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Bakgrunn
Grunnforskningsprogrammet VISTA er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoil.
VISTA-programmet ble startet 1985 og finansieres av Statoil med 20 millioner kroner årlig i
forskningsstøtte.
VISTAs overordnede mål er å stimulere til økt grunnleggende matematisk-naturvitenskaplig forskning
knyttet til utnyttelse og forvaltning av nasjonens petroleumsressurser. På denne måten ønsker VISTA:
- å bidra til at våre beste akademiske miljøer engasjerer seg i denne typen forskning
- å stimulere og støtte norske forskere og grunnforskningsmiljøer innenfor prioriterte områder
- å skape en arena og møteplass for samarbeid mellom akademia og industri

Gode miljøer ved universitetene i Norge kan to ganger i året søke om prosjektstøtte til doktorgradstudier
eller postdoktorkandidater. Gjennom postdoktorprogrammet ønsker VISTA å knytte gode norske og
utenlandske forskningsmiljøer tettere sammen ved utveksling av forskere. VISTA støtter også et
professorat.

Satsingsområder 2014
VISTA spenner over følgende fire programområder:
-

Leting etter petroleumsressurser

-

Økt olje- og gassutvinning

-

Miljøaspekter relatert til olje- og gassutvinning

-

Fremtidens utbygging og operasjoner

VISTA Drammensveien 78, NO-0271 OSLO
Telefon: 22 12 10 90
E-post: vista@dnva.no
Nettsted: www.vista.no
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VISTA
Akademiets samarbeid med Statoil om VISTA-programmet startet i 1985. VISTA-modellen har høstet
anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt og omfatter grunnforskningsprosjekter på områder som er
sentrale i sammenheng med petroleumsvirksomhet.
I 2013 ble en ny samarbeidsavtale mellom Statoil og Det Norske Videnskaps-Akademi inngått for fem år.
Kontraktsbeløpet er 20 millioner kroner per år og gjelder fra 2014 til 2019.

Styrets beretning
VISTA-styret består av åtte medlemmer. Statoils styremedlemmer i 2014 har vært Leif Lømo og Bård
Krokan. Det Norske Videnskaps-Akademi har vært representert ved professorene Nils Chr. Stenseth (UiO),
Elisabeth Alve (UiO), Helge Holden (NTNU), Tor Grande (NTNU), Odd Stokke Gabrielsen (UiO), og Anders
Elverhøi (UiO) som VISTA styreleder.
VISTA programleder har vært Øivind Fevang fra Statoil. Akademiets sekretariat har vært representert
gjennom regnskapsfører Richard Kvile og VISTA-koordinator Trine Gerlyng og Cecilie Evjen.
VISTA-samarbeidet hadde i 2014 fire programområder:
 Leting (områdeleder Kjell Sunde, Statoil)
 Økt utvinning (områdeleder Stein Børre Torp, Statoil)
 Miljø (områdeleder Christian Collin-Hansen, Statoil)
 Fremtidens utbygging og operasjoner (områdeleder Kjetil Skaugset, Statoil)

VISTA-styrets årlige styretur ble avviklet 14.-15.oktober 2014 og gikk til Imperial College London (ICL).
Formålet med turen var å lære om hvordan Imperial College oppnår et godt samarbeid mellom industri og
akademi. Instituttleder og samarbeidspartnere fra ICL delte sine erfaringer om hvordan ICL legger til rette
for og frigjør ressurser for forskningsprogrammer. De orienterte om de tverrfaglige
forskningsprogrammene Grand Challenges, hvor et av programmene går ut på hvordan vi bærekraftig kan
generere og utnytte energi i fremtiden.
Styret fikk en orientering og omvisning på et isotoplaboratorie ved Dr Cedric John, og på et pilotanlegg for
karbonlagring ved Dr Colin Hale. Videre deltok styret i diskusjonsgruppe med representanter fra ICL om
hvordan VISTA-programmet og norske forskningsinstitusjoner generelt kan lære av hvordan tilrettelegge
for samarbeid mellom næringslivet og akademia.

