av
råolje til havs. Selskapene kom ikke til enighet om
en slik avtale, og det forventes at norske myndig-
heter nå vil gi pålegg om utslippsreduksjoner. 

Tiltak for reduksjon av 

VOC-utslipp ved bøyelasting

Alle oljeselskap med rettigheter til bøyelastet olje
på norsk sokkel har under ledelse av Statoil deltatt i
det såkalte VOC-utviklingsprosjektet. I prosjektet er
det bygget to anlegg for reduksjon av VOC-utslipp
fra bøyelastere, og det er utviklet kommersiell 
spesifikasjon for slike anlegg. Et absorpsjonssystem
er i full drift på bøyelasteskipet Anna Knutsen, og 
et VOC-brensel-system er under ferdigstillelse på

M/T Navion Viking. Gjennom VOC-prosjektet har
Statoil høstet verdifulle erfaringer som vil kunne 
gi viktige miljøforbedringer.

Mil jøt i lpassede produkter

Statoils mål og ambisjoner

I Statoils utvikling av produkter og tjenester skal
det aktivt søkes fortjeneste gjennom god helse- 
og miljøkvalitet.

Myndighetene stiller krav til 

luftkvalitet og drivstoff

Luftkvalitet gis stadig større oppmerksomhet, 
særlig i de større byene, og spesielt utslipp fra
transportsektoren er blitt strengere regulert. EU
har fastsatt nye krav til luftkvalitet for partikler
(PM10), SO2 og NOx, og foreslått grenser for 
benzen, CO og ozon. For å kunne møte dette, er 
det blant annet innført nye krav til produktkvalitet
for bensin og diesel med virkning fra år 2000, 
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Gode mil jøresultater  på Sleipner

Driftsorganisasjonen for Sleipner har i løpet av de siste årene jobbet 
systematisk for å redusere utslipp til sjø og luft. Tekniske endringer 
er gjennomført, arbeidsprosedyrer er lagt om, det er arbeidet med 
holdninger og etablert «beste praksis» for drift av anleggene. 

Ved hjelp av modifikasjoner er oljeinnhold i det produserte vannet
redusert betydelig, til et nivå omkring 50-80 prosent under myndighete-
nes krav. Utslipp av kjemikalier knyttet til drift av CO2-fjerningsanlegget
på Sleipner T-plattformen er også vesentlig redusert. Etablering av
«beste praksis-rutiner» for operasjon av anlegget, samt tekniske
endringer, har blant annet gitt en reduksjon av forbruk og utslipp av 
kjemikaliet amin på 85 prosent fra 1997 til 1999.

M/T NAVION VIKING ER UTRUSTET MED VOC-BRENSELSYSTEM.



og videre innskjerpelser fra 2005 ventes innført.
Kvalitetskravene medfører at innhold av benzen 
og svovel må reduseres.

Miljøtilpassede drivstoff

Raffinerte produkter som bensin, diesel og andre
energiprodukter er blant Statoils viktigste 
produkter. Det satses på produksjon av miljøtil-
passede produkter, og Statoil har derfor over en
lang periode gjennomført tiltak og aktivt fulgt opp
myndighetenes krav til nye drivstoffkvaliteter. Det
er fortsatt usikkerhet rundt effekten av ulike miljø-
tiltak. Men innføring av mer moderne motortekno-
logi og bedre teknisk vedlikehold, kombinert med
riktig drivstoffkvalitet, forventes å kunne gi 
betydelig reduksjon i utslipp fra transportsektoren.

Statoil arbeider aktivt i forhold til myndigheter,
bilbransje og andre oljeselskap for å fremskaffe kunn-
skap om sammenhengen mellom motorteknologi,
produktegenskaper og helse- og miljøeffekter. Fokus
har vært på teknologiovervåking og studier av alter-
native produkter, ny motor- og avgassrenseteknologi,
produkters helse- og miljøeffekter, samt på forbedret
dokumentasjon for Statoils hovedprodukter. 

