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Balder Future-prosjektet 

1.  Sammendrag 

 Balder Future-prosjektet er en del av Vår Energi 
sin storsatsing på levetidsforlengelse av Balder-
området i Nordsjøen. 

 Balder Future-prosjektet vil forlenge 
produksjonen fra Balder-lisensen til 2045. 
Lisensen (PL 001) er den første på norsk sokkel 
og vil dermed få en levetid på 80 år. 

 Prosjektet inkluderer 

o boring av 13 nye produksjonsbrønner og 
én vanninjeksjonsbrønn på Balder-feltet. 
Målet er å hente ut 136 millioner fat 
oljeekvivalenter (mboe). 

o oppgradering og levetidsforlengelse av 
produksjonsskipet Jotun FPSO. Skipet tas 

til land sommeren 2020, før det to år 
etter re-installeres mellom Balder-feltet 
og Ringhorne-feltet i Nordsjøen. 
Oppdraget vil på det meste engasjere 
1 200 – 1 400 arbeidere ved Rosenberg Worley sitt verft i Stavanger. 

 Balder Future-prosjektet representerer en investering på 19,6 milliarder 
kroner. Prosjektet forventer å skape nærmere 30 000 sysselsatte årsverk 
for prosjekt- og driftsperioden 2018-45, med en topp på 4 500 i perioden 
2020-22.  

 I tillegg til de planlagte produksjonsbrønnene, vil prosjektet muliggjøre 
boring av flere brønner, og boring av nye brønner fra Ringhorne-
plattformen. Vår Energi vurderer også å bore nye letebrønner i området. 

 Lisenseiere: Vår Energi AS 90 % og Mime Petroleum AS 10% 

2.  Leverandører 

 Rosenberg Worley AS i Stavanger er tildelt en EPCI-kontrakt (ingeniør-
arbeid, anskaffelser, konstruksjon og installasjon) for oppgradering og 
modifikasjon av Jotun FPSO.  

 Baker Hughes og Ocean Installer, begge med baser i Stavanger-regionen, 
valgt til å utføre ingeniørarbeid, anskaffelser, konstruksjon og installasjon 
av nye subsea-systemer (SPS), umbilicals, stigerør og transportrør til 
Jotun FPSO. 

 Seadrill Norway Operations AS er tildelt kontrakt for boring av 
produksjonsbrønner og vanninjeksjonsbrønn. Boringen gjennomføres av 
West Phoenix. 

3.  Vår Energi AS 

 Driver olje- og gassproduksjon fra 35 felt på norsk sokkel.  
Daglig produksjon: 300 000 boe. 

 Operatør for fire produserende felt: Goliat (Barentshavet), Marulk 
(Norskehavet), Balder og Ringhorne Øst (Nordsjøen). 

 1 000 ansatte fordelt på arbeidsplasser offshore, ved hovedkontoret på Forus, ved driftskontoret i 
Hammerfest og ved samt avdelingskontoret i Oslo. 

 Vår Energi AS er eid av Eni S.p.A (69,6 prosent) og HitecVision (30,4 prosent). 
 

Kontaktpersoner 

Jan Eirik H. Gjerdevik 
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