
På et toppmøte i olje-
hovedstaden Houston i 
USA denne uken er kli-
mapolitikk for første 
gang på dagsordenen. 
Æren for det har blant 

annet Parisavtalen som ble under-
tegnet av 175 land for snart to år 
siden, og Trump-administrasjo-
nen i Washington, D.C. som i fjor 
sa USA vil forlate klimaavtalen.

Oljebransjen mener ny tekno-
logi skal bidra til å nå tograders-
målet, og ny olje- og gass utvinning 
skal erstatte mer forurensende 
energi, som kull. Tilbudet av olje 

og gass vil uansett stige de neste 
fem årene, ifølge en rapport fra 
Det internasjonale energi byrået 
(IEA) denne uken.

Toppsjef Patrick Pouyanné i 
franske Total, verdens femte største 
oljeselskap målt etter børsverdi, har 
fått med seg debatten om fremtidig 
norsk oljeproduksjon.

– Jeg blir forstyrret av noe av 
det jeg hører, sier han til DN.

«Drømmeri»
Både miljøforkjempere og en 
rekke politikere, anført av partier 
som Miljøpartiet De Grønne og SV, 

mener Norge må kutte oljepro-
duksjonen og la nye felt ligge urørt 
for å bidra til å redusere verdens 
klimautslipp. Den franske topp-
sjefen rister på hodet av det.

– Det er drømmeri. Det vil bli 
oppfattet av fattige land som at man 
bare tenker på seg selv, sier han.

Pouyanné og de andre olje-
toppene synes å være overbevist 
om at tilbudet av olje ikke kan 
påvirkes i et åpent marked. Det 
kan bare etterspørselen.

– Det vil ikke gjøre noe for kli-
maet å kutte produksjonen alene. 
Resten av verden vil gå videre 

med livene sine, og produsere og 
konsumere minst like mye som 
før. En slik politikk for å redde kli-
maet er ren ekstremisme, sier han.

Han mener løsningen er å 
begrense etterspørselen etter olje, 
og sørge for at fattige land fyller økt 
behov for energi med en blanding 
av olje, gass og fornybar energi, i 
stedet for kull.

Skiferolje tar over
Norsk oljeproduksjon står for 
cirka to prosent av samlet nær 100 
millioner fat som pumpes opp  
fra bakken hver dag i verden.  
Statistisk sentralbyrå (SSB) har for 
noen år tilbake sagt at kutt i Norge 
både kan øke prisnivået og redu-
sere etterspørselen etter olje.

Samtidig har USA vist hvordan 
utviklingen samtidig går stikk 
motsatt vei.

Produksjon av skiferolje gått i 

Toppsjefen i et av verdens største oljeselskaper, Patrick  
Pouyanné (64) i franske Total, langer ut mot norske politikere 
som vil kutte oljeproduksjonen for å få ned klimautslippene.
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taket: Bare i fjor økte produksjo-
nen med cirka 1,5 millioner fat, 
ikke langt unna all produksjon på 
norsk sokkel i fjor.

Skiferboomen har skjedd ikke 
minst på prærien i delstaten 
Texas, og noen felter ligger bare 
en times kjøretur fra Houston.

Leder Jon M. Duesund for  
konsulentavdelingen til norske 
Rystad Energy i Houston sier kost-
nadene for å utvinne oljen er nes-
ten halvert på fem år, fra 77 til 41 
dollar pr. fat i snitt.

– Jeg tror mange aktører stusset 
over vårt anslag for ett år siden om 
at samlet produksjon i USA ville 
passere ti millioner fat i 2017. Det 
har slått til, og antagelig vil USA 

passere Russland som verdens 
største oljeprodusent i løpet av 
året, sier Duesund.

Nye brønner kan gjøres klar  
for produksjon på under ett år.

– Selv om oljeprisen skulle falle 
til 50 dollar pr. fat, er disse feltene 
lønnsomme, sier han.

«En liten revolusjon»
I over 30 år har oljetoppene møtt 
politikere og lobbyister fra USA og 
resten av verden på konferansen 
Ceraweek i Houston, godt beskyt-
tet av en armé med bevæpnet 
politi.

Statoils direktør for bærekraft, 
Bjørn Otto Sverdrup, er på konfe-
ransen for å fortelle om arbeidet 
med å redusere klimautslippene i 
nye olje- og gassfelt.

– For fem år siden ville det vært 
nesten utenkelig at Ceraweek 
skulle ha klima som et viktig 

tema. Det har skjedd en liten revo-
lusjon, sier Sverdrup.

