
 
1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arktis förändring Arktis förändring Arktis förändring Arktis förändring –––– hot eller  hot eller  hot eller  hot eller 

möjlighet?möjlighet?möjlighet?möjlighet?        
 

NOG-seminarium den 25 april 2007 

Stefan Grönkvist  
2007-05-23  

 



 
2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förord  
 
Den pågående klimatförändringen innebär helt nya perspektiv när det gäller Arktis 
och dess geopolitiska signifikans. Smältningen av Arktis inlandsis beskrivs ofta som 
en av hotbilderna i samband med den globala uppvärmningen. Det finns emellertid 
även andra aspekter kring den pågående issmältningen som sällan diskuteras i 
media men som snarare kan ses som möjligheter. 
 
Fria från is kan landområden och havsbottnar prospekteras på nya sätt; olja och gas 
kan komma att utvinnas i en helt annan utsträckning än idag. För sjöfarten innebär 
issmältningen utsikter för helt nya globala rutter och under helt andra tidsperioder än 
vad som idag är möjligt. Till bilden hör att Arktis pekas ut som ett av de områden i 
världen med störst potential för att finna nya resurser av gas och olja. 
 
NOG-seminariet den 25 april fokuserade på hur Arktis förändring skapar nya villkor 
för olika näringar men också på hur de nya förutsättningarna kan komma att 
omforma olika länders säkerhetspolitiska agenda för nordområdena. Talare var: 
 
Jan Nygren 
Rådgivare till koncernledningen, SAAB AB 
 
Sebastian Öréus 
Analytiker, Stockholm Chartering AB 
 
Henrik Carlsen 
Direktör med ansvar för Barents hav, Statoil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referatet är en sammanställning baserad på presenta tionerna vid seminariet .  
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Jan Nygren har sedan drygt 6 år tillbaka varit verksam inom Saabs koncernledning, bland 
annat som vice vd, men är nu verksam som rådgivare åt koncernledningen. Tidigare har han 
bland annat varit ordförande i det Socialdemokratiska ungdomsförbundet, politiskt sakkunnig 
på försvarsdepartementet, statsekreterare på civil- och försvarsdepartementen, samordnings-
minister i Ingvar Carlssons sista regering samt vd för Riksbyggen. 
 
Jan Nygrens föredrag handlade om de förutsättningar som Arktis har och kommer att ha, bl.a. 
på grund av den pågående förändringen av klimatet. Men också varför dessa förutsättningar 
ofta diskuteras i våra grannländer men inte i Sverige. 
 
Arktis förändring – hot eller möjlighet? 
 
Jan Nygrens inledde med att beskriva sin presentation som en historisk exposé om Arktis där 
även vissa bitar kommer att handla om framtiden. Att Jan Nygren började reflektera över den 
Arktiska regionen över huvud taget berodde till stor del på besök i Norge i samband med 
Norges intresse av att köpa JAS 39 Gripen. De industriella projekt som ofta diskuteras i 
samband med större köp av försvarsmateriel, d.v.s. det som förut kallades offset avtal men 
som nu benämns industrisamarbeten, ledde till insikten att det finns många industriella, 
geografiska och säkerhetspolitiska aspekter rörande den Arktiska regionen som diskuteras 
intensivt i Norge men inte alls i Sverige. 
 
Vår bild av Europa har länge varit präglad av den uppdelning i väst och öst som uppkom efter 
andra världskriget påpekade Nygren. Bilden finns dessutom fortfarande kvar trots att så 
mycket har förändrats efter Sovjetunionens upplösning. Norges utrikesminister Jonas Gahr 
Støre påpekade i ett linjetal i Stockholm den 24 april 2006 att vi måste ställa om det perspek-
tiv vi vant oss med gällande nordområdena. Perspektivet måste ställas om från det huvud-
sakliga säkerhetspolitiska tänkandet till ett förhållningssätt inbegripande Arktis energiresurser 
och de framtida ekonomiska och politiska möjligheter som finns med på grund av nya 
internationella samarbetsformer. Nygren påpekade emellertid att de nya möjligheterna också 
innebär nya risker. 
 
