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boreplattformenes aktivitetsnivå i Norge. Boreoperasjonene offshore sysselsetter i øye-

blikket ca. 600 ansatte (igjen kan dette antallet variere kraftig med Maersk Drillings 

aktivitetsnivå i Norge).  

 Maersk Drilling driver virksomhet i Norge gjennom ulike datterselskaper, under merkenavnet 

Maersk Drilling. Selskaper registrert i Norge som norske selskaper eller filial av utenlandske 

selskaper er som følger: 

• Maersk Drilling Norge AS 

- Underenhet: Maersk Drilling Norge AS, avd. Onshore, antall ansatte: 54 

- Underenhet: Maersk Drilling Norge AS, avd. Offshore, antall ansatte: 571 

• Maersk Inspirer Operations, antall ansatte: 6 

- Underenhet: Maersk Inspirer Operations AS,  

- Status: Aktiv, Yme-feltet for Repsol 

- Aktivitet: Kun bemanningstjenester 

• Maersk Integrator Norge  

- Underenhet: Maersk Integrator Norge 

• Maersk Integrator Operations AS, antall ansatte: 17 

- Underenhet: Maersk Integrator Operations AS 

- Status: Uten beskjeftigelse, innenskjærs  

• Maersk Intrepid Norge 

- Underenhet: Maersk Intrepid Norge 

• Maersk Intrepid Operations, antall ansatte: 17 

- Underenhet: Maersk Intrepid Operations AS 

- Status: Aktiv, Martin Linge for Equinor 

- Aktivitet: I drift 

• Maersk Invincible Norge, antall ansatte: 16 

- Underenhet: Maersk Invincible Norge 

- Status: Aktiv, AkerBP Valhall/Hod 

- Aktivitet: I drift 

• Maersk Reacher Operations AS, antall ansatte: 15 

- Underenhet: Maersk Reacher Operations AS 

- Status: Aktiv, AkerBP, Valhall 

- Aktivitet: Intervensjon 

• Maersk Interceptor Norge 

- Underenhet: Maersk Interceptor Norge 

- Status: Ingen aktivitet 

• Mærsk Innovator Norge  

- Underenhet: Mærsk Innovator Norge 

- Status: Ingen aktivitet 

 Maersk Drillings aksjer har vært notert på Nasdaq København siden 4. april 2019 og handles 

under ticker «DRLCO». 

 De eneste innehaverne av aksjeposter på mer enn 5 % i Maersk Drilling er (i) APMH Invest A/S 

(41,62 %), som er et heleid datterselskap av A.P. Møller Holding A/S, og (ii) A.P. Møller og 

Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (8,86 %). Disse aksjeeierne, eller deres 

nærstående, har også separate investeringer i andre virksomheter som benytter merkenavnet 

«Maersk», herunder det separat noterte globale rederiet A.P. Møller – Mærsk A/S, som ofte 

ganske enkelt går under betegnelsen «Maersk». Disse andre virksomhetene som benytter 
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respektive flåter består av boreskip, semier og oppjekkbare plattformer lokalisert i ulike 

regioner globalt.  

 De ulike typene MODU er illustrert i figur 1 nedenfor. 

Figur 1: Boreplattformtype 

Kilde: Noteringsdokument for Maersk Drilling, 4. mars 2019, side 92. 

 Hovedforskjellen mellom oppjekkbare plattformer og flytende innretninger er at oppjekk-

bare plattformer står på ben på havbunnen under drift og boring, mens flytende innretninger 

enten er forankret eller opprettholder sin posisjon ved hjelp av dynamiske posisjonerings-

systemer («DP»).  

5.2.2 Krav for å tilby boretjenester på norsk sokkel 

 For å operere på norsk kontinentalsokkel («norsk sokkel») må en boreplattform være 

godkjent av Petroleumstilsynet («PTIL») gjennom utstedelse av en samsvarsuttalelse 

(«SUT»), som utstedes når PTIL etter grundige undersøkelser har funnet at plattformen og 

dens operatør oppfyller de regulatoriske kravene til drift på norsk sokkel. PTIL vil ikke 

påbegynne prosessen med utstedelse av SUT før den aktuelle plattformen er tildelt en 

kontrakt av en kunde for oppdrag på norsk sokkel.  

