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Innspurt på Nyhavna
Etter en travel sommer gjenstår nå
den høyst komplekse jobben med å
koble nytt utstyr opp mot eksiste-
rende – alt mens anlegget eksporte-
rer gass som normalt.
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Prores utfordrer 
industrielle investorer
Erik Nakken, styreder i Prores, liker å
gå motstrøms. Tross oljenedturen,
utfordrer han nå lokale investorer til å
bli med på å starte et nytt oljeselskap
i Trondheim.   
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Avsløringer fra dyphavet
Geologiske prøver og dyphavsminera-
ler fra flere tusen meters havdyp er
samlet inn fra Norskehavet. Dette gir
ny viten om ressurser og den geolo-
giske utviklingen i Nord-Atlanteren.
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Trond Mohn entrer
Norskehavet
M Vest Energy, med hele sju letelisen-
ser i Norskehavet, kjøpte tidligere i år
alle Atlantic Petroleum sine norske
eiendeler for én krone, etter at det
ble klart at det oljeselskapet fra
Færøyene ikke klarte å oppfylle sine
forpliktelser på britisk sokkel. 
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Prosjektleder, dr.ing. Frode Roness er

Reinertsen har utviklet ny teknologi som selska-
pet mener vil produsere hydrogen mer effektivt
enn i dag, og kan realisere storskala oppstrøms
hydrogenproduksjon og CO2 fangst (CCS). På sikt
mener de kostnadene for hydrogenproduksjon
kan halveres.

Kan 
halvere
hydrogen-
prisen

– Teknologien skal 
ut i verden

– Sintef skal bli
bedre på å selge
helhetlige tjenes-
ter, og skal styrke
sin internasjonale
satsing. Det er
konsernsjef i
Sintef, Alexandra
Bech Gjørv, sin
klare visjon.



Av Christian M. Bachke

LEDER

Den frittalende oljeservicegründer, Ståle
Kyllingstad i IKM Gruppen, hevdet på
Orkangerkonferansen at krisen i olje-
bransjen hadde inntruffet også uten ol-
jeprisfallet. Luksuriøs spesialdesign på
alle utbygginger, vanvittige dokumenta-
sjonskrav og konservative utbyggingsløs-
ninger er grunnen. Når så oljeprisen fal-
ler med over 50 prosent blir resultatet
smertefullt.

Kravet til oljebransjen etter Paris-
konferansen er sterkt reduserte utslipp.
Politikerne fra Møre og Romsdalbenken
på Stortinget etterlyste på JazzGass-
konferansen nye teknologiske løsninger
for at energibransjen skal kunne møte
dagens strenge miljøkrav. Det samme
gjorde nestleder i LO, Hans-Christian
Gabrielsen, som mente at avlysningen
av månelandingsprosjektet var en stor

tabbe, og at det igjen bør satses stort på
CO2-fangst. 

Torkild R. Reinertsen i oljeservicebe-
driften Reinertsen fortalte på samme
konferanse at de nå prøver ut en proto-
typ for prisgunstig produksjon av hydro-
gen på Tjeldbergoden. Her brukes
norsk gassi produksjonen, og hydrogen
gir nullutslipp fra transportsektoren. 

På Norskehavskonferansen viste
flere innlegg hvordan nye teknologiske
løsninger reduserer både utbygging-og
driftskostnadene med store beløp. 

Oljebransjen har ord på seg for å
være meget konservativ når det gjelder
ny teknologi. Vihåper at den lave oljepri-
sen nå kan bidra til en mer positiv hold-
ning til utprøving av nye teknologiløs-
ninger. 

Neste utgave kommer i november 2016.
Denne og tidligere utgaver av Midt-Norsk Olje & Gass kan lastes ned fra www.midnor.no

Vil du ha Midt-Norsk Olje og Gass gratis tilsendt 
til din arbeidsplass? Eller vil du motta bladet per 

e-post? Send melding til christian@midnor.no

Dette er motto for Midt-Norges stand
på ONS. Bakgrunnen er skogen av tek-
nologibedrifter som gror frem i Midt-
Norge. NTNU, Sintef og Statoil FoU er
landsledende på teknologi og har til-
gang på høyt utdannet personell og
Phd-kandidater. Dessuten er Norskeha-
vet med investeringer i størrelsesorden
40 mrd. kroner årlig et godt marked.
Og nye utbygginger er på gang.

Midt-Norge har i år en av de største
standene på ONS i Stavanger med 540
m2 utstilling og over 30 deltakere. Det-
te viser den sterke stillingen oljeindustri-
en har i landsdelen. Spennet er stort:
avanserte offshoreskip på Sunnmøre,
adkomstteknikk og ISO-fag i verdens-
klasse fra Romsdal, det store gassmiljø-
et på Nyhamna, landets største forsy-
ningsbase i Kristiansund, avansert rør-
teknologi på Orkanger, landets ledende
forskningsmiljø, en skog av teknologibe-
drifter rundt Trondheim og et tungt
produksjonsmiljø i Verdal.

