
Erfaring med felt i drift 
via måle- og allokeringsrevisjon

NFOGM Fagdag
23.3.2021
George McInally



Erfaring med felt i drift via måle- og allokeringsrevisjon

• Vår Energi

• Tilsyn og Revisjon

• Avtaler og Innsyn

• Erfaringer



Vår Energi

• Eierskap i 39 produserende / prosjekterte felt

• 35 i produksjon i dag

• Operatør av 4

• Store deler av produksjonen til Vår Energi stammer 
fra ikke-opererte felt

• Økende behov, og påseplikt, for å ivareta at fordelingen 
av ressursene gjøres på en forsvarlig og rettferdig måte

• Stor variasjon i eierfordeling, produkter, målemetoder, 
allokeringsmetoder, verdijustering etc.



Tilsyn og Revisjon

• Tilsyn

• Oljedirektoratet – Måleforskriften!

• Partnere i lisenser på sokkelen

• Revisjon

• NOROG 032



Revisjon – NOROG 032

• Revisjonsforløpet er tydelig beskrevet

• Revisjonslead

• Kartlegger kompetansen og fordeler oppgaver

• Revisjonsarbeidet deles opp i flere faser

• Målet er å forbedre allerede etablerte systemer og ha
rettferdige metoder til grunn som alle enes om



Avtaler og Innsyn

• Typiske avtaler å forholde seg til er prosesserings- og tie-in avtaler

• Forskrift om andres bruk av innretninger 

• Oljedirektoratets «Terms and Conditions for Third Party use of Installations»

• Kommersielle avtaler er særdeles viktige i revisjoner



Erfaringer - Måling

• Måling er tema hos alle operatører

• Omfang og fokus

• Flerfasemålere og Brønnkurver

• Verifikasjon er tidkrevende og komplisert

• Prøvetaking og PVT

• Spisskompetanse

• Kost-nytte



Erfaringer - Allokering

• Allokering av hydrokarboner kan gjøres på utallige måter

• Prosessimuleringer (ORF)

• Komponent ratio-metode (CRM)

• Masseallokering per komponent vs. Standardvolum

• Usikkerhetsbasert allokering

• Eller en kombinasjon av disse

• Bred kompetanse i revisjonslaget

• Viktig å følge HC kjeden



Erfaringer - Verdijustering
• Baseres på veletablerte prinsipper

• 4-6 fraksjoner

• Prøvetaking

• Gassfraksjonen (C1-C4)

• Fast gassfraksjon

• Ingen gassfraksjon

• Allokert gassfraksjon

• Gassfraksjon fra prøve

• Verdijusteringsoppgjøret

Gas IBP-20 IBP-20 IBP-20 IBP-20 IBP-20 IBP-20 IBP-20 IBP-20

Naphtha 20-180 20-165 20-165 20-165 20-165 40-165 20-150 20-150 20-165 20-150

Keorsene 180-260 165-250 165-250 165-250 165-250 165-250 150-250 150-250 165-250 150-250

Gas Oil 260-370 250-375 250-375 250-375 250-375 250-375 250-350 250-350 250-375 250-350

Vacuum gas oil 370-535 375-550 350-550 350-550 350-550

Vacuum residue / 

Atmospheric 

residue /

Fuel oil

535+ 550+ 375+ 375+ 375+ 375+ 550+ 550+ 375+ 550+



Erfaringer – Kraft fra land

• Kostnader og energiforbruk via kraft fra land

• Fremdeles relevant

• Gjøres på samme måte som tradisjonell brenngass

• Kan betale energiforbruket med gassvolumer

• Transmisjonstap og effekttap



Erfaring med felt i drift via måle- og allokeringsrevisjon

• Revisjoner oppleves som en god arena for å lenke sammen avdelinger som typisk jobber 
hver for seg

• Revisjoner samler en bred fagkompetanse

• Revisjoner, og tilsyn, oppleves av de fleste involverte som en god anledning til å øke egen 
og organisasjonens kompetanse innen fagområdet

• Funn

• Viktig å ha gode rutiner for å samle bevis og presentere avvikene på en forståelig måte

• Vil sannsynligvis ha en økonomisk konsekvens 

• Viktig å bli enige om at funnet faktisk er det som er riktig!

• Får du spørsmål om, eller blir oppfordret til, å delta i en revisjon, hiv deg på!


