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OSPAR

I 1992 ble Oslo - Paris avtalen undertegnet. OSPAR forplikter oljeproduserende kyststater i den østlige delen av nor-
datlanterhavet til å sikre det maritime miljøet. Dette innebærer blant annet at oljeplattformer skal tas vekk etter bruk. 
Flytting og opphugging av slike plattformer er en kostbar affære.

Siden det er nettop disse plattformene og den aktiviteten som har foregått på dem som i stor grad har vært med å 
bygge opp dagens velferdssystem vil det etter min mening være uklokt om alle hugges opp og smeltes om. Det er 
snakk om en sentral del av norsk kulturarv, og en del av kulturarven som de fleste av oss paradoksalt nok kun har et 
forhold til gjennom nyhetsreportasjer og tv-dokumentarer. 

PROBLEMSTILLING / OPPGAVEFORMULERING

Kan oljeplattformene ivaretas på noen måte?  
Har de et liv etter endt bruk, eller kan de få en ny bruk?

I denne diplombesvarelsen ønsker jeg å gjøre en mulighets-studie 
av hva etterbruken av oljeinstallasjoner kan være, basert på analy-
ser. Jeg ønsker videre å ta et valg der jeg går videre med en av 
de foreslåtte mulighetene og tegner ut dette som en arkitektonisk 
visjon. 

OPPRYDDING ETTER AT PRODUKSJONEN ER SLUTT

“Petroleumsverksemda låner havet, og alle faser av olje og gassversemda skal ta hensyn il miljøet og andre brukere 
av havet. Utgangspunktet er at når verksemda er over skal alt være rydda og fjerna.” (ospar)



VIKTIGE FAKTA OM OLJENÆRINGEN I NORGE

Det finnes i dag rundt 65 felt i produksjon på norsk sokkel. Feltene er bygget ut med over hundre installasjoner.

Rundt 40% av de oljeressursene man regner med at finnes på kontinentalsokkelen er så langt produsert. 

Siden oppstarten i 1971 har oljenæringen skapt verdier for rundt 8000 miliarder kroner, målt i dagens pengeverdi.

I den samme perioden er det investert ca. 3000 miliarder kroner i leting, utbygging av felt, transportinfrastruktur og 
landanlegg. (Dette tallet er også målt i dagens pengeverdi.).

Inntektene fra petroleumsvirksomheten utgjør i dag: 

 51% av landets eksport
 36% av statens inntekter
 25% av brutto nasjonalprodukt

Petroleumseksporten utgjorde nærmere 480 miliarder kroner i 2009 - 11 ganger så mye som eksportverdien av fisk.

I 2009 ble det investert samlet omkring 136 miliarder kroner i næringen. Det utgjør 26% av de samla realinvesterin-
gene i landet.  
 
Det er i dag oljerelatert virksomhet i alle norske fylker, og mer enn 200 000 personer er tilknyttet nærin-
gen.



HVA HAR VI GJORT MED PLATTFORMER SOM HAR UTSPILT SIN ROLLE SÅ LANGT

Odin

Stålplattformen på gassfeltet Odin ble fjernet fra norsk sokkel i 1996/1997.  Dette var den første komplette produk-
sjonsplattformen som ble fjernet fra norsk sokkel. Esso som var operatør på feltet fåreslo først å legge understel-
let igjen på havbunnen ved å velte det, som et pilotprosjekt for danning av kunstige fiskerev. Norske myndigheter 
besluttet at strukturen skulle tas til land for opphugging. Et argument mot å lage kunstige fiskerev var at dette ville 
representere en hindring for trålefiske. 

Fra Odinfeltet var konklusjonen at det kan være rimeligere å ta understellet til land enn å senke det på dypt vann. 
Strukturene må ansett taues og transportkostnadene vil være omtrent det samme. Det er mer kostbart å fjerne foru-
rensende stoffer til vanns enn til lands. Det er også en risiko å bli stilt til ansvar for mulige fremtidige skadevirkninger 
dersom man dumper på dypt vann. 

