
Oljefunn løfter Friggområdet  

Partnerne i produksjonslisens 442 har funnet mer olje i Friggområdet. Operatør StatoilHydro mener det 

samlede området, Frigg Delta, Frigg Gamma og Frigg Epsilon, kan inneholde mellom 60 og 190 millioner fat 

utvinnbare oljeekvivalenter. Det norske har en eierandel på 20 prosent, tilsvarende mellom 12 millioner og 38 

millioner fat oljeekvivalenter. 

Til sammenligning er Frigg-området bare oppført med 5,7 millioner fat oljeekvivalenter i Det norskes årlige 

reserverapport til Oslo Børs: http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=231483. 

Ressursanslaget og klassifiseringen vil i reserverapporten for 2009 bli revurdert i lys av det nye funnet. 

Det seneste funnet ble gjort i letebrønn 25/2-17 på Frigg Delta prospektet. 

Brønnen er lokalisert om lag 21 kilometer øst for det nedstengte Frigg feltet, 

som var en av de tidlige gigantene i Nordsjøen, og rundt 12 kilometer nord 

for Frøy funnet, hvor Det norske har en eierandel på 50 prosent.Letebrønn 

25/2-17 påtraff sandstein av god reservoarkvalitet i Frigg formasjonen. Det er 

utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, men funnet er ikke testet. 

Påviste volumer i Delta er mellom 19 og 35 millioner fat, omtrent midt i 

estimatet før boring, som var på mellom 6 og 52 millioner fat. Fra før er olje 

og gass påvist i Gamma, som ble funnet i 1986 og avgrenset i 1987, og Det 

norske anser også  ressursene i Epsilon som sikre. 

  

Dette funnet bekrefter det ressurspotensialet som ligger i Frigg-

området.  Det norske ser positivt på muligheten for 

kommersialisering av funnet. Dette fordi det er betydelige 

volumer i området. Det norske har eierinteresser også i 

omkringliggende funn, som: Frøy, Fulla og Tir, og vil bidra til 

konstruktive områdeløsninger som maksimerer verdien for 

selskapene og det norske samfunnet.Det er relativt grunnt 

vanndyp i området og funnet ble gjort på 120 meters havdyp. 

Rettighetshavere i PL 442 er:  

Statoilhydro   40 prosent  (Operatør) 

Det norske  20 prosent 

Svenska Petroleum 40 prosent 
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