Det norske har nylig overtatt BP
Norge. Dette gjør selskapet til et av de
største uavhengige olje- og gasselska-
pene i Europa. Utbyggingen av Ivar
Åsen-feltet er i full gang og de er en be-
tydelig eier i det eventyrlige Johan Sver-
drup-feltet. Virksomheten styres fra
Trondheim.

Nye små oljeselskap kommer.
OKEA har overtatt Repsols Yme-felt,
og ProRes har også ambisiøse planer
om å bli prekvalifisert for tildeling av
nye leteblokker. Begge har hovedkvar-
ter i Trondheim.

Shell og Statoil har egne store drifts-
organisasjoner i Kristiansund og på
Stjørdal, og Statoil har dessuten sin
forskningsvirksomhet i Trondheim.

Besøk Midt-Norgestanden på ONS
for å se selv. I kantina serveres velsma-
kende kortreist mat fra landsdelen. Det-
te er et av ONS sine hot-spots hvor du
treffer viktige leverandører, kolleger og
politikere fra Midt-Norge

Midt-Norge – teknologi og
ressurser på ONS

Oljebransjen trenger nye 
løsninger og ny teknologi

Kongsberg Digital og Kongsberg
Maritime Training Trondheim har
blitt SMSC sine nye faner når de
flytter inn i nye lokaler ved
Grillstad Marina.

Ship Modelling & Simulation Centre AS
(SMSC) har blitt kjøpt opp av Kongsberg
Maritime, som lenge har vært verdensle-
dende på offshore simulatortrening.

– Stadig mer sofistikerte fartøyopera-
sjoner har bidratt til økt fokus på opplæ-
ring for å sikre effekivitet og sikkerhet, sier
adm. dir. i Kongsberg Maritime, Geir
Håøy.

SMSC er en perfekt match for Kongs-
berg Maritime og kompletterer vår eksis-
terende produkt- og serviceportfolio. I til-
legg til å tilby topp moderne simulatorer,
opplæring og sertifisering, innehat SMSC
en unik kompetanse som gjør at vi kan til-
by våre verft- og offshorekunder nye og
innovative simulatortjenester som omfat-
ter skipsmodellering, engineering, pre-si-
mulering og oparasjonell konsultering,
opplyser Håøy. 

Med den sterke fokuseringen på kost-
nadsbesparelser vi ser i dag, har det blitt
enda viktigere å se på optimalisering av
prosedyrer og opplæring av mannskap,
slik ant man kan jobbe mer effektivt. Med
oppkjøpet av SMSC vil vi kunne bedre
våre kunders inntjening,  legger han til. 

Vil styrke miljøet i Trondheim
Håøy understreker at de ønsker å statse
videre i Trondheim. Kongsberg og SMSC

har lenge hatt et tett og godt samarbeid
med NTNU, Marintek og Ocean Space
Centre, og ønsker å bygge på
dette.–SMSC vil bli en integrert del av
Kongsberg Maritime, og de styrker vår
markedsposisjon på alle felt, sier han. 

Avtroppende styreleder i SMSC, Kaare
M. Gisvold mener SMSC vil kunne vokse
videre under Kongsberg. 

–  SMSC har et solid forskermiljø, og
det å bli en del av Kongsbersg sitt intern-
sjonale simulatormeiljø vil gi SMSC mulig-
heten til å utvikle seg videre, sier han.

Nytt navn og nye
lokaler for SMSC

Ole Johan Bjørke

Grilstad Marina bygger et eget, nytt bygg for Kongsberg Maritime på 8.500
kvm, som skal taes i bruk i november 2016. Da vil selskapets omtrent 135
medarbeidere flytte inn moderne, spesialtilpassede lokaler på Grilstad Marina.
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Trykksak

Sensorlink fyller i år 20 år og har
i hele sin historie vært kjent for å
levere unik teknologi til subseak-
under i hele verden.

Historien bak suksessen er lang og strek-
ker seg tilbake til 2007/2008 da Sensorlink
installerte de to  første selvutviklede ultra-
lydbaserte instrumentene for permanent
overvåkning av intern korrosjon i produ-
serende olje/gas rør. 

– Systemet ble opprinnelig utviklet i
samarbeid med Statoil og har vært instal-
lert på Heidrun og Ekofisk på norsk sek-
tor. Teknologibasen er velprøvd og basert
på robuste måleprinsipper og noe av suk-
sessen er knyttet til vår evne til å levere
kundetilpassede instrumenteringsløsning-
er sier daglig leder i Sensorlink, Harald
Sleire.