Han skal fortelle bransjen om 
hvordan Statoil de siste tre år har 
begynt å analysere finansiell  
klimarisiko. Det har blant annet 
bidratt til at Statoil solgte seg ut av 
en utskjelt oljesandvirksomhet i 
Canada med milliardtap i fjor.

I fjor la Statoil frem et klimavei-
kart, og har mål om å kutte utslip-
pene med 30 prosent innen 2030.

– Den globale oljeetterspørse-
len vil fortsatt være høy i mange 
år til. Løsningen er å få til en blan-
ding av olje, gass og fornybar 
energi som kan redusere utslip-
pene. Ved å kutte i produksjonen 
for tidlig, vil andre ta over og 
Norge kan gå glipp av verdiskapin-
gen uten at det har klimaeffekt. 
Tvert imot, fordi vi eksporterer 
energi til utlandet som blant annet 
erstatter kullkraft, sier Sverdrup.

Olje- og energiminister Terje 
Søviknes (Frp) er i USA for første 
gang i livet.

– I Norge går klimadebatten av 
og til helt av skaftet, sier han.

Denne uken sa IEA at Norge er 
med på å holde balansen i olje-
markedet oppe frem mot 2023, og 
hindre oljemangel.

– Hvis man tar hele produksjo-
nen ut av markedet over natten, 
vil det naturligvis gi utslag i  
markedet på kort sikt, sier han.

Produksjonen på norsk sokkel 
vil snart øke igjen etter en nedgang 
siste 15 år. Neste år åpner gigant-
feltet Johan Sverdrup i Nordsjøen.

– Vi kan få inntrykk av at Norge 
er en stor produsent, men globalt 
er det et annet spill. Vårt bidrag 
skal være å produsere olje med 
vesentlig lavere utslipp og lavere 
kostnader enn andre land, sier 
Søviknes, og legger til:

– Et klart flertall på Stortinget er 
for å tillate ny olje- og gass-
produksjon. Skal vi klare å opprett-
holde dagens produksjon, må vi 
øke leteaktiviteten, sier Søviknes. jacob.trumpy@dn.no

kstremisme» Total

Verdens femte største 
olje- og gassprodusent, målt 
etter børsverdi. Er notert på 
Paris-børsen og er verdt over 
1120 milliarder kroner.

Etablert i 1924, og har 
hovedkontor i Paris. Har drøyt 
100.000 ansatte.

Er aktiv i flere land med 
politisk ustabilitet eller 
sanksjoner fra Vesten, som i  
Irak og Iran, og meldte for en 
uke siden om investering i 
oljekonsesjoner i Libya i 
Nord-Afrika for 450 millioner 
dollar.

Datterselskapet Total E&P 
Norge as er rettighetshaver i 
totalt 79 lisenser på norsk 
sokkel, blant annet på Ekofisk 
og Troll i Nordsjøen, og Snøhvit 
i Barentshavet.

Bjørn Otto Sverdrup, direktør for bærekraft i Statoil, med oljehoved-
staden Houston i bakgrunnen. Foto: Per Thrana

Terje Søviknes har landet i USA for første gang i livet og skal promotere 
oljeinteresser. Han vil ha høyere leteaktivitet på norsk sokkel. Foto: Per 
Thrana

Skiferboomen i USA 
Siden oljepristoppen for snart fem år siden er kostnadene for 
å produsere skiferolje i USA nesten halvert, og produksjonen 
mer enn doblet..
Nøkkeltall for skiferolje i USA.
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Lønnsomhetsnivå* Samlet produksjon

* Lønnsomhetsnivå, eller «break-even»-nivå, sier hvilken oljepris produsentene trenger i snitt for å tjene penger på 
et nytt oljefelt. I tillegg kommer en kostnad på cirka 8-12 dollar pr. fat for å få oljen ut i markedet.
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Konsernsjef i den franske 
oljegiganten Total, Patrick 
Pouyanné, reagerer på at norske 
politikere vil stenge oljeproduk-
sjonen og mener det ikke gjør noe 
for klimaet. – Resten av verden vil 
gå videre med livene sine og 
produsere og konsumere minst 
like mye som før, sier han. Her har 
han snakket med Bloomberg TV i 
Houston. Foto: Per Thrana
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Jon Marsh Duesund, 
leder for konsulent-
avdelingen til norske 
Rystad Energy i Houston