Resultatene fra arbeidet i 1999 vil kunne bidra
til en kost-/nyttebasert fastsettelse av fremtidige
krav til drivstoff og kjøretøy for å møte samfunnets
krav til luftkvalitet. Innen alternative produkter 
satses det blant annet på fornybare drivstoffer 
som rapsmetylester, bioetanol og biogass.

Gass gir utslippsreduksjoner

I forhold til andre fossile brensler har naturgass
klare miljøfordeler. Målt mot kull og olje gir 
naturgass 30-50 prosent lavere CO2-utslipp og 

60-90 prosent lavere NOx-utslipp ved produksjon 
av samme energimengde. I tillegg gir naturgass
kun marginale utslipp av SO2 og partikler.

Det satses innen brenselceller

Statoil samarbeider med det kanadiske selskapet
Methanex, verdens største metanolprodusent, og
det amerikanske selskapet Northwest Power
Systems om uttesting av metanoldrevne brensel-
celler for desentral strøm- og varmegenerering.
Brenselcellesystemet kan settes i boenheter slik 
at disse blir selvforsynt med kraft uten å være
tilkoblet strømnettet, og dette testes ut i et pilot-
prosjekt i den amerikanske delstaten Oregon. 

Statoil samarbeider også med Methanex for 
å få iverksatt et demonstrasjonsprosjekt i Europa
for uttesting av biler med metanoldrevne brensel-
celler. Brenselceller bruker hydrogen til å generere
elektrisitet, og avgassen består hovedsakelig av
vanndamp.

Bioenergi

Statoil satser også innen bioenergi, og kunne 
høsten 1999 åpne en ny biopelletsfabrikk i
Brumunddal, se side 31.

Bedre globalt  mi l jø og kl ima

Statoils mål og ambisjoner

Statoil skal legge til rette for en langsiktig og 
betydelig reduksjon av klimagassutslipp gjennom
god driftspraksis, utvikling av ny teknologi og 
bruk av Kyoto-mekanismene.

Omfattende interne studier viser at det ikke vil
være mulig å nå bransjens ambisiøse mål om 30
prosent reduksjon av utslippene i 2007 (i forhold til
«business as usual» basert på 1997-teknologi) uten
helt urimelig kostnader. Det er derfor igangsatt et
arbeid med å revidere de opprinnelige målene.

Krav om reduserte klimagassutslipp

I henhold til Kyoto-avtalen skal industrilandene
samlet redusere klimagassutslippene med minst 
5 prosent (i forhold til 1990-nivået) innen perioden
2008-2012. Et regjeringsoppnevnt faglig utvalg har
foreslått et opplegg for handel med utslippskvoter i
Norge koblet til de internasjonale mekanismer i
Kyoto-protokollen. For industrien på land, som tidli-
gere ikke har hatt utslippskostnader, innebærer
dette en kostnadsbelastning, mens offshore-
virksomheten etter forslaget kan få muligheter til 
å delta i kvotehandel i stedet for dagens CO2-avgift.

STATOIL ÅRSBERETNING 99
40

VIRKSOMHETEN GJENNOM ÅRET

KULLFYRING ERSTATTES AV NORSK GASS.
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Statoil vil kunne bli den største norske aktøren
i et marked for utslippskvoter. Innføring av kvoter
vil for landbasert virksomhet gi en merkostnad og
en mulig kostnadsmessing ulempe sammenlignet
med konkurrerende virksomhet i andre land. 
Det skjer dersom slik virksomhet i disse landene
ikke får tilsvarende belastning ved tilpasning til
Kyoto-protokollen. Dersom industrien påføres en
kostnadsmessig ulempe, vil det svekke grunnlaget
for å etablere og drive energiintensiv landbasert
industri i Norge sammenlignet med andre land. 

Tiltak for reduksjon av 

klimagassutslipp

Statoil har lagt frem en analyse over mulige 
tiltak med tilhørende kostnader for å begrense
utslippene av klimagasser. Analysen viser at kun
marginale forbedringer kan oppnås lønnsomt 
med dagens CO2-avgift. Det vil derfor bli arbeidet
videre med forskning og utvikling av mindre 
energikrevende teknologi. 