Sensorlink har beveget seg fra å være
en sensor utvikler/leverandør til å levere
komplette subsea instrumenteringsyste-
mer, dvs hele kjeden med sensor, subsea
datalagring og kommunikasjon samt vis-
ning av data til sluttbruker.

Nylig ferdig med rekordleveranse
– Vår mest kjente leveranse i den senere
tid er leveransen av ti subseaenheter til
BP feltet Shah Deniz 2 i Azerbaijan, fortel-
ler Sleire. 

I den leveransen samles det kontinuer-
lig inn korrosjons-data fra nær 1500 kana-
ler fra 10 brønngruppe. Instrumentene er

montert på transportrørene fra brønn-
gruppene til prosessplattformen og bru-
kes til å overvåke effektiviteten av korro-
sjonsinhibitor. 

BP bruker dette for å optimere kjemi-
kaliebruken og dermed sikre maksimal le-
vetid for rørene med minimal kjemikalie-
bruk. BP sparer både ved mindre bruk av
kjemikalier, samt ved å slippe å ekstrahere
så mye kjemikalier fra brønnstrømmen i
etterkant. 

– Over den planlagt operasjonstiden
på 30 år er BP’s business case meget godt,
selv med en relativt stor investering i for-
kant, sier Sleire.

– Om å få felt til å leve lengst
Gjennom leveransen til BP har flere sel-
skap fått øynene opp for  teknologien til
Sensorlink.

– Nå i vår fikk vi en kontrakt på leve-
ring av en UltraMonit Retrofit. Det er et
tilsvarende instrument som vi leverte til
BP men utformet slik at en dykker kan in-
stallere det på et eksisterende rør. Den
Vest Afrikanske operatøren som er en del
av et større Amerikansk selskap skal bru-
ke systemet til verifikasjon av nedtynning
av rørveggene, forklarer Sleire.

Dette er en del av integritetsstyringen
i selskapet og et ledd i en strategi for å
kunne operere rørene sikkert utover opp-
rinnelig estimert levetid. 

– Vi har levert tilsvarende innretning til
andre selskap og har store forventninger

til at ettermonterte systemer vil ta seg
opp i årene fremover med tanke på at
den generelle trenden innen olje- og gass-
operasjon er å få felter til å leve lengst
mulig sier Sleire.

Men de jobber ikke bare under vann. I
år lanserte selskapet  3. generasjon av Pi-
peMonit, som er deres topside produkt.
Funksjonelt det samme som subsea løs-
ningene, men mye enklere. 

Sensoren er på størrelse med en stor
fyrstikkeske og kan bygges sammen i sys-
temer av mange sensorer, derav navnet
SWARM®. Sensoren brukes for korro-
sjons og erosjons overvåkning på rørled-
ninger på plattformer, landanlegg og på
nedgravde transportrør. Systemet er me-
get enkelt å sette opp og ta i bruk. Vi har
i samarbeid med Simpro på Løkken for-
beredt en produksjonslinje slik at vi skal bli
i stand til å levere større volumer av dette
sensorsystemet,  forteller Sleire.

Sensorlink legger bak seg to meget
gode år med stor aktivitet og god inntje-
ning, men har nå justert ambisjonsnivået
noe for å være rigget mest mulig robust
for fremtidig vekst. 

– I vårt marked, dvs operasjon, leve-
tidsforlengelse og drift så er vi ikke like føl-
som for nedgangen i lete- og utbyggings-
marked, men vi merker også at aktiviteten
er lavere og at beslutninger tar lengre tid i
oljeselskapene, avslutter Sleire.

Fortsetter suksessen 
på havbunnen
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Gjennom sommeren har over
850 personer vært i sving daglig
på Nyhamna landanlegg for å
gjøre anlegget om til å bli et
gassknutepunkt. Nå gjenstår den
høyst komplekse jobben med å
koble nytt utstyr opp mot eksis-
terende – alt mens anlegget
eksporterer gass som normalt. 

«Dette er en kritisk fase for oss. Det er
mye utstyr som nå skal kobles inn mot det
eksisterende, og dette krever et svært tett
samarbeid mellom de som til daglig ope-
rerer anlegget, og oss som utfører pro-
sjektarbeidet», sier prosjektleder for ut-
byggingen, Jan-Willem Verkaik i Shell. 

«Vi jobber på et anlegg med ekstremt
høy oppetid, så vi ønsker selvsagt at an-
leggets nærmere 100 prosent produk-
sjons-pålitelighet skal opprettholdes sam-
tidig med vår aktivitet. Dette har vi klart så
langt, takket være dyktige folk med fokus
på sikkerhet og samarbeid, samt gode ru-
tiner», sier Verkaik.

Formålet med utvidelsen på Nyhamna
er å utvide anleggets kapasitet for å kunne
ta imot og eksportere gass fra Polarled. I
dag tjener anlegget som prosessanlegg for
Ormen Lange. 