 SUT-kravene omfatter bl.a. plattformens konstruksjon, drift og selskapets organisasjon samt 

sikkerhetkontroll, og anses for å være en langt strengere standard enn det som gjelder i 

andre land, for eksempel kravet til «safety case» i Storbritannia. Følgelig er boreplattformer 

som er tiltenkt for oppdrag på norsk sokkel nesten alltid designet og bygget med tanke på 

SUT-kravet, siden retroaktiv konvertering av en plattform for å oppfylle SUT-kravet typisk er 

meget tid- og kostnadskrevende, dersom det overhodet er mulig. SUT-godkjenningsprosessen 

er også meget grundig, og kan ta minst 3-6 måneder.3  

 Informasjon om plattformer med SUT er å finne på PTILs nettsted: 

https://www.ptil.no/tilsyn/samsvarsuttalelser/?p=1.  

5.2.3 Oppjekkbare plattformer 

 Oppjekkbare plattformer er bunnstøttede MODUer som kan operere i grunt farvann med 

dybde på inntil 150 meter (avhengig av den oppjekkbare plattformens design, herunder 

                                                 

3 Se V2019-22 Prosafe/Floatel, hvor SUT-prosessen for flytende innkvarteringsenheter er drøftet i punkt 4.5. Vurderingen vil 

være den samme eller grundigere for boreinnretninger. Se også vurderingen av SUT-kravets betydning for markeds-

definisjonen i punkt 5.2.1 og den potensielle konkurransen fra innretninger uten SUT i punkt 7.2.5.3.1 og 7.2.5.3.2.  
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plattformens benlengde, samt bunnforholdene på det aktuelle stedet). Før boring kan 

påbegynne settes innretningens ben på havbunnen. Hovedfordelen ved å benytte oppjekk-

bare plattformer i områder hvor semier også kan operere er, sammenlignet med en semi, 

lavere driftskostnad og høyere operasjonell stabilitet i de harde værforholdene man opplever 

på norsk sokkel. Oppjekkbare plattformer kan også operere i farvann som er for grunne for 

flytende innretninger. Siden oppjekkbare plattformer kan bore utenfor skroget på innret-

ningen gjennom en frittbærende utligger (engelsk «cantilever») kan de, i motsetning til 

flytende innretninger, skyve boretårn og boreutstyr over faste innretninger, se et eksempel 

i figur 2 nedenfor. Hvorvidt det befinner seg en fast innretning på stedet eller ikke vil typisk 

avhenge av feltets modenhet, samt utbyggingsplanen som er besluttet av E&P-operatøren. 

Figur 2: Maersk Invincible i drift over en fast brønnhodeplattform på Valhall Flanke Vest 

  

 Oppjekkbare plattformer varierer i design, kapabilitet og tekniske spesifikasjoner, hvilket 

gjør ulike oppjekkbare plattformer mer eller mindre egnet for ulike prosjekter eller oppdrag 

i ulike regioner. Oppjekkbare plattformer inndeles typisk i følgende kategorier: 

• Plattformer beregnet for gunstige sjø- og værforhold («BE» - benign environment) – 

mindre plattformer som ikke er designet for krevende sjø- og værforhold. Disse 

benyttes i mange regioner verden over, men er uegnet for norsk sokkel. I Nordsjøen 

kan disse benyttes i sørlige områder (Storbritannia sør, Danmark, Nederland), men 

plattformer som opererer i Nordsjøen er typisk klassifisert for harde sjø- og 

værforhold, se nedenfor. 

• Plattformer uten SUT som er beregnet for krevende sjø- og værforhold («HE» - harsh 

environment) – større plattformer som kan operere i sentrale og sørlige deler av 

Nordsjøen.  

• Plattformer uten SUT som er beregnet for svært krevende sjø- og værforhold («UHE» 

- ultra harsh environment) – plattformer med ekstra store skrog (mer enn 60 meter) 

som er bygget for særdeles harde sjø- og værforhold. UHE-plattformer er designet for 

drift i nordlige deler av den britisk sektor i Nordsjøen, men kan også operere i andre 

deler av Nordsjøen, med unntak av Norge, eller tidvis i andre deler av verden. 

