
olje- og gassfelt 
i norge
kulturminneplan

Harald Tønnesen
(f. 1947) er fagsjef ved Norsk 
Oljemuseum. Han er utdannet
sivilingeniør ved University of
Newcastle upon Tyne og har bred 
erfaring innen petroleumsindustrien.
Han startet karrieren hos 
Robertson Radio Elektro fulgt av
Rogalandsforskning og til sist som
forskningssjef i Esso Norge AS før
han gikk over til Norsk Oljemuseum.

Gunleiv Hadland
(f. 1971) er forsker ved Norsk 
Oljemuseum. Hadland er utdannet
cand. philol. med hovedfag i historie
fra Universitetet i Bergen. Hoved-
oppgaven hadde tema kraftutbyg-
ging og naturvern. Han har tidligere 
arbeidet med prosjekter for blant
annet Norsk Teknisk Museum og
for Norges vassdrags- og energi-
direktoratet (NVE).

olje- og gassfelt i norge  kulturm
inneplan

Denne boken er et oppslagsverk som gir en lettfattelig oversikt over 

samtlige områder, felt og installasjoner på norsk kontinentalsokkel.  

Den beskriver også utviklingen som har foregått fra 1960-årene og frem 

til i dag, både med hensyn til hvilke forutsetninger som lå til grunn for 

at Norge kunne utvikle seg til en olje- og gassnasjon, myndighetenes 

rolle og den rivende teknologiske utviklingen. 

Boken fungerer også som en kulturminneplan for olje- og gassnæringen 

og gir grunnlag for prioritering av offshoreinstallasjoner med nasjonal 

verneverdi som bør dokumenteres. Den bidrar til økt bevissthet om 

oljeindustriens kulturminneverdier og den videre forvaltningen av disse.

Forsidefoto: Sleipnerfeltet

Photo: Øyvind Hagen/Statoil

Baksidefoto: Statfjordfeltet

Foto: Øyvind Hagen/Statoil
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Enoch er et oljefelt sørvest for Glitnefeltet som lig-
ger delvis på både norsk og britisk kontinental-
sokkel. Den norske andelen av feltet er 20 %, den 
britiske er 80 %. Utbyggingsplanen ble godkjent av 
britiske og norske myndigheter den 1. juli 2005 og 
produksjonen startet opp 31. mai 2007. Operatøren 
for Enoch er Talisman Expro Limited. Enoch var det 
første feltet som ble bygd ut etter at rammeavtalen 
om petroleumssamarbeid over grenselinjen ble sig-
nert av britiske og norske myndigheter i 2005.

 
Reservoar og utvinningsstrategi
Reservoaret er i sandsten i et submarint viftesys-
tem av paleocen alder, på om lag 2.100 meters dyp. 
Reservoarkvaliteten er varierende. Utvinningen 
skjer ved trykkavlastning, men vanninjeksjon kan 
bli aktuelt senere.

Transport
Brønnstrømmen fra Enoch går til Brae A som ligger 
ca. 15 km mot nord for prosessering, før oljen blir 
transportert videre i rørledning til Cruden Bay. Gas-
sen blir solgt til eierne av Brae.

Utbyggingsløsning
Enoch er bygd ut med et havbunnsanlegg som er 
knyttet opp mot det britiske feltet Brae. Installasjo-
nene på havbunnen er plassert på britisk sokkel. 
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Enoch havbunnsinstallasjoner med rørledning til Brae A. Illustrasjon: Talisman 

Enoch
Blokker 15/5 (norsk)
 16/13 (britisk) 
Utvinningstillatelser 029 og 046 
Tildelt 1969 og 1976 

Utvinnbare reserver totalt 3,15 mill. fat olje
Gjenværende 31.12.2010 1,2 mill. fat olje

Funnår 1991
Godkjent utbygget 01.07.2005
Produksjonsstart 31.05.2007 
Operatør Talisman North Sea Ltd
Driftsorganisasjon Stavanger
Hovedforsyningsbase Dusavik

Rettighetshavere
Talisman North Sea Ltd 24,00 %
Dyas UK 14,00 %
Bow Valley Petroleum 12,00 %
Roc Oil GB Ltd 12.00 %
Statoil 11,78 %
Dana Petroleum  8,80 %
Endeavour Energy  8,00 %
Altinex  4,36 %
Noil Energy  2,00 %
Dong E&P Norge  1,86 % 
Talisman LNS Ltd  1,20 %