Statoil vurderer også hvordan handel med
utslippskvoter og bruk av Kyoto-mekanismene 
kan utnyttes.

Statoils HMS-kompetanse 

brukes internasjonalt

Statoil ønsker å bidra aktivt til at erfaringer fra 
i norsk sokkel blir overført til konsernets 
virksomhet i andre deler av verden. Statoils HMS-
profil er blitt lagt merke til, både blant utenlandske
myndigheter og blant samarbeidende selskaper.
Statoils visjon for arbeid med helse, miljø og 
sikkerhet (HMS) tilsier at Statoil skal være blant 
de beste uansett hvor det opereres. Målet er å
unngå alle skader og utilsiktede utslipp.

Statoil har oppnådd gode resultater i Kina, men
også i Venezuela har Statoil vært pådriver for å heve
HMS-standarden. Boreriggene på oljefeltet LL 652 i
Maracaibosjøen vil injisere borekaks og avløpsvann
i egne injeksjonsbrønner. Dette er første gang i
Venezuelas historie at borerigger opererer med null
utslipp av forurensninger til sjø. Statoil, som er
partner i feltet, har vært en sentral aktør for å få 
til denne miljøløsningen.

Energieffekt iv itet  og 

ressursutnytt ing

Statoils mål og ambisjoner

Statoils virksomhet skal bidra til en bærekraftig
utvikling. Statoil skal videreutvikle en portefølje 

av miljøtilpassede energiprodukter, og selskapet
skal aktivt søke å oppnå fortjeneste gjennom 
miljøvennlig produktkvalitet.

Statoils anlegg og installasjoner skal ha en 
teknisk tilstand og opereres slik at ulykker og 
farlige hendelser ikke oppstår. Statoils beredskaps-
organisasjon skal ytterligere profesjonaliseres 
og effektiviseres.

Nytt energiledelsessystem ved 

Statoils raffineri i Kalundborg

Statoil arbeider systematisk for å redusere energi-
forbruket. Det gjelder både for virksomhet på 
sokkelen og for kontor- og produk-
sjonsanlegg på land. Eksempelvis har
raffineriet i Kalundborg tatt i bruk et
energiledelsessystem som et element i
en avtale med myndighetene.
Gjennomførte tiltak for energieffektivi-
sering har redusert CO2-utslippene
med nærmere 100 000 tonn årlig i 
forhold til hvordan anlegget var 
bygget og ble drevet tidlig i nittiårene. 

Avfall sorteres og gjenvinnes

Statoil satser på kildesortering av
avfall både for sokkelvirksomheten 
og ved produksjonsanleggene og 
kontorstedene på land. 

I regi av Oljeindustrien lands-
forening (OLF), har Statoil ledet en
arbeidsgruppe med representanter 
fra flere større oljeselskap som har utarbeidet 
retningslinjer for mer miljøvennlig avfallsstyring
på sokkelen. Det er fastsatt sorteringskriterier 
for gjenvinning av avfallsressursene.

Retningslinjene er innarbeidet i avtalen som
Statoil våren 1999 inngikk med den norske tjeneste-
leverandøren Renovasjon Nord AS. Avtalen omfatter
alt avfall fra Statoils offshorevirksomhet på norsk
sokkel (med unntak av Norne) og inkluderer alle

STATOILS RAFFINERI I 

KALUNDBORG, DANMARK.

Statoi ls  mi l jøforum 

Det er viktig for Statoil å være i dialog med organisasjoner og enkelt-
personer som har oppfatninger om selskapets virksomhet eller som 
kan tilføre kunnskap og ideer. Dette øker forståelsen for hvilke verdier,
holdninger og argumenter Statoil møter i samfunnet rundt oss, og gjør
selskapet bedre i stand til å finne samfunnsmessig gode løsninger.
Statoil etablerte i 1998 «Statoil Miljøforum» der Statoils konsernsjef
møter miljø- og forbrukerorganisasjoner.



lisenskunder som benytter Statoils forsyningsbaser
i Kristiansund, Florø, Bergen og Stavanger. Flere 
av landanleggene i Norge er også inkludert.