• Plattformer med SUT er oppjekkbare plattformer som er designet og bygget for å tåle 

de ekstreme fysiske forholdene og oppfylle de strenge regulatoriske kravene på norsk 

sokkel. Disse plattformene benyttes også i andre deler av Nordsjøen, hovedsakelig i 

perioder med utilstrekkelig etterspørsel i Norge. Alle oppjekkbare plattformer med 
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SUT, som følgelig kan ta oppdrag på norsk sokkel, er UHE-plattformer, med unntak av 

Maersk Reacher, som er en HE-plattform.  

5.2.4 Flytende innretninger 

 Semier og boreskip opprettholder sin posisjon under drift ved hjelp av forankring eller 

dynamiske posisjoneringssystemer. Siden de ikke er plassert på havbunnen (i motsetning til 

oppjekkbare plattformer) kan slike MODUer operere på vanndybder som ligger utenfor 

rekkevidden til oppjekkbare plattformer, men kan også benyttes i grunnere farvann (dypere 

enn ca. 75 meter). Flytende innretninger foretrekkes ofte for oppdrag på felt med komplekse 

subseakonstruksjoner, som for eksempel installasjoner på havbunnen, siden plassering av 

bena til oppjekkbare plattformer i slike områder kan være utfordrende eller umulig. Derimot 

kan flytende innretninger ikke benyttes for boring over faste innretninger. Ingen av Partene 

har noen flytende innretninger med SUT eller som er beregnet for harde sjø- og værforhold 

i sine respektive flåter. 

 Alle flytende innretninger som benyttes på norsk sokkel er semier. Semier er velegnet for 

boring under harde sjø- og værforhold på grunn av sin iboende stabilitet. Boreskip er mindre 

stabile i høy sjø enn semier og benyttes for tiden ikke på norsk sokkel på grunn av de harde 

sjø- og værforholdene. Figur 3 nedenfor viser strukturen til Transocean Norge, en semi 

beregnet for krevende sjø- og værforhold.  

Figur 3: Transocean Norge 

Kilde: Transoceans nettsted 

5.3 Etterspørselssiden  

5.3.1 Etterspørselen etter offshore boretjenester på norsk kontinentalsokkel 

 Etterspørselen etter offshore boretjenester bestemmes av E&P-operatørenes behov for ulike 

boretjenester i deres offshorevirksomhet, helt fra letefasen og frem til endelig dekom-

misjonering av et olje- og gassproduserende felt offshore.  

 Behovet for boretjenester oppstår i fire hovedfaser:  

(i) Leting - som inkluderer boring av undersøkelses- og avgrensningsbrønner for å 

bekrefte et potensielt reservoars karakteristika,  
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Én plattform er på kontrakt til Neptune Energy til begynnelsen av 2022, én er på oppdrag for 

Aker BP frem til midten av 2023, én er på oppdrag for Aker BP til begynnelsen av 2022 og har 

deretter kontrakt med Equinor til midten av 2022, én er på kontrakt til Equinor frem til 

midten av 2023, og én er i øyeblikket på oppdrag for Wintershall (og er på kontrakt til Equinor 

fra første halvdel av 2022 til slutten av 2024).25  

5.4.10 Dolphin Drilling 

 Dolphin Drilling er et norsk boreselskap med tre halvt nedsenkbare boreplattformer i sin 

flåte. To av deres plattformer har SUT. Dolphin Drilling har nylig sikret seg markedsførings-

rettigheter for to nye sjuendegenerasjons halvt nedsenkbare plattformer, som forventes 

levert henholdsvis våren 2024 og våren 2025. Disse plattformene bygges for å kunne ta 

oppdrag på norsk sokkel.26  

5.4.11 COSL 

 COSL Drilling Europe har fire halvt nedsenkbare boreplattformer, hvorav tre har SUT. COSL 

inngikk en fireårig rammeavtale med OKEA i mai 2021, som gjør COSL til eksklusiv leverandør 

av boretjenester fra halvt nedsenkbare plattformer til OKEA på norsk sokkel.27  

5.4.12 Andre halvt nedsenkbare borerigger på norsk sokkel 

 Saipem, Stena Drilling og Island Drilling Company har også én halvt nedsenkbar plattform 

med SUT hver.  

