Årsberetning for VISTA 2015

Samarbeid om grunnforskningsprogrammet VISTA
mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoil
1

2

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.
I 2015 mottok vi også 5 millioner i gaveforsterkningsmidler fra Forskningsrådet.
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 2015
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 84 15 15
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. I 2015 fikk VISTA i tillegg 5
millioner kroner i gaveforsterkningsmidler av Forskningsrådet.

Styrets beretning
VISTA-styret består av ni medlemmer.
Anders Elverhøi
Bård Krokan
Elisabeth Alve
Helge Holden
Jon Kleppe
Leif Lømo
Lise Øvreås
Ole M. Sejersted
Tor Grande

(DNVA)
(Statoil)
(DNVA)
(DNVA)
(DNVA)
(Statoil)
(DNVA)
(DNVA)
(DNVA)

Styrevervet innehas annenhvert år av henholdsvis Statoil og Det Norske Videnskaps-Akademi. I 2015 var
Bård Krokan fra Statoil styreleder.
VISTA programleder har vært Dag Schanke fra Statoil. Akademiets sekretariat har vært representert
gjennom regnskapsfører Richard Kvile og VISTA-koordinator Cecilie Evjen og Håkon Sandbakken som
tiltrådte 15. september.
VISTA-samarbeidet hadde i 2015 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 2.-5. november og gikk til Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Formålet med turen var å lære hva som kreves for å bli en av verdens ledende universiteter, med
spesiell vekt på MITs sterke fokus på kommersialisering av forskning.
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Seminarer
VISTA Seminar
VISTA seminaret ble avholdt i Akademiet 9-10. juni. Seminaret var en to-dagers hybrid mellom de tidligere
års «Stipendiatdag» og «Stipendiatmøte». Det var til sammen 46 påmeldte, hvorav 24 var VISTAstipendiater/postdoktorer, 7 var prosjektledere, to var fra Statoil og de resterende var fra styret,
områdeledelsen eller var fagfeller. I tillegg deltok flere fra DNVA-administrasjonen.
Formålet med seminaret var å introdusere stipendiatene til Akademiet, Statoil og VISTA-programmet. Årets
tema var populærvitenskapliggjøring av egen forskning. Eldrid Borgan, som gjennom tre år har jobbet med å
presentere vitenskap i populært format i Schrödingers katt, holdt innledning om temaet. Flere av
kandidatene presenterte egne prosjekter og gjennom workshop fikk de mulighet til å øve på
vitenskapsformidling. I programmet inngikk også sosiale aktiviteter og felles middag med stipendiatene,
VISTA-styret, samt representanter for Statoil og Det Norske Videnskaps-Akademi.
VISTA-dagen – 30 års jubileum
Årets VISTA-dag ble arrangert 30. november i Det Norske Videnskaps-Akademi med 85 deltakere. Tema for
dagen var «Hvordan stimulerer vi til innovasjon og verdensledende forskningsmiljøer?». For å belyse tema
hadde vi innledere fra politikken, næringslivet og akademia, som alle tok opp forskjellige aspekter.
Programmet inneholdt følgende foredrag:







Statssekretær for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Bjørn Haugstad som blant annet trakk
frem regjeringens satsing på høyere utdanning under tittelen
Verdensledende forskning i Norge?
Kenneth Ruud, professor ved UiT og leder av SFF,
Hva skal til for å skape fremragende forskning i Norge?
Henrik O. Madsen, Styreleder i NFR og tidligere konsernsjef i DNV GL, Verdensledende forskning og
innovasjon
Bård Krokan, Visepresident i Statoil
Hvordan skal Statoils forskning bli verdensledende?
Anne-Lise Børresen-Dale, professor II ved UiO
Hvordan stimulere til verdensledende forskning, egne erfaringer.
Lars Pallesen, tidligere rektor ved DTU.
Excellence på 10 år: Erfaringer med målsætning, strukturering og ledelse

Aslak Bonde innledet til paneldebatt. I panelet satt Unni Olsbye (professor ved UiO), Roger Strand
(professor ved UiB), Asgeir J. Sørensen (Direktør AMOS), Eivind Hiis Hauge (president NTVA) og Mari Sundli
Tveit (rektor ved NMBU).
Dagen ble avsluttet med felles middag og Café avec.
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Gruppebilde av VISTAs PhD- og postdocer fra stipendiatmøtet 2015

Bilde av paneldebatten VISTA-dagen 2015. Debatten ble ledet av Aslak Bonde.
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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 finansierte til sammen 27 ph.d.- og postdoktorprosjekter per 31. desember 2015 fordelt på de ulike
satsningsområdene. Jan Martin Nordbotten som har vært engasjert som VISTA-professor med tilknytning til
Matematisk Institutt ved Universitet i Bergen fratrådte sin stilling høsten 2015.