Smøreoljefabrikken på Fagerstrand har etablert
et system for miljøvennlig avfallshåndtering i 
samsvar med krav om økt ressursutnyttelse og
lavere miljøbelastning. Det er tilrettelagt for utsor-
tering av alle typer avfall, og det er oppnådd meget
gode resultater. Restavfallsmengden er i løpet av en
3-årsperiode redusert med 70 prosent, og gjenvin-
ningsgraden ved anlegget er nærmere 90 prosent.

Økt gassutnyttelse på Tjeldbergodden

Metanol fremstilles av naturgass. Statoils anlegg på
Tjeldbegodden er Europas største produsent av
metanol. Det benyttes særlig gass om ikke har 
tilgang til det konvensjonelle gassmarkedet, og jo
mer gass som kan utnyttes, desto mer olje kan
utvinnes. Alternativet er reinjisering av gass, men
det er begrenset hvor mye som kan reinjiseres.

Erfaring gir økt sikkerhet

Erfaringsoverføring er viktig for å sikre et godt og
trygt arbeidsmiljø. Det er iverksatt en rekke tiltak
for å sikre en bred erfaringsoverføring. I HMS-
programmene for olje- og gassfeltene offshore og
for produksjonsanleggene på land, er beste HMS-
praksis implementert. Bruk av elektroniske verktøy

til blant annet registrering og oppfølging av 
uønskede hendelser, deltagelse i faglige nettverk,
benchmarkingssamarbeid med større internasjo-
nale selskap og deltagelse i samabeidsprosjekt 
som f.eks. Norsk dypvannsprogram (NDP), er
eksempler på tiltak som bidrar til god erfarings-
overføring på HMS-området.

Gjennom deltagelse i NDP har Statoil opparbei-
det kompetanse på dypvannsoperasjoner. NDP, som
er et treårig samarbeidsprosjekt mellom de norske
dypvannsoperatørene, sikrer god erfaringsover-
føring, og har blant annet gitt meget god forståelse
for virkninger av utilsiktet oljeutslipp på dypvann.
Dyphavsforhold stiller nye krav til oljevernbered-
skapen, fordi oljen kan innlagres i vannmassene og
dermed i liten grad bli synlig på havoverflaten. 

Et område som har oppnådd meget gode 
sikkerhetsresultater, er Kårstø utbyggingsprosjekt,
som gjennomføres for å kunne videreforedle gassen
fra Åsgard-feltet. God erfaringsoverføring fra 
tidligere utbygginger, blant annet på Kollsnes, 
omfattende opplæring (9 000 personer har 
deltatt på grunnleggende HMS-kurs i 1999) og 
god oppfølging av de ulike entreprenørene har 
gitt meget gode resultater. 

Statoils HMS-resultater er vist i HMS-
regnskapet på side 80-83.
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Konsernsjefens helse- ,  mi l jø-  og s ikkerhetspr is

Statoil har siden 1997 årlig utdelt Konsernsjefens helse-, miljø- og sikkerhetspris. Prisen gis for ekstraordinært god innsats 
på HMS-området, og kan tildeles ansatte i Statoil, leverandørselskaper eller andre som har oppdrag for Statoil. Gjennom 
nominering til prisen synliggjøres en rekke eksempler på god HMS-praksis som kan overføres til andre deler av Statoils virksomhet.

Konsernsjefens HMS-pris for 1999 er tildelt fysioterapeut Joseph Odijk for hans arbeids-
miljøtiltak relatert til sykefravær. Odijk har i nærmere to år arbeidet med prosjektet
«Nærværsarbeid i driftstjeneste/forpleining». Relativt høyt sykefravær innen forpleining 
var bakgrunnen for at Statoil valgte å satse på å identifisere tiltak som kan redusere 
sykefraværet. 