Med utgångspunkt i Sveriges säkerhetspolitiska utveckling beskrevs även förändringen av det 
säkerhetspolitiska tänkandet på ett globalt plan. Det ”Westfaliska systemet”, som uppkom 
efter den Westfaliska freden 1648, beskrevs som en merkantil ekonomi där försvaret var 
inriktat på ett försvar av gränser och kronan. Freden och välståndet skulle skapas genom 
suveränitets-, självförsörjnings- och maktbalansprinciper. Det nuvarande säkerhetspolitiska 
tänkandet, som Nygren kallar ”Dumbarton Oakssystemet” efter den plats i Washington D.C. 
där FN-stadgan skrevs, är istället baserat på en globaliserad ekonomi med ett insats- och 
inflationsförsvar. Fred och välstånd skapas här genom gemensamhetsprinciper och 
ömsesidiga beroenden. Förr var alltså gränserna viktigare att försvara medan försvaret nu är 
mer inriktat på att bevaka ekonomiska flöden, däribland energiflöden. 
 
Nygren gick därefter in på hur den pågående förändringen av klimatet kan påverka vissa 
ekonomiska och politiska aspekter med anknytning till den Arktiska regionen. Flera av de 
bilder som visades om klimatförändringens effekter i Arktis blev många förvånade över för 
bara några år sedan, men så är inte längre fallet. Mellan 1979 och 2005 har den andel av 
Grönlandsisen som smälter undan varje år ökat med 20 % och olika modeller indikerar att den 

Jan Nygren SAAB AB 
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icke landbaserade isen över nordpolen kommer att vara i stort sett borta under sommar-
perioden år 2050. För sjöfarten får det naturligtvis stora följder då exempelvis rutten mellan 
Japan och Storbritannien är 45 % kortare via Arktis än via Suezkanalen. För det nya säker-
hetspolitiska tänkandet med grund i Dumbarton Oakssystemet innebär det också att fler krigs-
fartyg kommer att bevaka rutterna via Arktis. Ny teknik och nya ekonomiska förutsättningar 
gör också att prospektering och utvinning av Arktis energiresurser kan genomföras i en helt 
annan omfattning än tidigare och uppskattningar ger vid lag att 25 % av de resurser som 
återstår att finna finns i det arktiska området. Med det följer också nya geografiska och 
säkerhetspolitiska utmaningar. Exempel på detta är att det i Barents hav finns ett stort område 
som Norge och Ryssland tvistar om och att Norge nyligen lämnat in en ansökan där FN skall 
avgöra hur stor del av kontinentalsockeln under 2000 meters djup som tillhör Norge. Nygren 
tror att ansökan kommer att utfalla till Norges fördel. Ett annat område där det snart kommer 
att uppstå tvister är Svalbard som regleras av ett folkrättsligt traktat, vilket ger flera nationer 
rätt att kunna bedriva ekonomisk verksamhet där. 
 
En tänkbar utvecklingskedja presenterades där klimatförändringarna ger upphov till mindre is 
som i sin tur ger upphov till mer trafik, mindre fisk och mer aktiviteter med anknytning till 
utvinning av gas och olja. Den minskade mängden is och den ökade utvinningen av fossila 
bränslen kan i sin tur ge upphov till en ökad klimatpåverka och det är också tänkbart att flera 
av dessa steg i utvecklingskedjan ger upphov till fler konflikter. Nygren visade också en lista 
på olösta geopolitiska frågor som tidigare hade presenterats av den amerikanske forskaren 
Robert Corell: 
 

• Vilka skall ha tillgång till de nya fartygsrutterna? 
• Viken metod skall användas för att avgöra olika territoriella anspråk i de Arktiska 

havsområdena? 
• Hur ska de många gränsdispyter som nu existerar lösas? 
• Är FN:s havsrättskonvention (UNCLOS) rätt instans för att lösa dessa geopolitiska 

frågor? 
  
Avslutningsvis presenterade Nygren sina egna slutsatser och det är att Arktis verkligen är ett 
område med stora möjligheter, att Arktis också riskerar att bli ett område med olika 
spänningar kan generera internationella kriser samt att vi måste diskutera energi och 
miljöproblem i en internationell kontext. Var finns då Sverige i denna debatt?, undrar Nygren.  
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Sebastian Öréus arbetar på Stockholm Chartering AB med marknadsanalys och projekt samt 
operation av STOC Tankers fartyg. Han har en bakgrund som ubåtsofficer i Marinen i drygt 
12 år och har sjökaptensexamen vid Sjöfartshögskolan i Kalmar samt tekn. kand i Sjöfart & 
Logistik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Stockholm Chartering AB är ett skepps-
mäkleri som grundades i mitten av 80-talet. Fram till slutet av 90-talet var de främsta 
kunderna de stora Stockholmsbaserade stortanksrederierna men sedan dess har Stockholm 
Chartering AB varit ett självständigt skeppsmäkleri med tankbefraktning, köp, försäljning och 
nybyggnadskontraktering, Man äger och driver även rederiet STOC Tankers AB som är 
verksamt inom produkttankssegmentet. 