Bård Krokan

Tor Grande

Helge Holden

Jon Kleppe

Elisabeth Alve

Anders Elverhøi

Ole M. Sejersted

Leif Lømo

Lise Øverås

8

Nøkkeltall

(Regnskapstall MNOK)
INNSATSOMRÅDER

Prosentvis fordeling

2015

2014

2013

2012

Leting

( 19,8 % )

4.493

3.784

4.819

2.871

Økt oljeutvinning

( 24,3 % )

5.509

3.878

4.279

4.551

Olje- og gassforedling

( 8,8 % )

1.997

1.710

1.012

3.150

Miljø

( 16,6 % )

3.771

3.628

4.501

1.878

Professorater

( 4,7 % )

1.050

1.235

312

1.334

Bioteknologi

( 15,8 % )

3.563

2.888

2.672

4.294

Fremtidens utbygging og operasj.

( 10,0 % )

2.259

2.272

1.701

1.701

394

346

100,00 %
ADMINISTRASJON
Akademiets adm. kostnader
VISTA seminarer/møter/reiser
Total

2.272
925

416

25.839

19.811

19.690

20.125

FINANSIERT VED
Årlig bevilgning fra Statoil

20.000

20.000

Gaveforsterkningsmidler

5.000

5.000

0

6

25

71

101

Overført til/fra reserver

-832

5.214

-869

-1.355

TOTAL

25.839

19.811

19.690

20.125

Diverse inntekter

18.750

18.750

0
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Hovedtall

Prosentvis totalt brukte midler fordelt på innsatsområdene 2015
Leting

20 %

Økt utvinning

24 %

Olje- og gassforedling

9%

10 %
20 %

5%

16 %

Miljø

17 %

Bioteknologi

16 %

Professorater

5%

Fremtidens utbygging og operasj.

24 %
16 %
9%

10 %

Fordeling av prosjektkostnader 2015

4%

8%

Lønn:

69 %

Overhead:

18 %

Drift:

8%

Møter/Representasjon/Reiser:

4%

19 %

69 %

Stipendiater/postdoktorer/professorater 1985 – 2015
Avlagte dr.grader, fullfinansiert

92

Avlagte dr.grader, delfinansiert

12

Avlagte dr.grader, ekstern lønnsfinans.
støttet med driftsmidler

63

Avlagte postdoktorer

76

Stipendiater i gang pr. 31.12.2015

8

Postdoktorer i gang pr. 31.12.2015

13

Sum

271

VISTA-professorater

7
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Publikasjoner 1985 – 2015
Estimert antall publikasjoner i internasjonale tidsskrifter: ca. 995

Publikasjoner fra 2004 - 2015
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Dataene er hentet fra kandidatenes sluttrapporter. I disse rapportene lister de også publikasjoner som er «in
preperation». Den sistnevnte gruppen publikasjoner er ikke tatt med i grafen over. Det betyr at antall
publikasjoner antakelig er noe høyere enn anvist i grafen.
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VISTA Research Areas
Exploration

By division head Kjell Sunde

Picture:
Preliminary results of the 3D seismic cube from the Crater Area, west-central Barents Sea. By Malin Waage, VISTA scholar.

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.
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Improved Recovery

By division head Stein Børre Torp

Picture: Pattern formation during phase separation in a ternary (left) and quaternary (right) liquid.

Picture: Simulation of emulsion formation in the water/heptane/asphaltene system.
By Gyula Tóth, VISTA scholar.

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.
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Environment

By division head Christian Collin-Hansen

Photo: By Kanchana Bandara, VISTA scholar.

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.
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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.
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Organisasjon- og styringsstruktur

PROGRAMLEDELSE

STYRET
Bård Krokan, Statoil, styreleder
Tor Grande, DNVA/NTNU
Anders Elverhøi, DNVA/UIO
Elisabeth Alve, DNVA/UIO
Helge Holden, DNVA /NTNU
Leif Lømo, Statoil
Ole M. Sejersted, DNVA/UIO
Lise Øvreås, DNVA/UiB
Jon Kleppe, DNVA/NTNU

OMRÅDEKOMITE
Leting

OMRÅDEKOMITE
Miljø

Dag Schanke, programleder, Statoil
Håkon Sandbakken, koordinator,
DNVA
Richard Kvile, regnskapsfører, DNVA

OMRÅDEKOMITE
Økt utvinning

OMRÅDEKOMITE
Fremtidens utbygging
og operasjoner

Kjell Sunde,
Områdeleder, Statoil

Christian Collin-Hansen
Områdeleder, Statoil

Stein Børre Torp,
Områdeleder, Statoil

Kjetil Skaugset,
Områdeleder, Statoil

Anders Elverhøi, UIO

Lise Øvreås, UiB

Helge Holden, NTNU

Tor Grande, NTNU

Elisabeth Alve, UIO

Jon Kleppe, NTNU

FAGFELLER
 Leting: Martin Landrø, NTNU og Jan Inge
Faleide, UiO
 Økt utvinning – Ole Torsæter, NTNU,
Alex Hansen, NTNU og Martin Landrø,
NTNU
 Fremtidens utbygging og operasjoner –
Roy Johnsen, NTNU og Odd M. Faltinsen,
NTNU
 Miljø – Rolf Anker Ims, UiT og Dag
Aksnes, UiB

PROSJEKTENE






Doktorgradsstipendiater
Postdoktorer
Prosjektledere
Faglige kontaktpersoner i Statoil
VISTA-professorat
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Kontaktinformasjon
VISTA
v/Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
0271 Oslo
vista@dnva.no
22 84 15 15
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