Odijk fokuserer på nærvær i stedet for fravær, og fremmer positive faktorer som gjør at
den sykemeldte kommer raskt tilbake til jobb. Det er etablert et system hvor en så tidlig som
mulig kontakter den sykemeldte for å se på muligheter for rask tilbakeføring til arbeidet,
gjerne i form av aktiv eller gradert sykemelding. Opplegget evalueres planmessig og kontinu-
erlig i samarbeid med primærlege, bedriftshelsetjeneste og trygdekontor. Odijks arbeid er
godt mottatt blant de ansatte, og har gitt meget gode resultater som kan overføres til andre
deler av selskapet.

Juryen under ledelse av konsernsjef Olav Fjell vurderer Odijks arbeid som meget tilfreds-
stillende. Odijk har fått til et godt samarbeid internt og eksternt, og kan vise til meget gode
resultater innen et felt hvor det ikke alltid er like enkelt å dokumentere reelle forbedringer.
Hans arbeid har stor overføringsverdi for selskapet, og Odijk er et eksempel på at enkelt-
personers innsats kan gi meget gode resultater.

KONSERNSJEF OLAV FJELL (T.V.) OVER-

REKKER STATOILS HMS-PRIS FOR 1999

TIL JOSEPH ODIJK. PRISEN ER EN

SKULPTUR AV HUGO WATHNE.



M E N N E S K E R  O G  S A M F U N N

Flere hensyn danner rammebetingelsene for
Statoils virksomhet. Som et internasjonalt olje- 
og gasselskap søker vi lønnsomhet og langsiktig
avkastning i våre forretninger. Vi er avhengige av
forekomster av råstoff og muligheten til å utvinne
og selge disse. I tillegg legger Statoil andre 
premisser for sin aktivitet - i vår virksomhet viser 
vi respekt for miljø, samfunn og enkeltmennesker.
Statoils verdier er nedfelt i vårt verdidokument, der
det blant annet slås fast at Statoil skal handle til
beste for samfunnets langsiktige interesser, ha en
høy forretningsmoral, kjennetegnes ved ærlighet 
og redelighet og vise respekt for menneske-
rettighetene. Disse verdiene er med på å skape 
vår identitet som selskap.

I sin internasjonale forretning bygger Statoil på
erfaringene fra den første fasen av sin virksomhet.
På norsk sokkel ble oljeindustrien helt fra starten
av avkrevd en ansvarlig holdning til miljøet og sam-
funnet den skulle etablere seg i. Statoil har ivaretatt
sine forpliktelser gjennom en god personalpolitikk,
ved å være med på utviklingen av kompetanse i 
oljesektoren og ved å sette inn store ressurser på
helse, miljø og sikkerhet (HMS). Gjennom sin 
virksomhet har Statoil også bidratt til fremveksten
av leverandørindustri, og således bidratt til positive
ringvirkninger av oljevirksomheten. 

Verdiene som lå til grunn for organiseringen 
av vår virksomhet i Norge, videreføres nå i vår
internasjonale virksomhet. Men i de samfunn der 
vi etablerer oss, kan utgangspunktet være ulikt:
mange av de rikeste oljeprovinsene er preget 
av ufullstendig demokratiutvikling og svake 
institusjoner. Vi ønsker gjennom vår forretnings-
virksomhet å bidra til større åpenhet og bedre 
ressursfordeling - å ta del i økonomisk utvikling er
en menneskerett. Det er vårt mål å dokumentere
hva vi oppnår på dette området gjennom å ta 
i bruk en tredje, «sosial» bunnlinje; en systematisk
oversikt over hvor vellykket implementeringen 
av vår menneskerettighetspolicy er, og av hvor 
godt vi ivaretar vårt samfunnsansvar. 

Statoils syn er at en bevisst holdning til 
menneskerettigheter og samfunnsansvar er riktig
og nødvendig - fordi vi ønsker å leve opp til etiske
krav og gjøre det rette, men også fordi dette 
øker våre forretningsmuligheter. Gjennom vårt
arbeid med menneskerettighetene ønsker vi å bidra
til lokal stabilitet og forutsigbare rammevilkår for
virksomheten. Videre krever investorer i økende

grad at de selskaper de investerer i, skal ta miljø 
og menneskerettigheter på alvor. Statoil ønsker å
imøtekomme disse kravene. Også forbrukere blir
stadig mer bevisste på produsenters forhold til
menneskerettigheter og utvikling. Med andre ord
er Statoils evne til å levere resultater som ikke går
på bekostning av respekten for miljø og mennesker,
avgjørende for hvordan vi som selskap oppfattes av
omgivelsene: eiere, ansatte, kunder og det øvrige
samfunn. Tilliten disse ulike aktørene har til oss, vil
innvirke på forretningens fremtidige lønnsomhet.
Dette forutsetter en fast holdning og klare 
strategier og retningslinjer.