Sebastian Öréus föredrag handlade om tankfartygsbranschen och oljetransport till havs samt 
vad ett Arktis i förändring kan betyda för den globala sjöfarten. 
 

Hur ser framtidens arktiska oljemarknad ut?  
 
I början på föredraget presenterade Sebastian Öréus Stockholm Charterings verksamhet och 
sin egen bakgrund. Stockholm Chartering är ett skeppsmäkleri med fokus på tanksjöfart 
inbegripande både befraktning och driftsansvar, försäljning och uppköp av fartyg samt 
nybyggnadskontraktering. Med en bakgrund som ubåtsofficer, sjökaptensexamen och tekn. 
Kand. i Sjöfart och Logistik arbetar Öreus nu huvudsakligen med projekt och marknads-
analys. Stockholm Charterings tanksjöfart är huvudsakligen inriktad på oljetransporter och 
väldigt lite på gas. Föredraget kommer att behandla olja, oljeexport samt Arktiska olje- och 
naturgastillgångar och till viss del gå in på vad en sjöfartsanalytiker tror om utvecklingen 
inom dessa områden.  
 

Råolja transporteras huvudsakligen i stora tankfartyg som kan delas in i tre klasser VLCC, 
Suezmax och Aframax. Det finns 490 stycken VLCC (very large crude carrier) som lastar 
270 000 ton eller ca 2 miljoner fat, 350 stycken Suezmax som lastar 140 000 ton eller ca 1 
miljon fat och 700 stycken Aframax som lastar 80 000 ton eller ca 0,5 miljoner fat. På 70-talet 
fanns även ULCC (ultra large crude carriers) som lastade över 400 000 ton men dessa 
används inte längre. VLCC används främst i Persiska viken men de kan inte gå fullastade 
genom Suezkanalen. Eftersom läget i Mellanöstern ofta är oroligt blir också markanden för 
VLCC mer volatil än för Suezmax och Aframax som främst går på andra marknader. Öréus 
gick därefter vidare med att beskriva hur världens kända oljereserver är fördelade och hur 
detta i kombination med förändringar i olika regioners efterfrågan på råolja påverkar 
tanksjöfarten. På grund av de senaste årens kraftiga uppgång i råoljepriset börjar det nu också 
bli lönsamt att utvinna råolja på flera tusen meters djup, bland annat i Arktis, och det kommer 
också att ställa nya krav på tanksjöfarten i de Arktiska områdena.  
 

Fraktintäkterna nådde en topp under 2004 då det var extremt lönsamt att vara inom tanksjö-
farten. En nybyggd VLCC kräver emellertid intäkter kring $ 35 000 per dag för att gå jämnt 
upp och motsvarande siffra för ett Suezmax är $ 25 000 och för ett Aframax $ 20 000. 
Marknaden är ytterst känslig för variationer i transportbehovet. Öréus beskrev också hur 
säkerhetskraven på fartygsflotten hela tiden ökar och att dessa också driver upp kostnaderna 
för tanksjöfarten. I hela Europa är det krav på dubbelskrov idag och IMO-kraven 
(International Maritime Organization) är att alla fartyg med enkelskrov skall fasas ut efter 
2010, oavsett ålder. En vanlig livslängd på ett fartyg är annars 25 år men vissa oljebolag 
tillåter inte fartyg som är äldre än 15 år. Det är svårt för rederier att skriva av ett fartyg på 
bara 15 år. Antalet isklassade fartyg ökar också hela tiden.  

Sebastian Öréus Stockholm Chartering AB 
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Öréus gick sedan in på förändringar i transportmarkanden som ökar antalet transporter i den 
Arktiska regionen. I Östersjön har transporterna ökad markant i samband med att den ryska 
utskeppningshamnen med oljeledningen i Primorsk färdigställdes; en ytterligare ökning av 
kapaciteten förbereds. Östersjön kräver isklassade fartyg av högsta standard och är också ett 
subarktiskt område som ställer extrema krav på tanksjöfarten. Östersjön blir därför något av 
ett testområde för det riktiga Arktis. Hela Östersjön klassas som PSSA-område (Particulary 
Sensitive Sea Area), vilket är den känsligaste klassningen av världens sjöområden, och Arktis 
kommer troligen också att bli klassat så. I Ryssland finns nya prospekteringsområden för olja 
och gas i Okhotska havet (öster om ön Sakhalin), i Barents hav och i Karahavet medan det i 
Alaska finns också nya prospekteringsområden i Beauforthavet. Andra faktorer som påverkar, 
eller kommer att påverkan, sjöfarten i Arktis är den nya infrastruktur med ledningar för olja 
och gas som byggs i Sibirien.  
 