6. DET RELEVANTE MARKEDET 

6.1 Produktmarked 

6.1.1 Det relevante markedet er markedet for boretjenester utført av oppjekkbare 

boreplattformer med SUT 

 Utstedelse av SUT er påkrevet for å drive virksomhet på norsk sokkel. I praksis innebærer 

dette at plattformer med SUT i utgangspunktet normalt er konstruert og bygget for å oppfylle 

kravene for utstedelse av SUT, hovedsakelig av følgende grunner: 

(i) Retroaktiv konvertering av plattformer for å oppfylle SUT-kravet innebærer betydelige 

kostnader og verfttid, dersom slik ombygging overhodet mulig. Videre kan det ta 

mellom tre og seks måneder å få SUT utstedt av PTIL. Prosessen kan bli ytterligere 

forsinket dersom tilleggsmodifiseringer viser seg å være påkrevet. Godkjennings-

prosessen er kostnadskrevende og medfører uønsket usikkerhet med hensyn til timing, 

kostnader og gjennomføring.  

(ii) PTIL vil ikke igangsette godkjenningsprosessen med mindre en plattform har kontrakt 

i Norge. Retroaktiv konvertering av en plattform og utstedelse av SUT forutsetter 

derfor at plattformen allerede har en kontrakt på plass med en kunde som foretrekker 

denne løsningen fremfor å inngå kontrakt om en tilgjengelig plattform med SUT.  

 Partene kjenner ikke til noen retroaktiv konvertering av oppjekkbare boreplattformer som 

ikke opprinnelig ble bygget i henhold til SUT-kravet, med unntak av Maersk Reacher. 

                                                 

25 https://www.odfjelldrilling.com/fleet-status/Fleet-status--presence/  
26 https://www.dolphindrilling.com/, se også https://www.oedigital.com/news/491642-dolphin-drilling-secures-marketing-

rights-for-keppel-s-7th-gen-semi-sub-rigs. 
27 https://www.okea.no/okea-signs-rig-frame-agreement-with-cosl-drilling-europe/ 
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Vedlegg 14 Maersk Integrator Operations AS, årsrapport, 2020  

Vedlegg 15 Maersk Intrepid Norge, filial, årsrapport, 2020 

Vedlegg 16 Maersk Intrepid Operations AS, årsrapport, 2020 

Vedlegg 17 Maersk Invincible Norge, filial, årsrapport, 2020 

Vedlegg 18 Maersk Reacher Operations AS, årsrapport, 2020 

Vedlegg 19 Maersk Interceptor Norge, filial, årsrapport, 2020 

Vedlegg 20 Mærsk Innovator Norge, filial, årsrapport, 2020  

11. ANNET 

 Noble er medlem av følgende bransjeorganisasjoner av relevans for virksomheten i Norge: 

Norges Rederiforbund og IADC North Sea Chapter.40 Maersk Drilling er medlem av følgende 

bransjeorganisasjoner av relevans for virksomheten i Norge: Norges Rederiforbund og IADC 

North Sea Chapter. 

12. FORRRETNINGSHEMMELIGHETER 

 Meldingen inneholder konfidensielle forretningshemmeligheter som er underlagt taushets-

plikt og unntatt fra offentlighet. Disse er markert med grønt (generelle forretnings-

hemmeligheter), rosa (Nobles forretningshemmeligheter) og blått (Maersk Drillings forret-

ningshemmeligheter) i vedlegg 21. Figur 4 inneholder informasjon som både er Nobles og 

Maersk Drillings forretningshemmeligheter. Vedlegg 2, 4, 5, 6 og 7 inneholder i sin helhet 

forretningshemmeligheter. Vedlegg 1 inneholder også forretningshemmeligheter som er 

merket. Av vedleggene er vedlegg 4, 5 og 7 Maersk Drillings forretningshemmeligheter og 

vedlegg 6 Nobles forretningshemmeligheter. Begrunnelsen for unntak fra offentlighet er gitt 

i vedlegg 22. 

Vedlegg 21 Kopi av meldingen med markering av forretningshemmeligheter 

Vedlegg 22 Begrunnelse for unntak fra offentlig gjengivelse 

 

* * * 

 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet BAHR AS 

 

 

  Helge Stemshaug 

Advokat 

Saksansvarlig advokat: Helge Stemshaug 

                                                 

40 Organisasjonenes nettsider har følgende nettadresser: https://rederi.no/ og https://www.iadc.org/chapters/north-sea/ 