Som på miljøområdet, bygger Statoils tilnær-
ming på dette feltet på erfaringene fra norsk sokkel.
Statoil-modellen bygger på erkjennelsen av at det å
mestre et nytt fagfelt tar tid. Men selv om det er en
krevende utfordring vi står overfor, er det vår 
oppfatning at vi kan lykkes gjennom en målbevisst
og praktisk problemløsning ute i organisasjonen.
Vårt arbeid kjennetegnes av:
• Strategi og holdninger. Realiseringen av

Statoils ambisiøse holdning til menneskerettig-
heter og samfunnsansvar forutsetter langsiktig-
het. Vi arbeider systematisk med strategier, 
retningslinjer og holdninger i forhold til 
menneskerettigheter og selskapets ansvar 
ut over det rent kommersielle.

• Intern opplæring. En policy er lite verdt 
dersom ingen kjenner til den eller forstår den.
Vi gjennomfører opplæring i menneskerettig-
hetsspørsmål, og organisasjonens kjennskap 
til selskapets holdning blir målt i vår årlige 
personal- og arbeidsmiljøundersøkelse. Målet
er at alle våre ansatte skal forstå betydningen
av menneskerettighetene som et fundament 
for vår forretningsvirksomhet.

• Organisasjonsutvikling. Det er etablert en
egen avdeling med ansvar for å analysere og
følge opp problemstillinger knyttet til 
menneskerettigheter, politikk og samfunnsliv.
Avdelingen er en del av Statoils internasjonale
forretningsområde, og dens arbeid inngår i 
selskapets regulære forretningsprosesser. Alle
våre internasjonale kjerneområder har egne
medarbeidere med ansvar for lokal oppfølging
av menneskerettighets- og samfunnsspørsmål.
Statoil har integrert vurderinger av menneske-
rettigheter og politisk risiko i forretnings-
beslutninger, og dette blir derfor vurdert i 
alle relevante beslutningsprosesser på lik linje
med tekniske og kommersielle forhold. 
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• Metodeutvikling. I 1998 igangsatte Statoil en
bred metodeutviklingsstudie i samarbeid med
fire forskningsinstitusjoner, for bedre å forstå
oljeindustriens betydning for samfunnsutvik-
ling. Dette arbeidet er sluttført i 1999. Vi har
utviklet en metodikk og parallelt gjennomført
den første av en serie landstudier, gjennom en
analyse av Aserbajdsjan. Vi er for tiden i gang
med et tilsvarende arbeid om Angola. Denne
typen konsekvensanalyser er en viktig del av
Statoils arbeid med menneskerettigheter. Et
annet element i dette kontinuerlige arbeidet er
etiske revisjoner, som skal kontrollere hvordan
vår policy på etikk- og menneskerettighets-
området blir overholdt i vår internasjonale 
virksomhet. Både landstudier og etiske 
revisjoner inngår i Statoils arbeid med den 
«tredje bunnlinjen». Arbeidet med å forbedre
denne rapporteringen skal videreføres i år 2000. 

• Nye partnerskap. På den eksterne arena har
Statoil oppsøkt nye samarbeidspartnere og 
etablert nye samarbeidsmodeller for å kunne
synliggjøre våre holdninger gjennom konkrete
prosjekter. I 1998 ble Statoil invitert til å delta i
en dialog med FNs utviklingsprogram (UNDP)
og en rekke andre bedrifter om nye samar-
beidsformer. Denne dialogen er videreført i
1999. Statoil har konkretisert dette gjennom et
pilotprosjekt i Venezuela, der selskapet støtter
et samarbeidsprogram mellom UNDP, Amnesty
International og en lokal interesseorganisasjon
(NGO). Programmet skal bidra til bedre forstå-
else for og ivaretagelse av grunnleggende retts-
sikkerhetskrav blant venezuelanske dommere. 