Som en del av prosjektet bygges det
også booster-kompressorer for Ormen
Lange som blant annet har økt utvinning
som formål. Kapasiteten på Nyhamna
Landanlegg vil gå fra 70 millioner standard
kubikk (Sm3) gass per dag til 84 millioner
Sm3 per dag. 

Langeled har allerede 84 Sm3 kapa-
sitet og var bygd med ekstra kapasitet

nettopp for at anlegget skulle kunne utvi-
des. Prosjektet skal ferdigstilles neste år.  

«Dette er den siste fasen hvor vi har
en gjennomgående høy bemanning. Over
høsten mot nyåret starter vi nedtrapping
fra 800 – 900 personer, ned mot et par
hundre. Da går inn i den siste fasen hvor
vi mekanisk ferdigstiller og starter testing»,
opplyser Verkaik. 

Frem til begynnelsen av 2016 har ar-
beidet foregått flere forskjellige steder i
Norge (Nyhamna, Oslo, Stord og Verdal)
og ute i verden (Storbritannia, Polen, India
og Kina) med planlegging, klargjøring av
anlegget og bygging av moduler som til
sammen veier 22.000 tonn. Nå konsen-
treres siste del av prosjektet på Nyhamna,
og allerede før sommeren hadde mer enn
6000 mennesker vært innom portene på
landanlegget. 

I disse dager er om lag 850 kvinner og
menn i sving daglig på Nyhamna. I tillegg
til å koble til alle modulene er det mye
grunnarbeid, elektro, mekanisk arbeid
som utføres. 

Kværner er hovedkontraktør for utvi-
delsen av Nyhamna.

«Vi er stolt av at prosjektet har gitt
gode ringvirkninger for landet og regio-
nen. Foreløpige tall viser at mer enn tre
kvart av investeringene er gjort gjennom

norske selskap. I Midt-Norge alene er det
investert 500 millioner kroner», forteller
Verkaik. 

«Gjennom hele dette prosjektet har vi
fokusert på lokalt innhold, og vi ser at det-
te har gitt oss store fordeler. Det har til-
latt oss å jobbe tett med våre leverandø-
rer og gi eierskap til leveranser og kvalitet.
Jeg tror dette vil gi god uttelling i den siste
delen av prosjektet», avslutter han.

Innspurt på Nyhamna

Til venstre: Prosjektleder for utvidelsen på Nyhamna, Jan-Willem Verkaik.
Over: Nyhamna landanlegg er under utvidelse og 22.000 tonn med nytt utstyr
er på plass.
Under: Utvidelsen på Nyhamna kalles «Nyhamna expansion project», som
ofte er forkortet til NYX. I sommer ble alle som arbeidet på Nyhamna denne
dagen - 850 kvinner og menn fra 60 forskjellige selskap – samlet for å ta dette
helt spesielle bildet.
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Med over 200 deltakere har
MainTech-konferansen i
Trondheim etablert seg som den
viktigste møteplassen for fagfolk
innen drift & vedlikehold.
Verdifulle møter og kunnskap
som begeistrer er stikkord som
trekker kremen av Norges indus-
trimiljø til Trøndelag.

– Da vi startet MainTech i 2000 så ønsket
vi i første omgang å ha en møteplass for
ansatte, kunder, og andre interesserte. Da
var konferansen en halv fredag som ble
avsluttet med lunch, forteller Bjørn Tore
Moen, markedssjef olje & gass i MainTech.
Resten er historie. Konferansen går nå
over to dager, og fjorårets deltakelse på
250 stykker er foreløpig rekord.

– Dag én består av fagsesjoner med
ulike tema, og innlegg fra fagfolk fra for-
skjellige bransjer. Dette har blitt en kjem-

pesuksess, og trekker mye folk. Dagen av-
sluttes alltid med god underholdning. I år
var det Sondre Julstad som leverte. På dag
to har vi mer overordnede tema som

omhandler forbedringsarbeid og utvikling
av organisasjoner fra større og mer kjente
foredragsholdere. På årets konferanse bi-
dro blant annet Ola Borten Moe og Linn

Cecilie Moholt, forteller Moen.
– Alle som jobber i MainTech er med

på arrangementssiden, og har eierskap til
konferansen. Det at vi løfter dette sam-
men, gir også et boost innad i organisasjo-
nen. Vi får til en god konferanse, hvor vi
får møte kunder og andre deltakere og
hvor deltakerne trives og får faglig påfyll,
sier Moen. 

Suksess for MainTech-konferansen

MainTech ble startet i 2000 av
seks personer fra CorrOcean og
Linjebygg Offshore (nå Prezioso
Linjebygg) og har i dag 44 ansat-
te. De er spesialister innenfor
Material & Inspeksjon og Drift &
Vedlikehold.Om lag halvparten
av omsetningen kommer fra olje-
og gass bransjen. 

