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Tiltak for seismikk industrien relatert til norsk sokkel 
 
COVID-19 har ført til en dramatisk situasjon for seismikk bransjen på norsk sokkel. Kombinert med lave oljepriser 
har dette ført til en dobbel effekt som nå rammer bransjen hardt økonomisk og vi ber om strakstiltak for å sikre 
arbeidsplasser i den seismiske industrien og underleverandører for å unngå at kunnskap går tapt. 

Seismikk er det viktigste verktøyet man har for å lete etter olje og gass. Både for å identifisere nye forekomster, 
men også sikre økt utvinning og forlenge eksisterende felt. Bransjen er også en viktig brikke i forbindelse med CO2 
fangst, leting etter mineralforekomster og identifisering av egnede lokasjoner for sjøbaserte vindparker.  

Næringen opplever nå kansellering av jobber, avbrutte kontraktsforhandlinger og oljeselskaper som utsetter 
arbeidsforpliktelser i forbindelse med TFO tildelinger på norsk sokkel. Dette rammer hardt da bransjen har allokert 
personell, båter og utstyr til disse prosjektene og ved bortfall av disse er det ingen alternative jobber å gå til. 
Selskapene har høye kostnader som ikke vil bortfalle ved tap av oppdrag og føre til permitteringer/avvikling av 
ansettelsesforhold og tap av kunnskap og teknologi som er viktig for Norge. Hvis situasjonen ikke endrer seg vil 
mange i utgangspunktet solide og bærekraftige selskaper ikke finne grunnlag for videre drift og gå konkurs uten 
tilgang på ny likviditet (ref. dagens EMGS pressemelding). 

Seismikk industrien består av en rekke selskaper som samler inn, håndterer og bearbeider geofysiske data relatert 
til oljeleting, mineralutvinning og annen generell forståelse av berggrunnen og som gjennom sine tjenester har vært 
svært viktig for velferdssamfunnet vi har i dag. 

Våre ansatte innehar betydelig spesialkompetanse som kan gå tapt ved permittering og nedbemanninger. Dette er 
kompetanse som er viktig for Norge i fremtiden. Norge er verdensledende når deg gjelder utviklling av seismisk 
teknologi og utstyr. Ved permitteringer og oppsigelser vil mange forsvinne og viktig spisskompetanse for AS Norge 
gå tapt. Norsk petroleums utvinning og eksport av norske tjenester og varer til utlandet bli skadelidende.  

Vi ønsker derfor at staten kommer inn med målrettede tiltak for bransjen slik at aktiviteten, kompetanse og 
arbeidsplasser kan opprettholdes. 
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Forslag til tiltak 

 
1. Myndighetene må påse at arbeidsprogram tildelt i TFO runder ikke blir utsatt eller avbrutt. Lisenser tildelt 

de siste årene vil ha arbeidsprogram som tilsvarer enten kjøp av seismikk, reprosessering av seismikk eller 
innsamling av nye data.  
 

2. Tilgang til likviditet for å dekke de faste kostnadene i en periode med reduserte inntekter som følge av 
virusutbruddet og smitteverntiltakene.  
 

3. Tilgang til likviditet for å gjennomføre planlagte operasjoner, der kunder ber om utsatt betaling eller skyver 
på aktiviteter begrunnet med hensyn til operasjonelle utfordringer knyttet til utbruddet av Covid-19 
viruset.  
 

4. Tilgang til likviditet ved at det stilles garantier som muliggjør akseptabelt priset lånefinansiering til 
prosjekter som igjen blir tilbakebetalt gjennom fremtidig salg av data. 
 

5. Igangsetting av fremtidige planlagte leteprosjekter og mineralkartlegging i regi av OD. 
 

6. Lønnskompensasjon som et målrettet virkemiddel og et alternativ til permitteringer og oppsigelser for å 
beholde kompetanse og arbeidskraft i bransjen. Vi ønsker at disse viktige ressursene jobber med 
verdiskapende arbeid fremfor ledighet.  
 

7. Rask tilgang på FOU midler til utvikling av teknologiprosjekter gjennom Forskningsrådet. 
 

De skisserte tiltakene vil være med på å opprettholde bransjen og bevare kompetansen i etterkant av COVID-19 
situasjonen. Tiltakene vil også føre til at leteaktivitet opprettholdes i henhold til OD sine mål om tidskritisk 
identifisering av nye olje og gass for å opprettholde eksisterende infrastruktur. Forsinkelser og utsettelser vil kunne 
bidra til tidlig stenging av infrastruktur, ringvirkninger for annen leverandør industri og betydelige tapte inntekter 
for Norge. 

Det er kritisk at det kommer på plass tiltak umiddelbart for å bistå seismikk-bransjen. Sesongen for deler av våre 
tjenester er kort, den starter nå og det er kritisk at tiltak kommer på plass slik at vi best mulig kan utnytte 
innsamlingssesongen på norsk sokkel som kun er fra mai – oktober.  

Vi ber derfor om et møte snarest for å diskutere målrettede tiltak som kan hjelpe bransjen. 
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