Det är främst Rysslands utveckling som kommer att påverka den Arktiska sjöfarten framöver 
och Ryssland nya oljedoktrin för åren 2003 till 2020 förskriver bland annat att teknik skall 
utvecklas för att säkerställa oljeleveranser och för att utvinna olja ur havsbaserade reserver 
och i områden med hårt klimat, vilket naturligtvis inbegriper Arktis. Bland de projekt som är i 
varierande grad av färdigställande för utvinning kan olje- och gasfälten Sakhalin I-IV nämnas 
samt två stora oljefält väst om ögruppen Novaya Zemlya och ett gasfält i Karahavet. För de 
fyndigheter som finns i Sibirien bygger man sedan 2005 på en oljeledning till Nakhodka vid 
Vladivostok för att ersätta den nuvarande transporten via tåg. I Nakhodka planeras en hamn 
för VLCC-fartyg, vilket inte finns i Ryssland idag. På projekteringsstadiet finns också en ny 
oljeledning till Murmansk eller Indiga i Barents hav, vilket också är av strategiskt intresse för 
USA. Ryssland vill på detta sätt diversifiera sina utskeppningsmöjligheter för olja då man 
idag är mycket beroende av utskeppning via bland annat Svarta havet där Bosporen är en 
flaskhals. Turkiet släpper bara igenom ett visst antal fartyg per dygn, vilket gör att det ofta 
uppstår köbildning vid just Bosporen.    
 
Öréus redovisade sedan vilka krav som ställs på framtidens Arktiska oljefrakt. Först och 
främst kommer troligen andelen fartyg som beställs med isklass att fortsätta att öka. Nya typer 
av skrovformer samt speciellt utformade propeller- och roderarrangemang kommer också att 
fortsätta utvecklas och Öréus tror att en av de tydligaste trenderna är en utveckling mot fler så 
kallade DAT-fartyg (Double Acting Tankers). DAT-fartygen har ett helt annat framdrivnings-
system än konventionella fartyg, vilket ökar manövrerbarheten i hamnar och i samband med 
isbrytning. Det finns idag två DAT-fartyg som arbetar för Neste Oil och Fortum och det 
byggs ytterligare två. Andra krav som ställs för att frakten i Arktis skall kunna öka är att stor-
leken på de isklassade fartygen kommer att öka, att man hittar bättre metoder för att motverka 
stabilitetsproblem i samband med nedisning av fartyg samt att fartygsbesättningar får en 
utbildning som är anpassad efter de speciella förhållanden som råder i de Arktiska områdena.   
 
Kartan över de världens oljeflöden visades nu igen men den förändringen att framtida olje-
flöden från Nakhodka, Sakhalin och Primorsk nu också lagts in, vilket påverkar de globala 
oljeflödena avsevärt. Avslutningsvis så sammanfattade Öréus sin presentation med att be-
skriva Arktis som ett både känsligt och besvärligt område som kräver ny teknik och kunskap 
inom sjöfarten. Ryssland är det land som har de största naturresurserna i Arktis och det 
kommer att få stor påverkan på den framtida sjöfarten. Det höga råoljepriset och ny teknik gör 
också att reserver i Arktis som tidigare inte har utvunnits blir möjliga att exploatera. Gräns-
sättande för hur energiresurserna i dessa områden går att utvinna kommer inte vara transport-
tonnaget utan snarare hur stor del av året det kommer att vara möjligt att bedriva sjöfart på.  
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Henrik Carlsen har sedan 1974 arbetat inom Statoil och är nu verksam som direktör med 
ansvar för Barents havsregionen, vilket inkluderar den norska, den ryska och den däremellan 
omstridda regionen. Han har en examen i teoretisk fysik från NTNU (Norges teknisk-natur-
vitenskaplige universitet) i Trondheim. Mellan åren 1974 och 1995 har han haft ett antal 
tjänster inom områden som reservoarteknik, havsbaserad gas- och oljeproduktion, gas-
transport samt projektutveckling och projektering. Mellan 1995 och 1999 var han chef för 
divisionen för gastransport från Norge till Storbritannien och Kontinentaleuropa och mellan 
1999 och 2004 hade han totalansvaret för Statoils prospektering och produktion vid den 
norska kontinentalsockeln.  
 