– I tillegg til petroleumsbransjen så jobber
vi mot landbasert industri blant annet
innenfor vann- og vind-energi, prosessin-
dustri, havbruk med flere. Innen olje- og
gass er Shell i dag den største kunden vår,
i tillegg til flere riggselskaper, sier Moen.

At selskapet ikke har begge beina plan-
tet i olje- og gassbransjen er han glad for,

men han tror den kommer sterk tilbake.
– Alle i bransjen må nå gå hardt i seg

selv, og endre måten man gjør ting på.
Den som lykkes med det, vil være rustet
for suksess når markedet kommer tilbake.
Da vi startet i 2001, var oljeprisen godt
under 20 dollar fatet. Folk lurte på hvor-
dan vi våget å starte noe selv, men mage-
følelsen var da, som nå, at ting vil bli bed-
re. Det vi lærte var å være nøktern, og å
vokse stein på stein. Vi tok ofte tog frem-
for fly for å spare penger, vi kjøpte brukte
kontormøbler og vasket selv. personlig
kjenner jeg en gnist i nedgangstider, når
ting ikke kommer av seg selv. Det er mye
læring i dårlige tider, de som klarer seg har
et veldig bra utgangspunkt, sier Moen.

Tallenes tale er klar, for regnskapsåret

2015 omsatte MainTech for 68,8 millio-
ner og hadde et resultat før skatt på 8,5
millioner kroner.

Startet i krisetider, ser lyst på fremtiden

I løpet av de to dagene tegnet Birgers Oterutleie karikaturtegninger av foredragsholdere og deltakere og skrev sitater på tegningen fra foredragene.

Bjørn Tore Moen er markedssjef
olje & gass i MainTech.

Ola Borten Moe om forretningsideen
bak det nystartet oljeselskapet
OKEA.
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FPSOen Petrojarl Varg er ferdig
på det nedstengte Varg-feltet i
Nordsjøen, og seiler nå opp som
en del av en mulig utbyggingsløs-
ning for VNG sin utbygging av Pil
og Bue-funnene i Norskehavet.

– Som operatør for funnene Pil & Bue,
vurderer VNG Norge tre ulike utbyg-
gingsalternativer fram mot en beslutning
om konseptvalg, planlagt til høsten 2016.
De tre alternativene er tilknytning til
Njord-plattformen, tilknytning til Drau-
gen-plattformen og en egen innleid FPSO
på feltet. For sistnevnte alternativ vurde-
res også Varg-skipet som en kandidat, sier
kommunikasjonssjef Ulf Rosenberg i VNG
Norge til Sysla.no.

Utbyggingen av Pil og Bue er forventet
å koste 13-15 milliarder kroner. 

PUD i 2017
VNG har allerede inngått en rammeavtale

for Pil og Bue Owner’s Engineering Servi-
ces (OES) med Reinertsen AS.

– OES-leverandøren vil bidra med
nødvendig teknisk kompetanse og ressur-
ser som kreves for å sikre håndtering av
VNG Norges tekniske forpliktelser som
utbyggingsoperatør frem mot Front End
Engineering Design (FEED) -fasen og
gjennom hele Pil og Bue-prosjektets varig-
het, opplyser VNG i en pressemelding.

Pil og Bue påvist i utvinningstillatelse
PL586 i Norskehavet. Rettighetshaverne
til disse funnene, VNG Norge (30%), Spi-
ke Exploration Holding (30 %), Faroe Pe-
troleum Norge (25 %) og Pure E&P Nor-
way AS (15%), planlegger utbygging av
disse funnene og har som mål å levere
Plan for utbygging og drift til myndighe-
tene våren 2017.

Petrojarl Varg kandidat for Pil og Bue

Offisiell åpning av den nye
simulatoren Boa Bridge. Fra venstre
instruktør i SMSC Thor Olsen,
direktør Berit Rian,
Næringsforeningen i Trondheim,
skipsreder Ole T. Bjørnevik, Boa,
som sponser simulatoren, og daglig
leder Ole Johan Bjørke.

Da SMSC skulle bygge en ny
skipssimulator i 2013 kontaktet
de Ole T. Bjørenvik og BOA
Offshore for å få på plass et 
samarbeid. I bytte mot sponsor-
midler fra BOA skulle SMSC
bruke en av BOA sine taubåter 
i simulatoren for et nyutviklet
taubåtkurs. BOA svarte ja, og nå
ligger taubåten BOA Heimdal
inne i simulatoren som heter
BOA Bridge.

Tett samarbeid med BOA

Trondheimsbaserte ExproSoft
fikk nylig en kontrakt som omfat-
ter to studier for en offshoreope-
ratør i Canada hvor de skal esti-
mere kostnader for videre drift
av felt, samt en kontrakt med
Total for selskapets operasjoner
på norsk sokkel.