Seminarer
VISTA stipendiatmøte i Akademiet
Stipendiatmøtet ble avholdt i Akademiet 10. juni 2014 hvor 13 av stipendiatene/postdokorene deltok.
Intensjonen var å introdusere Akademiet og VISTA til nyansatte VISTA-stipendiater, og å utveksle erfaringer
mellom VISTA-kandidatene. Preses Nils Christian Stenseth ønsket velkommen og presenterte VISTA5

programmet og den nye VISTA-strategien for 2014 – 2019. Akademiets direktør Øyvind Sørensen orienterte
om praktisk informasjon for VISTA-ansatte, mens VISTAs programleder Øivind Fevang presenterte Statoil og
karrieremuligheter. På ettermiddagen holdt David Tomlinson workshop for stipendiatene om
presentasjonsteknikker. Møtet ble avsluttet med en felles middag med stipendiatene og VISTA-styret.
Stipendiatdagen
Stipendiatdagen i 2014 ble avholdt 15. september på Statoils forskningssenter på Rotvoll i Trondheim. Det
var i alt omkring 40 deltakere på arrangementet bestående av stipendiater, prosjektledere, administrasjon,
representanter fra VISTA-styret, Statoil og Det Norske Videnskaps-Akademi. Forskningsdirektør Lars Høier
innledet om Statoil med temaet «Utvikling og innovasjon», mens preses Nils Chr. Stenseth presenterte
Akademiet. Sveinung Løset, direktør ved SAMCoT, holdt et innlegg med tema «Technology Needs for the
North». Utvalgte ph.d. og postdoktorer innen hvert av satsningsområdene holdt plenumsforedrag med
presentasjon av sine prosjekter. Deretter presenterte VISTA professor Jan Martin Nordbotten deler av sin
forskning med temaet «Beyond petroleum: A world of porous media”. Videre var det parallelle sesjoner med
prosjektpresentasjoner før dagen ble avsluttet med felles middag på Rotvoll.
VISTA-dagen
Årets VISTA-dag ble arrangert 18. november 2014 i Det Norske Videnskaps-Akademi med ca. 80 deltakere.
Tema for dagen var «Den frie forskningens betydning for industriell utvikling», med vekt på norsk olje- og
gassvirksomhet i et historisk perspektiv. Diskusjonene dreide seg om samspillet mellom grunnforskning og
industriell utvikling med utgangspunkt i vår petroleumsvirksomhet. Forskjellige fagpersoner belyste temaet
med ulike perspektiver og erfaringer.
Programmet inneholdt følgende foredrag:
 Olje- og energiminister Tord Lien, statsråd i Olje- og energidepartementet,
Forvaltning av våre olje og gassressurser – og forskningens betydning
 Kjell Bendiksen, forskningssjef ved Institutt for energiteknikk (IFE),
Hvordan bidro anvendt matematikk og fysikk til at Norge ble verdensledende på undervannssystemer
for produksjon og flerfasetransport av olje og gass
 Petter Bryn, faglig leder i Statoil,
Ormen Lange-feltet og samspillet med de norske kunnskapsmiljøene
 Elisabeth Tørstad, administrerende direktør i DNV-GL – Oil & Gas,
Hvilken rolle spiller olje- og gassindustrien i en bærekraftig energiportefølje
 Thomas Kaiserfeld, professor ved Lunds Universitet
Vitenskapens legitimitet og konsekvenser: En historisk balansegang mellom forskningsfrihet og
styring
Aslak Bonde innledet til paneldebatt etter at to VISTA-kandidater hadde presentert sine
forskningsprosjekter. I panelet satt Øyvind Mikkelsen (komitéleder for NENT), Sissel Rogne (direktør i
Bioteknologirådets sekretariat), Jan Martin Nordbotten (VISTA professor UiB), Morten Dæhlen (dekan UiO)
og Anne Borg (dekan NTNU). Diskusjonen var basert på vurderingen fra Den nasjonale forskningsetiske
komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) rundt norsk industrifinansiert forskning, samt de mer
prinsipielle sidene av forskningen: Forskingens frihet og dens grunnleggende karakter.
Dagen ble avsluttet med felles middag for deltagerne.
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Fra Stipendiatmøtet 2014 hvor Nils Chr. Stenseth, preses i det Norske
Videnskaps-Akademi, gir en introduksjon om Akademiet og den
nye VISTA-strategien til stipendiatene/postdoktorene.

