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PRESSEMEDDELELSE

DUC-PARTNERE GODKENDER DEN STØRSTE DANSKE
NORDSØ-INVESTERING NOGENSINDE
Maersk Oil har sammen med Dansk Undergrunds Consortium (DUC) godkendt en investering på cirka
21 milliarder kroner til den fulde genopbygning af Tyra gasfeltet. Det sker som følge af det danske
Folketings godkendelse af lovgivningen, som sikrer investeringen.
Genopbygningen af Tyra betyder, at Danmarks største gasfelt kan fortsætte produktionen og samtidig
sikres vigtig dansk infrastruktur i Nordsøen.
Beslutningen om at genopbygge Tyra er den største olie og gas projektinvestering, der nogensinde er
foretaget i den danske Nordsø, og den gør det muligt for Tyra at fortsætte driften i mindst 25 år. Når
produktionen når sit højeste, vil det genopbyggede Tyra gasfelt levere gas til at kunne forsyne 1,5
millioner danske husstande. Det understøtter den danske forsyningssikkerhed og sikrer både fremtidige
skatteindtægter og beskæftigelse i Danmark.
Investeringsomkostningerne til ændring af de nuværende faciliteter og opførelse af nye faciliteter
(CAPEX) anslås til cirka 17 milliarder danske kroner, og omkostningerne i forbindelse med nedtagning
og dekommisionering af de nuværende faciliteter (ABEX) anslås til cirka 4 milliarder danske kroner.
Levetiden for den danske Nordsø forlænges
Tyra er centrum for Danmarks nationale energi-infrastruktur og behandler 90% af landets
gasproduktion. Gennem nye udviklingsprojekter og tredjeparts-adgang til infrastrukturen kan
genopbygningen af Tyra være katalysator for en forlængelse af den danske Nordsøs levetid - ikke kun
for Maersk Oil og DUC, men også for Danmark.
Genopbygningen af Tyra giver operatører mulighed for at forfølge nye gasprojekter i Nordsøen, hvoraf
det seneste udviklingsprojekt, Tyra Sydøst, leverede første gas i 2015, og platformen producerer nu
mere end oprindeligt forventet.
Det forventes, at det genopbyggede Tyra felt vil levere ca. 60.000 tønder olieækvivalenter om dagen på
sit højeste produktionsniveau, og det skønnes, at ombygningen vil gøre det muligt at producere mere
end 200 millioner tønder olieækvivalenter. Omkring 2/3 af produktionen forventes at være gas og 1/3
forventes at være olie.
Sammen med det Maersk Oil-opererede Culzean-projekt i den britiske del af Nordsøen øger
genopbygningen af Tyra Maersk Oil’s produktion af naturgas, som er en vigtig energiform i det
fremtidige energimix.
Maersk Oils CEO Gretchen Watkins, siger: "Tyra har været et vigtigt aktiv i Maersk Oils historie, og
feltet har stor betydning for Danmarks forsyningssikkerhed. Genopbygningen af Tyra er den største
investering i den danske Nordsø, og når vi er på plads i 2022, har produktionen fra Tyra-feltet alene
potentiale til at dække dansk gasforbrug i et årti."
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Fælles interesse for fortsat udvikling
Genopbygningen af Tyra er mulig på grund af den lovgivning, der blev vedtaget af Folketinget den 28.
og 30. november 2017.
Danmarks Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V), siger: ”Det glæder mig, at
investeringsbeslutningen nu formelt set er truffet. Den fulde genopbygning af anlæggene på Tyra-feltet
er afgørende for den fortsatte udvikling i Nordsøen. Tyra er central infrastruktur – ikke kun for Maersk
Oil, men for al indvinding af naturgas i den danske del af Nordsøen.”
Maersk Oils Chief Operating Officer, Martin Rune Pedersen, siger: "Genopbygningen af Tyra er et
tydeligt tegn på, at vi har en fælles interesse for at forlænge levetiden af produktionen i den danske
Nordsø. Investeringen i et betydeligt globalt olie- og gasprojekt som Tyra vil sikre flere tusind danske
arbejdspladser, og samtidig kan den nye Tyra-gasinfrastruktur være med til at sikre investeringer fra
industrien i nye udviklingsprojekter."
Produktion fra Tyra-feltet vil midlertidigt stoppe, mens genopbygningen står på. Produktionen lukker fra
november 2019 og forventes genoptaget i juli 2022.
Fakta:
•

Maersk Oil er Tyra-feltets operatør på vegne af DUC, et partnerskab mellem A.P. Møller - Mærsk
(31,2%), Shell (36,8%), Nordsøfonden (20%) og Chevron (12%).

•

En genopbygning af Tyra-feltet er nødvendig på grund af nedsynkning af kridtreservoiret, som
har ført til, at platformene er sunket ca. 5 meter over de seneste 30 år. Dette har reduceret
afstanden mellem havet og platformenes dæk.

•

Tyra er Danmarks største gasfelt og feltet er center for forarbejdning og eksport af al gas
produceret af Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

•

Tyra Øst og Tyra Vest er også centrum for en række mindre anlæg på Tyra-feltet herunder den
nærliggende, ubemandede Tyra Sydøst-platform, som blev udvidet i 2015.

•

Se venligst faktaarket på projektets hjemmeside for en beskrivelse af genopbygningen og de nye
Tyra-faciliteter

PRESSEKONTAKTER
Line Bruun
Mobile: +45 2128 5789
Email: line.bruun@maerskoil.com
Rikke Tikjøb Christiansen
Mobile : +45 4083 7583
Email : rikke.tikjob.christiansen@maerskoil.com

Page 2 of 2