– Vi ser en økende etterspørsel etter slikt
arbeid.  I dagens marked blir det stadig
mer fokus på at eksisterende installasjoner
skal vare lenger og optimaliseres. Terske-
len for nybygg er høy, forklarer Jørgen
Nøvik, salgssjef i ExproSoft. 

Og det er her Exprosoft har funnet sin
nisje. med sitt selvutviklede program
WellMaster hjelper de oljeselskapene å
holde kostnadene nede og minimerer
nedetid. 

WellMaster er verdens fremste løsning
for å overvåke og optimalisere brønninte-
gritet.

Programmet  analyserer alle brønnda-
ta, geologiske, teknologiske og menneske-
lige faktorer, for å optimalisere lete- og
produksjonsprosessen. 

Dataene samles inn manuelt, og bru-
kes for å minimalisere sjansen for utblås-
ninger og mekaniske feil. Data fra over
seks tusen  brønner, med totalt 40.000
brønnår ligger inne i Wellamaster som
bruker disse dataene til å omdanner
kunnskap om drift av utstyr til beslutnings-
grunnlag for utbygging og drift. Markedet
er begrenset til ikke mindre enn alle som
borer ett hull i bakken i håp om å finne
olje, men fortrinnsvis brukes programva-
ren offshore. 

– Vi kommer ofte inn et år før produk-

sjonsstart av et felt, og  implementerer
løsninger for brønnintegritet og gir en
oversikt over risikobildet for hver enkelt
brønn. Dette sikrer oppetid og sikker
drift, forklarer Nøvik.

Total E&P Norge bruker allerede
WellMaster IMS for sine operasjoner på
feltene Atla og Skirne, og vil nå utvide løs-
ningen som et verktøy for brønnintegritet
på Martin Linge-feltet som er under ut-
bygging. 

WellMaster benyttes i dag av en rekke
operatører i Norge, UK, Midtøsten og
Australia.

Nye kontrakter med unik teknologi

Odd Are Svensen, daglig leder i
ExproSoft, har snudd utviklingen 
i selskapet.
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Gassknutepunkt Nyhamna,
Aukra kommune og Aukra
Næringsforum spanderer plass
på ONS til en rekke leverandør-
bedrifter fra Romsdal. 

– Dette er bedrifter som har fått merke
nedturen i bransjen, og som normalt sett
ikke ville prioritert å delta på årets messe
pga. kostnadshensyn, sier daglig leder i
Gassknutepunkt Nyhamna, Arnt Som-
merlund. 

Gassknutepunkt Nyhamna, Aukra
kommune og Aukra Næringsforum har i
flere år hatt en engen stand på ONS, men
valgte å tilby plass til flere, da det ble klart
at mange bedrifter  ikke ville ta seg råd til
å delta på messa som arrangeres hvert an-
dre år og er en av de største på verdens-
basis.

Så langt har følgende bedrifter bekref-
tet at de stiller: Front Group, Aukra Mari-
time, Axess, Alpa, Langset, Prezioso Linje-
bygg, Nordvest Inspeksjon og Total Miljø.
Mange av disse har tidligere deltatt med
egen stand og tung representasjon.

– Responsen har vært så stor at vi
måtte utvide standen, forteller Sommer-

lund.  
Tanken er at sanden

skal bli et møtepunkt på
ONS, hvor bedriftene
kam ta i mot eksisterende
og forhåpentligvis nye
kunder. De har også et
samarbeid med den midt-
norske standen, som har
kantine og møterom. 

Viktig å vise seg frem 
– Vi arbeider blant annet
for å skape lokale ringvirk-
ninger med basis i akti-
viteten på Nyhamna og i
Norskehavet. Vi ser nå
klare signal på redusert
aktivitet i leverandørin-
dustrien. Det er behov
for både omstilling og kostnadsreduksjo-
ner.

Det faktum at ti lokale selskap har tak-
ket ja til å delta på vår fellesstand under
ONS 2016 viser at næringen selv mener
det er viktig å prioritere aktivt markedsar-
beid i disse utfordrende tidene, forklarer
Sommerlund.

Han tror også en fellesstand under
ONS 2016 vil være med å skape et enda
tettere samhold og samarbeid mellom de
lokale bedriftene.

Romsdalsbedrifter under samme
fane til ONS

Daglig leder i Aukra Næringsforening
Arnt Sommerlund presenterer
Romsdalsbedrifter på ONS.
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Tekniske studier av produksjons-
skipet Åsgard A viser at skipets
levetid med enkle midler kan for-
lenges til 2030. Dette gir mange
nye muligheter for videreutvik-
ling av Åsgard-området og
grunnlag for en betydelig økt
verdiskapning, opplyser Statoil.

– Dette gir oss mange nye muligheter. Ås-
gard A’s levetid har strategisk betydning
for Åsgardområdet og en forlengelse vil
gjøre det mulig å realisere økte volumer
fra Åsgard og potensielle tie-in felt som
Trestakk, sier produksjonssjef Runar Kol-
seth Nyberg.