• Dialog. Statoil har valgt å gå aktivt inn i 
debatten om hvilket ansvar utenlandske 
selskaper skal ha i vertslandene - en debatt 
som foregår i medier, i forskningsmiljøer, 
blant frivillige organisasjoner, myndigheter 

og industriselskaper. Vi fører i dag dialog 
med en rekke frivillige organisasjoner i Norge 
og internasjonalt, blant annet Amnesty
International, Norsk Forum for Ytringsfrihet og
NGO Forum. Videre deltar Statoil i regjeringens
konsultasjonsorgan for menneskerettigheter,
KOMpakt. Vi har også en god kommunikasjon
med myndighetene - både i Norge og i andre
land hvor vi er etablert. Gjennom denne 
kontakten kan vi høste ny kunnskap for vårt
eget arbeid, og tror også at andre vil ha nytte 
av å lytte til våre erfaringer på dette feltet.

• Utviklingsarbeid. I tillegg til forpliktelser vi
påtar oss som et ledd i kommersielle kontrakter
(teknologioverføring, opplæring, utvekslings-
programmer osv.), bidrar Statoil til utviklings-
tiltak i land der vi opererer. På dette området 
er vi opptatt av samarbeidsprosjekter med 
profesjonelle bistandsorganisasjoner som har 
forankring i det lokale samfunn. Prosjekter
innenfor helse, utdanning og lokalt entrepre-
nørskap prioriteres. Dette er prosjekter med
betydning for våre lokale vertssamfunn, 
som også fremmer lokal kunnskap og 
kulturforståelse hos våre egne ansatte. 
Bærekraftighet er et mål, og prosjektene 
skal kunne videreføres uten støtte fra Statoil.

• Forretningsetikk. Det er en forutsetning for
Statoil å ha god anseelse som et forretnings-
orientert, hederlig og pålitelig selskap. Vi
ønsker å være et eksempel til etterfølgelse 
når det gjelder forretningsmoral og redelighet,
uansett hvor vi er i verden. Vårt omdømme 
skapes i stor grad av den enkelte medarbeiders
handlinger og opptreden, og Statoil stiller 
absolutte krav til ansattes redelighet og 
forretningsmoral. I tillegg ønsker vi også 
å bidra til en bred front mot korrupsjon ved 
å alliere oss med gode krefter i de land der vi
opererer, med industrien og med sentrale 
frivillige og multilaterale organisasjoner.

Statoils forretningsvirksomhet skal holde en høy
etisk standard. Da kan vi være et selskap som våre
ansatte, kunder og omgivelser kan identifisere seg
med og være stolte av. Det er vårt bidrag til en ønske-
lig utvikling, og arbeidet med disse spørsmålene 
skaper også energi og lagfølelse i egen organisasjon.
Samtidig er det til syvende og sist slik at demokrati-
sering og sosial og økonomisk fremgang i et land er 
i industriens kommersielle interesse. Utvikling 
fremmer mer stabile rammevilkår, økt forutsigbarhet
og potensielt også markeder for våre produkter.
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Trippel  bunnl inje 

Statoils årsberetning for 1999 representerer en videreutvikling av fjor-
årets årsberetning med hensyn til å integrere konseptet «Trippel bunn-
linje». Statoils virksomhet skal styres og resultatene måles og rapporte-
res ut fra de tre dimensjonene økonomi, miljø og samfunn. Nødvendige
kostnadsreduksjoner må gjennomføres uten at fundamentale verdier
knyttet til sikkerhet og arbeidsmiljø, ytre miljø og sosiale og samfunns-
mesige forhold settes til side. 

Styring og resultatmåling må også omfatte indikatorer knyttet til
miljø- og samfunnsmessige forhold. Statoil har over flere år dokumen-
tert sine resultater på miljøområdet. 