Maureen

En stor stålplattform ved navn Maureen ble fra 1999-2001 fjernet fra britisk sokkel. Operatøren her var oljeselskapet 
Conoco Philips. Stålunderstellet var her utstyrt med tanker som kunne gjøre palttformen flytende igjen. Strukturen ble 
tauet til Stord for opphugging. Understellet ble senere brukt som fundament for en kai ved Leirvik på Stord. Last-
ebøyen av betong ble brukt som bølgebryter i en havn for fritidsbåter.

 Frøy

Frøy ble stengt i 2001. Det ble forsøkt å selge understellet for bruk på britisk sokkel, men dette ble ikke gjenomført. 
Det ble i stedet hugget opp i Mekjavik. Overbygningen ble fraktet til Lyngdal der det ble oppbevart i påvente av mulig 
gjenbruk. Firmaet Lyngdal resycling demonterte plattformen og solgte det meste av utstyret. Resten ble resirkulert. 



Friggfeltet

Oljeselskapet Elf markedsførte salg av installasjonene på friggfeltet i 1998, flere selskaper hadde begynt å spesi-
alisere seg på salg og gjenbruk av oljeinstalasjoner. Styringssystemet og andre brønnhodekomponenter ble solgt, 
mens selve brønnrammen ble smeltet og resirkulert. Før fjerningen ble det imidlertid utarbeidet utførlige utredninger 
knyttet til miljøkonsekvenser. Det ble blant annet sett på en rekke alternativ for gjenbruk av betongunderstellene.

Kunstige fiskerev. 
Fundament for vindmøller.
CO2 frie gasskraftverk. 

Konklusjonen av utredingen var at det var stor teknisk usikkerhet knyttet til mange av alternativene for gjenbruk og in-
gen ble vurdert som økonomisk forsvarlig. Fjerning og disponering på land var det første alternativet som ble vurdert 
for de tre betongunderstellene. Følgende usikkerhetsmoment ble sett på ved fjerningen. 

Et uhell under hevingen ville kunne få store konsekvenser. Understellene kunne kollidere med hverandre og sunket 
skadet ned på havbunnen. Et slikt scenario ville innebære en stor sikkerhetsrisiko og høye ekstrakostnader. 
Det ble også utredet en mulig avkutting av understellene 55 meter under havoverflaten. En slik avkutting ville være 
tilfredsstillende, men vurdert som mer risikofylt enn en eventuell flytting. 

Det endte med at betongunderstellene ble etterlatt og merket med lys til advarsel for skipstrafikken.   
Plattformene med stålunderstell på Friggfeltet ble kuttet opp av en fjernstyrt undervannsfarkost og disponert på land. 
med unntak av kontrollmodulen på Nordøst Frigg. 

Bildet til høyre viser hvordan kontrollmodulen på Nordøst Frigg nå blir brukt 
som et treningssenter for borepersonell. Denne installasjonen ligger i Tau 
kommune. 



Betongplattform. Disse installasjonene er ment for langvarig bruk, og er derfor ikke ment å anvendes 
noe annet sted når brønnen er tom. De er heller ikke ment å flyttes på, men vil i følge OSPAR-avtalen 
måtte trekkes i land uansett. Flytting eller kapping av petogsøylene er både dyrt og risikabelt i mange 
tilfeller.

Jacketrigg. Dette er også en type plattform ment for langvarig bruk. Hovedforskjellen på jacket og 
betongplattform ligger i materialet i søylene. En Jacket-rigg er bygget i stål og vil trenge nye anoder 
(sink) jevnlig. Dersom pattformen trekkes til en by vil man relativt enkelt kunne tilpasse høyden på 
søylene. Anodebehovet vil være mindre jo mindre av søylen som er under vann, og jo tynnere søylene 
er. Søylene vil væe tynnest øverst.

Jack-up rigg. En jack-up rigg brukes på havdybder fra 60m til 120m. Her kan man justere selve dekket 
etter høyden. De er bygget i stål. Vi har bare én slik plattform på norsk sokkel i dag. 