Med økt levetid vil Åsgard A også kun-
ne bli vurdert som alternativt oljelager for
feltene som produseres over Kristin-platt-
formen. Videre vil forlenget bruk av ski-
pets gassinjeksjonskapasitet kunne bidra til
økt oljeutvinning. Forlenget levetid til

2030 vil også gi Statoil bedre tid til å mod-
ne alternative løsninger for kraftforsyning
av Åsgard havbunns gasskompresjon.

De tekniske evalueringene, fra brønn
og subsea installasjoner til skrog og topsi-
de, har blitt utført for å forutsi hvilke mo-
difikasjoner, utskiftninger og vedlikehold
som må gjennomføres for å opprettholde
skipets integritet. De mest kritiske leve-
tidstiltakene er maling og reparasjon av
utmattingssprekker i tanker og skrog, ut-
skiftning av risere og umbilicals ved behov,
samt tiltak for å opprettholde integriteten
i turretsystem og forankring.

Til sammen har dette gitt underlag for
økonomiske analyser av levetiden. 

Helse og arbeidsmiljø ombord har
også blitt evaluert.

Kostnadsbesparelser
Mesteparten av arbeidet knyttet til leve-
tidsforlengelsen har blitt utført internt ba-

sert på erfaringer fra tidligere levetidspro-
sjekter i Statoil, noe som har gitt store
kostnadsbesparelser. I tillegg har enkelte
studier av utstyr som skrog, stigerør og
umbilicals blitt utført av eksterne leveran-
dører. 

– Mange interne aktører i selskapet
har vært involvert i prosjektet. Det har
vært et spennende samspill mellom inge-

niører, økonomer og ledere fra en rekke
avdelinger, hvor kompetanse og samar-
beid har vært vesentlig for å oppnå et
godt resultat, sier Marit Berg Svendsen
som har vært prosjektleder for levetidse-
valueringen.

Søknad om samtykke til forlenget leve-
tid for Åsgard A vil bli sendt Petroleums-
tilsynet i januar 2018.

Forlenget levetid på Åsgard A gir nye muligheter

Reinertsen har utviklet ny tekno-
logi som selskapet mener vil pro-
dusere hydrogen mer effektivt
enn i dag, og kan realisere stor-
skala oppstrøms hydrogenpro-
duksjon og CO2 fangst (CCS). På
sikt mener de kostnadene for
hydrogenproduksjon kan halve-
res.

– Prosjektet går fremover etter planen.
Testmodulen er ferdig bygget på Orkang-
er og sendes nå til Tjeldbergodden. Vi be-
gynner testing tidlig i september og håper
å få bekreftet tidligere tester etter kort tid.
Deretter, fortsetter testene innover i
2017 slik vi kan optimalisere teknologien,
forteller Torkild Reinertsen, adm. dir. i
Reinertsen. 

Selskapet har i løpet av våren
gjennomført studier av hvordan denne
nye teknologien kan muliggjøre storskala
hydrogenproduksjon uten utslipp av
CO2. Resultatene beskrives som meget
lovende.

–  Vi ser at naturgass kan konverteres
til hydrogen til en meget konkurransedyk-
tig pris. Markedet for hydrogen vil være
biler, tungtransport, skip, tog, husholdning
og petrokjemi, opplyser Reinertsen.

Hydrogen gir som kjent ingen utslipp
ved bruk, og har blitt utpekt som fremti-
dens drivstoff. 

Reinertsen mener denne teknologien
kan halvere kostnadene med å produsere
hydrogen.  

– Prisen på rensingen av CO2 og pro-
duksjonen av hydrogen vil gå kraftig ned
når denne teknologien blir implementert.
Jeg tror det komme til å revolusjonere
hydrogenproduksjon, sier Reinertsen. 

Støtte fra Gassnova
Reinertsen fortsetter nå med flere detal-

jerte utredninger av et mulig stort demo-
anlegg for hydrogen-produksjon. Statoil
og statlige Gassco vil delta i studiene. 

– Vi håper å få med statlige Gassnova
også i fortsettelsen. Støtten fra Gassnova
har vært helt avgjørende for utviklingen
frem til i dag.Statoil og Gassco har for øv-
rig nylig utredet et mulig transport- og in-
jeksjonssystem for CO2, på oppdrag fra
Olje og energidepartementet. Et slikt sys-
tem vil evt. passe veldig godt med vårt
prosjekt, sier Reinertsen.

Det som nå kan bli et industrieventyr
startet med at Reinertsen ville delta i
«månelandingen», TCM Mongstad. 