Olje- og Energiminister Tord Lien presenterer myndighetenes perspektiv på
forskningens betydning og forvaltning av våre olje- og gassressurser.
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Prosjekter
Akademiets medlemmer er representert i VISTA-programmet gjennom styreverv. Dette innebærer
identifisering av relevante grunnforskningsmiljøer og -prosjekter, samt å delta i den overordnete faglige
styringen. Akademiet har arbeidsgiveransvar for VISTA-kandidater og forestår regnskap, lønnsutbetaling og
forsikringer. Akademiets sekretariat bidrar med administrativ assistanse og koordinerer VISTA-programmet.
VISTA støttet til sammen 18 ph.d.- og postdoktorprosjekter per 31. desember 2014 fordelt på de ulike
satsningsområdene. Jan Martin Nordbotten har vært engasjert som VISTA-professor med tilknytning til
Matematisk Institutt ved Universitet i Bergen.

Bård Krokan

Tor Grande

Helge Holden

Nils Christian Stenseth

Elisabeth Alve

Anders Elverhøi

Ole M. Sejersted

Leif Lømo
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Nøkkeltall 2011 - 2014
(Regnskapstall MNOK)

INNSATSOMRÅDER

Prosentvis fordeling

2014

2013

2012

2011

Leting

( 22,1 % )

3.784

4.819

2.871

2.254

Økt oljeutvinning

( 22,6 % )

3.878

4.279

4.551

5.104

Olje- og gassforedling

( 10,0 % )

1.710

1.012

3.150

3.681

Miljø

( 21,2 % )

3.628

4.501

1.878

2.011

Professorater

( 7,2 % )

1.235

312

1.334

1.302

Bioteknologi

( 16,9 % )

2.888

2.672

4.294

4.806

2.272

1.701

1.701

1.701

416

394

346

617

19.811

19.690

100,00 %
ADMINISTRASJON

Akademiets adm. kostnader
VISTA seminarer/møter/reiser
Total

20.125

21.476

18.750

15.000

FINANSIERT VED

Årlig bevilgning fra Statoil

20.000

18.750

Gaveforsterkningsmidler

5.000

0

0

0

25

71

101

101

Overført til/fra reserver

5.214

-869

-1.355

-2.625

TOTAL

19.811

19.690

20.125

21.476

Diverse inntekter
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Hovedtall
Prosentvis totalt brukte midler fordelt på innsatsområdene 2014
Leting
Økt utvinning
Olje- og gassforedling
Miljø
Bioteknologi
Professorater

22 %
23 %
10 %
21 %
17 %
7%

Fordeling av prosjektkostnader 2014
Lønn:
Overhead:
Drift:
Møter/Representasjon/Reiser:

68 %
18 %
10 %
4%

Stipendiater/postdoktorer 1985 – 2014
Avlagte dr.grader, fullfinansiert
Avlagte dr.grader, delfinansiert
Avlagte dr.grader, ekstern lønnsfinans.
støttet med driftsmidler
Avlagte postdoktorer
Stipendiater i gang pr 31.12.2014
Postdoktorer i gang i pr 31.12.2014
SUM

88
12
63
72
7
12
254

VISTA professorater: 7

Publikasjoner 1985 – 2014
Estimert antall publikasjoner i internasjonale tidsskrifter: ca. 983
Publikasjoner 2004 – 2014
2004: 7
2005: 13
2006: 29
2007: 27
2008: 33
2009: 15
2010: 22
2011: 27
2012: 32
2013: ca.30
2014: ca.35
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VISTA research areas

Exploration

by division head Kjell Sunde

Photo: VISTA project 6261 Post Doc Martin Muravchik. Field work in Suez Rift, Egypt 2014.

New discoveries of hydrocarbon reserves are of great national and international economic importance to
fulfil rising global energy demand and to maintain production levels. This is particularly the case on the
Norwegian Continental Shelf (NCS), where the average time from award of exploration licence to field
development traditionally is plus minus 10 years - It is clear that a significant exploration effort on the NCS
is needed to maintain national production levels before existing producing fields are decommissioned. The
ultimate goal of the VISTA-exploration programme is to provide new knowledge and technology that will
reduce the economic risk related to exploration of petroleum, both on the NCS and globally.
Highlights from VISTA projects within the area “Exploration” in 2014:
Seven projects were supported during 2014, of which one is completed.
The scholars published seven papers in international journals during 2014.
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Improved recovery

by division head Stein Børre Torp

Photo: Transocean Leader at the Aldous field - core samble. By Anette Westgaard, Statoil

The ultimate goal of the VISTA-IOR programme is to provide new knowledge and technology that will
increase ultimate oil and gas recovery and accelerate production. To achieve this, fundamental knowledge
within mathematical flow modelling, advanced thermodynamics, new recovery methods are all central.
Likewise, it will require more wells at reduced cost and with increased production efficiency.
Understanding the link between geology, geophysics, displacement mechanisms, and well solutions are of
great importance.