Spar plattform. Denne plattformtypen dupper i vannet, men er relativt stabil med tanke på ballasten 
nederst i betongpottongen. Videre er strukturen festet med sugeanker i bunn. Vi har få slike strukturer 
på norsk sokkel siden det er relativt grundt vann der vi henter ut brorparten av olje og gass.

Dynamisk proporsjonert rigg. Dette er en rigg-konstruksjon som ofte kan flyttes ved hjelp av egene 
propeller. Den kan i så måte også kunne selges eller flyttes til der den kan brukes etter endt oppdrag 
på norsk sokkel. Stålpottongene den flyter på er det viktigste aberet med tanke på etterbruk. En DP rigg 
omfattes heller ikke av OSPAR avtalen da den er som et skip å regne. 

ULIKE TYPER PLATTFORMER PÅ NORSK SOKKEL



PERMANENTE INSTALLASJONER FLYTTBARE INSTALLASJONER

PLATTFORMER OG DYBDE



KART OVER INSTALLASJONENE 

plattformene plattformene + rørsystemer



plattformene + fergeforbindelser gjennom områder med plattforemer plattformene + fergeforbindelser gjennom områder med plattforemer + hurtigruta



plattformene + rørsystemer + vindkart (rødt er sterk vind) all informasjon samlet



ULIKE SCENARIER

Jeg prøver her å illustrere noen ulike alternativ 
til etterbruk.



HOVEDRETNINGER

Enten ser jeg på plattformene med sin beliggenhet og sin fabrikktypologi som en mulighet til å 
foreslå ny bruk innenfor industri, eller så ser jeg på plattformene som kulturminner. 

Industri:  

Noen ulike tanker om etterbruk av plattformer innenfor 
verdiskapning og industri er disse:

Gasskraftverk
Havbruk
Vindmøllepark

Kan man tenke seg en hybrid mellom ny industri og 
kulturminne? Dvs la brukere som i utganspunktet ikke 
har tilgang til et slikt sted få komme ut dit samtidig som 
det foregår en produksjon av f.eks. vindkraft.

Vil en slik oppgave kreve større kompetanse enn jeg 
kan hanskes med på nåværende tidspunkt?

Kulturminne: 

Ved å se på plattformene som kulturminner kan det 
oppstå helt nye ideer rundt gjenbruk. Jeg velger derfor 
å gå i denne retningen.



Plattformen ligger der den har hatt sitt virke. Realismen ved besøket 
blir total. Tilgjengelig med helikopter eller tilknyttert internasjonal 
ferge, eller hurtigruten. Tilgjengelig for de som kan betale.

Plattformen Flyttes nærmere land. Den ligger forholdsvis isolert. Kan 
knyttes opp mot båt-trafikk, som for eksempel båten til munkholmen 
dersom vi snakker om Trodheimsfjorden. Tilgjengelig for alle.

Plattformen legges så nært land at den tilknyttes byen med broforbin-
delse. Den er her lett tilgjengelig, men har det mistet sin opprinnelige 
karakter?

Plattformen legges her helt inntil land. Den blir en halvøy. Hvordan 
den forholder seg til byen blir svært interessant. En stor plattform kan 
lett sprenge skalaen i en norsk by. Den er helt tilgjengelig. 

Plattformen eller deler av den settes inn i byen og det oppstår en 
absurd situasjon. Hva kunne dette bli til?

BELIGGENHET



ARBEIDSMETODE OG MÅL

Jeg ønsker å arbeide uten program i den første fasen av diplomoppgaven. Ved å se på ulike strukturer på platt-
formene, se på skalaen av ulike plattformer i forhold til kjente størrelser og gjennom lek med form ønsker jeg å se om 
dette kan generere ideer om hva en plattform kan gjenbrukes til. 

Når jeg har funnet et konsept jeg kan gå videre med ønsker jeg å legge særlig vekt på tektonikk gjennom modell-
studier og 3D modellerte studier.
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