I sitt föredrag behandlade Henrik Carlsen Arktis potential för utvinning av energiresurser och 
de industriella konsekvenserna därav.  
 

Betydningen av Arktis i energiforsyningen 
 

Henrik Carlsen inledde med att säga att hans övertygelse var att Arktis inom 20 års tid 
kommer att vara ett viktigt område för utvinning av gas och olja. Carlsen vill också ta död på 
myten att områden som Barents hav var så långt borta – det är närmare mellan Barents hav 
och USA:s östkustshamnar än mellan exempelvis Nigeria och dessa hamnar och mycket 
närmare i jämförelse med Mellanöstern.  
 
Utvinningen av gas och olja på den norska kontinentalsockeln har gått successivt och 1979 
skedde utvinning på fälten Frigg, Statfjord och Ekofisk. 1985 byggdes sedan gasledningar 
mellan Statfjord och Kårstø på fastlandet och mellan Frigg, Ekofisk och Kårstø. 1996 började 
utvinningen ur Trollfältet som då var världens största havsbaserade gasfält och som fort-
farande är Europa största, samt från Sleipnerfältet. År 2000 började sedan utvinningen vid 
Åsgard, Norne och Heidrum och 2006-2007 från Snøhvit och Ormen Lange. Under hela 
utvecklingen har också fler och fler gasledningar byggts. Carlsen beskrev sedan några 
lärdomar man dragit från hela den här utvecklingsprocessen och det är att vad som ursprung-
ligen verkade omöjligt kan genomföras och att det dessutom kan skapa en signifikant vinst. 
En vision för Barents havsregionen är 2030 presenterades också och i den visionen kommer 
gasledningar från södra och norra Barents havsregionens fält och från Shtokmanfältet att gå 
till Norge, Ryssland och vidare ner till Kontinentaleuropa och Storbritannien. Vidare kan 
LNG och råolja komma att skeppas ut i världen via hamnar i Nordnorge och Ryssland.  
 
En av anledningarna till att man kan ha sådana tydliga bilder om vad som kan göras i Barents 
hav är lärdomarna från den tidigare teknikutvecklingen i Nordsjön men kanske framförallt de 
lärdomar man dragit från utvecklingen vid Snøhvitfältet. All den teknik man inom Statoil 
tidigare hade utvecklat i samband med havsbaserad utvinning av naturgas användes i samband 
med utvecklingen av Snøhvitfältet och Carlsen påpekade att det inte hade varit möjligt att 
utveckla Snøhvit tog I, det vill säga den nuvarande gasutvinningen i Snøhvitfältet, utan den 
teknikutvecklingen. Utvinningen av gas sker på 300 metes djup och 140 km från land och alla 
delar av utvinningen och transporten fram till land sker under ytan. Ett annat exempel på 
avancerad teknik är att gasledningarna är utvecklade för att klara den omfattande mängd 
kondensat som uppstår i samband med gastransporten in till LNG-anläggningen på Melkøya 
utanför Hammerfest.      
 

Henrik Carlsen Statoil 
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Statoil planerar också utvinning på andra delar av de fält som finns utanför Hammerfest och 
den beräknade produktionsstarten för fältet Snøhvit olja är 2009, för Goliat 2011 och för 
Snøhvit tog II 2014. För hela kärnområdet i Hammerfestbassängen finns alltså stora utveck-
lingsplaner och den totala investeringskostnaden mellan åren 2007 och 2015 beräknas till 70 
miljarder NOK. Snøhvit tog I beräknas ge LNG motsvarande 100 000 fat oljeekvivalenter per 
dag från 2009 och framåt och samtliga fält i Hammerfestbassängens kärnområde väntas ge 
mellan 200 000 och 250 000 fat olja och naturgas per dag räknat som oljeekvivalenter fram 
till mitten av 20-talet. Till detta kan man lägga de möjligheter i andra områden i den norska 
Barents havsregionen där prospektering sker.  
 