Highlights from VISTA projects within the area of “Improved Recovery” in 2014:
Six projects were active in 2014 of which one completed and two started.
The scholars have published three papers and six are in preparation.
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Environment

by division head Christian Collin-Hansen

Photo: VISTA project 6162 PhD Charmain Hamilton. Field work with seal tagging in Svalbard 2014.

The Environment area within VISTA aims at increasing the knowledge of the environments in which Statoil
operates, or considers moving into, as well as strengthening the company’s environmental technology
portfolio. These goals are being sought through applying in-depth scientific and technical knowledge to
challenges of high relevance for the company’s own R&D activities. It is an objective to utilise the results to
support and strengthen other R&D activities undertaken by Statoil, other oil companies and the Norwegian
Research Council.

Highlights from VISTA projects within the area “Environment” in 2014:
 Five projects were supported during 2014 under VISTA-Environment, of which three is
completed.
 The scholars published six papers in international journals during 2014.
 The candidate developing the EcoSET tool finalized her project in 2014. Another project
aims to investigate interactions between fish embryos and small oil droplets. A PhD
candidate studies how reduction of the Arctic sea-ice cover impacts ice-associated top
trophic Arctic animals. Finally one candidate is working on developing more sensitive
methods for determining nitramines and nitrosoamines in water and soil.
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Future development and operations

by division head Kjetil Skaugset

Photo: Subsea factory, Statoil ASA

Future developments and operations shall address key competences and technologies that can enable new
field developments or secure continued operation from existing infrastructure. Future developments will
face very strict requirements in terms of their robustness, integrity and accessibility, as production will take
place far from the shore, in deeper waters, in areas with ice and in areas with stringent environmental
regulations. In addition, the increased cost picture seen for new offshore field developments emphasize
the need for simplified and smart solutions. Common for all challenges is that solving them will require new
competence and new technologies. This is what focus area Future developments and operations is all
about.
Highlights from VISTA projects within the area of “Future developments and operations” in 2014:
This area started up in 2014, and two projects were awarded to be started in 2015. These are:
 Next-Generation Wax Inhibitors for the Oil and Gas Industry
Aim: To develop environmentally friendly wax inhibitors based on functionalized
nanoparticles.
 Flexible risers: slug flow and structure coupling
Aim: To explore methods for the dynamic two way coupling between structural models and
internal multiphase flow models for flexible risers.

14

Organisasjon- og styringsstuktur for VISTA 2014

PROGRAMLEDELSE

STYRET
Anders Elverhøi, DNVA/UiO, styreleder
Bård Krokan, Statoil
Elisabeth Alve, DNVA/UiO
Helge Holden, DNVA /NTNU
Leif Lømo, Statoil
Nils Chr. Stenseth, DNVA/UiO
Odd Stokke Gabrielsen, DNVA/UiO
Tor Grande, DNVA/NTNU

Øivind Fevang, programleder, Statoil
Trine Gerlyng og Cecilie Evjen,
koordinator, DNVA
Richard Kvile, regnskapsfører, DNVA

OMRÅDEKOMITE
For Leting

OMRÅDEKOMITE
For Økt utvinning

OMRÅDEKOMITE
For Miljø

Kjell Sunde,
Områdeleder, Statoil

Stein Børre Torp,
Områdeleder, Statoil

Christian Collin-Hansen
Områdeleder, Statoil

Anders Elverhøi, UIO

Helge Holden, NTNU

Nils Chr. Stenseth, UIO

Elisabeth Alve, UIO

Ole Torsæter, NTNU

PROSJEKTENE






Doktorgradsstipendiater
Postdoktorer
Prosjektledere
Faglige kontaktpersoner i Statoil
VISTA-professorat
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OMRÅDEKOMITE
For Fremtidens utbygging
og operasjoner
Kjetil Skaugset,
Områdeleder, Statoil
Tor Grande, NTNU

Kontaktinformasjon
VISTA
v/Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
0271 Oslo
vista@dnva.no
22 12 10 90
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