PRESSEMEDDELELSE
MAERSK OIL GLÆDER SIG OVER AFTALE,
SOM TILSKYNDER EN FULD GENOPBYGNING
AF TYRA FELTET
Maersk Oil har i dag på vegne af Dansk Undergrunds Consortium (DUC)
underskrevet en aftale med den danske regering, der vil muliggøre fremtidige
olie- og gasinvesteringer i den danske del af Nordsøen samt sikre danske
arbejdspladser inden for olie- og gasindustrien. Aftalens vilkår gør det muligt
for DUC partnerne at arbejde videre med en fuld genopbygningsplan for Tyra
feltet henimod en endelig investeringsbeslutning ved udgangen af 2017.
I næsten et halvt århundrede er der blevet produceret olie og gas i den danske
del af Nordsøen. Siden 1984 har Tyra været en central del af den danske
energiinfrastruktur, og 90% af landets gasproduktion bliver behandlet på Tyra
platformene.
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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. En investering er derfor nødvendig, hvis Tyra feltet fortsat skal producere
sikkert i de næste årtier.
En fuld genopbygning vil genskabe den nuværende infrastruktur herunder det
centrale gasbehandlingscenter, samt de fem omkringliggende satellitfelter
inklusiv Harald og Valdemar. Dermed sikres fortsat produktion fra Tyra feltet.
Desuden vil de nye faciliteter muliggøre yderligere fremtidig produktion af olie
og gas fra DUC licensområdet samt fra tredjepartsprojekter.
Maersk Oil’s Chief Operating Officer, Martin Rune Pedersen, siger:
"Aftalen gør den danske del af Nordsøen til et mere konkurrencedygtigt
område for olie- og gasselskaber med hensyn til investering og udvikling af nye
projekter. En genopbygning af Tyra feltet kan blive en katalysator for
forlængelse af aktiviteterne i den danske del af Nordsøen. Genopbygningen
kan sikre værdifulde indtægter til den danske stat og danske arbejdspladser,
især i Esbjergområdet. Vi vil nu sende opgaverne i forbindelse med
genopbygningen i udbud, samtidig med at vi fortsætter arbejdet med de
deltaljerede genopbygningsplaner. På den måde forbereder vi os på at tage en
endelig investeringsbeslutning inden udgangen af 2017."
Maersk Oil’s Chief Executive, Gretchen Watkins, tilføjer:
"Dagens meddelelse understreger Maersk Oil’s engagement og vores ønske om
at investere i fremtidens olie- og gasproduktion i Nordsøen og i særdeleshed i
vores hjemmemarked i Danmark. Vi er glade for anerkendelsen af den fælles
værdi for regeringen og industrien af investeringer, såsom en investering i
genopbygningen af Tyra. Vi ser dialogen som eksemplarisk for denne type
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samarbejde og vi er overbevist om, at det vil skabe værdi i de kommende
årtier.”
Der er forskel i projekttimingen mellem fuld genopbygning og delvis
genopbygning eller dekommissionering, hvoraf de sidstnævnte lå til grund for
informationen sendt til gasmarkederne den 30. december 2016. Derfor har
Maersk Oil i dag udsendt en opdatering til gasmarkederne for at informere om,
at vi nu forventer at lukke produktionen fra Tyra i december 2019 og genstarte
i marts 2022. Dette er under forudsætning af at der tages en endelig
investeringsbeslutning. Mere information om den reviderede tidsplan for en
fuld ombygning af Tyra vil blive meddelt, når den endelige
investeringsbeslutning foreligger senere på året.
Aftalen med den danske regering er betinget af Folketingets godkendelse.
Bemærkninger:
• Tyra er Danmarks største gasfelt og feltet er center for forarbejdning og
eksport af al gas produceret af Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Mere
end 90% af Danmarks gasproduktionen bliver behandles på feltet.
• Tyra Øst og Tyra Vest er også centrum for en række mindre anlæg på Tyra
feltet herunder den nærliggende ubemandede Tyra Sydøst, som blev udvidet i
2015.
• Tyra feltet drives af Maersk Oil på vegne af DUC, et partnerskab mellem A. P.
Møller - Maersk (31,2%), Shell (36,8%), Nordsøfonden (20%) og Chevron
(12,0%).
Fotos i højopløsning af Tyra platforme, offshore medarbejdere, ledelse samt
MP4 B-roll optagelser fra Tyra feltet kan downloades her
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ABOUT MAERSK OIL
Maersk Oil is an international oil and gas company with operated production of over
500,000 barrels of oil equivalent per day. Our production comes from Denmark, the UK,
Qatar, Kazakhstan, the US Gulf of Mexico and Algeria. Exploration and development
activities are on-going in Angola, Norway, Kenya, Ethiopia, Brazil, Kurdistan Region of
Iraq and in the producing countries.
Turning complex and challenging fields into commercial successes has been the
cornerstone of Maersk Oil’s business since 1962.
Maersk Oil focuses on pioneering technologies and harnessing talent to continue to
operate safely and successfully, creating value for partners and host governments.
A.P. Moller - Maersk is an integrated transport & logistics company with multiple brands
and is a global leader in container shipping and ports. Including a stand-alone Energy
division, the company employs roughly 88,000 employees across operations in 130
countries.
For more information about Maersk Oil, please visit the website at www.maerskoil.com.
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