Ryssland har också planer på storskalig utvinning av främst naturgas i Barents havsregionen 
och man har redan prospekterat ett flertal olika områden. I dagsläget har Ryssland hittat 14 
områden av kommersiellt värde och det största fyndet är i Shtokmanfältet. Ett av problemen 
med Shtokmanfältet är att det ligger 500 km från land men ambitionen är att man år 2010 
skall ha teknik som gör utvinningen kommersiellt gångbar även med dessa avstånd. Fältet är 
emellertid tre gånger större än Trollfältet och de kommersiella möjligheterna därför goda om 
väl utvinningen kan komma till stånd. Ryssarna har planer på att vara i gång med utvinning 
från Shtokmanfältet omkring 2013-2014.  
 
Den arktiska regionens hårda men känsliga klimat och svåra isförhållanden gör utvinning från 
regionen mycket svårbemästrad. För att kunna bedriva utvinning från regionen måste man 
därför beakta hur isen kan undvikas, hur man kan bemästra isen, hur transporten från utvin-
ningsplatsen kan genomföras och hur man kan ta de miljöhänsyn som krävs. Det bästa sättet 
man idag vet för att hantera dessa aspekter i Arktis är att bedriva utvinningen från havsbotten 
och inte från ytan och Snøhvit är ett tydligt exempel på vad som är möjligt. Carlsen beskrev 
att man idag maximalt har nått en gräns på 140 km från land för utvinning av naturgas under 
havsytan (vid Snøhvit) medan motsvarande gräns för olja är 50 km. Statoils målsättning är 
emellertid att förskjuta gränsen för utvinning av gas till 500 km till år 2010 och att gränsen för 
olja skall kunna förskjutas till 200 km till år 2015. Ambitionen hos Statoil är också att kring 
2030 kunna utvinna både olja och naturgas under havsytan överallt i den Arktiska regionen. 
Carlsen framhöll att den största utmaningen inte är den rent tekniska och att det gäller att 
hantera den känsliga miljön. Detta inbegriper också relationen till miljöorganisationerna, som 
har en annan agenda när det gäller utvecklingen i området. 
 
Carlsen gick sedan in på en del strategiska frågor om den europeiska marknaden för naturgas. 
Den naturgas som används inom EU kommer idag huvudsakligen från Ryssland, Egypten, 
Turkiet/Azerbadjan, Algeriet och Norge och de prioriterade tillförselriktningarna kan därför 
beskrivas som sydliga, östliga och nordliga. I framtiden kan emellertid de prioriterade 
tillförselriktningarna bli en västlig och en östlig arktisk tillförselväg. För Ryssland är det 
strategiskt viktigt att behålla och allt mer befästa sin roll som en supermakt inom energi-
området och det gör man bland annat genom att bygga ut infrastrukturen för ledningsbundna 
energitransporter med även genom att man planerar att komma in på den amerikanska LNG-
marknaden (Liquefied Natural Gas) genom den planerade utvinningen i Shtokmanfältet. De 
utmaningar som Gazprom och Ryssland står för initialt är att den inhemska transport-
kapaciteten idag är fullt utnyttjad under vintertid och att exportkapaciteten nästan är fullt 
utnyttjad året om. Naturgasproduktionen i de västsibiriska fälten är dessutom på neråtgående. 
Det främsta dilemmat för den ryska gasbranschen är därför hur man ska balansera den 
inhemska försörjningstryggheten med den övergripande målsättningen att öka exporten av 
naturgas till bland annat EU och Kina. Sett från det perspektivet blir alltså exploateringen av 
Shtokmanfältet en nödvändighet.    
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Avslutningsvis berättade Carlsen om Arktis framtida roll och Statoils syn på regionen. Det 
framtida perspektivet för både Norge och Ryssland är att naturgasproduktion kommer att 
förskjutas från syd till norr och det finns en stor potential för utvinning utmed denna 
utvecklingslinje. Regionen blir därför en naturlig arena för långsiktiga internationella 
samarbeten. Arktis är redan Europas nya havsbaserade region för olja och naturgas och har 
därför en nyckelroll för Europas försörjningstrygghet för energi. Utvecklingen av LNG-
produktionen ökar dessutom regionens betydelse för den globala energitillförseln. Den 
tekniska utvecklingen för havsbaserad utvinning har dessutom gått från enorma plattformar 
som stod på botten under 70- och 80-talet till flytande plattformar på 90-talet, för att nu vara 
inriktad på utvinning från havsbotten till land utan någon del över havsytan. En teknisk 
utveckling som väl passar de framtida möjligheterna att utvinna naturgas och olja i det 
arktiska området.     
  
 