– Vi spurte Sintef om teknologi og de
foreslo vasking av eksosgass med aminer
men dette var ikke interessant nok for
oss. For fem år siden gjorde vi en ny hen-
vendelse til Nils Røkke, klimateknologidi-
rektør i Sintef. Han brakte på banen Palla-
dium membranteknologi. Den var umo-
den, men vi gikk for den. I prinsippet er
det enkel teknologi, men den krevde om-
fattende og rask utvikling.

Fullskala på Tjeldbergodden
Reinertsen har i dag rettighetene til tek-
nologien og har utviklet denne videre i
det som beskrives som et meget godt
samarbeid med Sintef. I kjernen av anleg-
get finner vi tusenvis av rør belagt med en
syltynn membran av palladium. Membra-
nen slipper igjennom hydrogenatomene
og CO2en blir igjen på utsiden i ren form
og er klar for lagring eller til økt utvinning
av olje. 

– Vi har testet teknologien i laboratori-
et i flere år, med lovende resultater.Statoil
har gitt oss anledning til å teste teknologi-
en i «fullskala» på Tjeldbergodden, under
industrielle betingelser. Det er også en
milepæl for utviklingen. Lenge hadde vi
ikke tilgang til et industrielt testanlegg, sier

Reinertsen.

Etablert nytt selskap
Som en konsekvens av den vellykkede ut-
viklingen og testingen av teknologien og
lovende mulighetsstudier for hydrogen-
produksjon etablerer Reinertsen nå et
nytt selskap for produksjon og salg av
membranseparatorer, under ledelse av
Thomas Reinertsen. Selskapets navn er
HYDROGEN Mem-Tech AS og vil ha til-
hold på Grønøra i Orkdal Kommune, ikke
langt unna Reinertsen verft. De første 12-
16 månedene vil gå med på å bygge opp
produksjonsanlegget og markedsføre tek-

nologien ovenfor kunder i det eksiste-
rende og fremtidige hydrogenmarkedet.

– Vi inviterer nå eksterne investorer til
å delta i satsingen. Vi tror denne «grøn-
ne» teknologien blir god butikk, avslutter
Reinertsen.

Kan halvere hydrogenprisen

Torkild R. Reinertsen holdt et 
engasjert innlegg på årets JazzGass
om hydrogenproduksjon.
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1. juli tok Siri Espedal Kindem
over jobben som ansvarlig for-
driften av Statoil sinefelt i
Norskehavet og Barentshavet
etter Morten Loktu. Kindem vil
som Morten Loktu ha hovedbase
i Harstad.

Loktu  er utnevnt til leder for COO
LEAN. Han skal rapportere til Anders
Opedal, konserndirektør for drift og sik-
kerhet (COO).  Loktu får kontor i Trond-
heim/Stjørdal. Han  begynte i selskapet i
1985, og har hatt ulike topplederroller
innen drift, teknologiutvikling og konsern-
ledelse. Loktu var også konsernsjef for
SINTEF i 2002-2004. 

Han har en mastergrad i fysikk fra
NTNU.

– Statoil iverksetter LEAN som en del
av arbeidet for å oppnå bærekraftige for-
bedringer. Lean er ikke et program, men
vil endre måten vi arbeider på og vil sette
oss i stand til å bygge en forbedringskultur,
opplyser Sverre Kojedal, informasjonssjef i
Statoil.

– Iverksettingen av LEAN vil bli en av
våre viktigste prioriteringer i årene frem-
over, og denne enheten/stillingen er eta-
blert for å sikre stor lederfokus på iverk-
settingen av LEAN.

Rokkeringer på Åsgard 
Kindem kommer fra stillingen som direk-

tør for Åsgard i Drift nord. Før det var
hun direktør for Fornybar energi og direk-
tør for Technology Excellence i Teknolo-
gi, prosjekter og boring (TPD).

Kindem har vært i selskapet i 26 år.
Det meste av sin erfaring har hun fra Ut-
vikling og produksjon Norge (UPN), der
hun har hatt både fag- og lederroller. 

Kindem er cand. scient. fra Universite-
tet i Bergen.

Stillingen som produksjonsdirektør for
Åsgard innehas nå av Halvor Engebretsen.

Engebretsen er nå direktør for Kon-
sernstrategi og analyse i Strategi og forret-
ningsutvikling (GSB).

Han begynte i Statoil i 1999 og har
hatt en rekke leder- og linjestillinger både

i Norge og internasjonalt.
I Statoil har han arbeidet med sam-

funnskontakt i Russland, forretningsutvik-
ling i Europa, Midtøsten og Asia, som råd-
giver i konsernsjefens kontor, og ulike rol-
ler knyttet til Snøhvit-prosjektet og i Ba-
rentsområdet.  

Før han begynte i Statoil arbeidet Eng-
ebretsen for Akvaplan-Niva i Tromsø

Han har en mastergrad i arktisk økolo-
gi fra Universitetet i Tromsø (UITO),
stats- og samfunnsvitenskapsstudier
(UITO,) og studier i ledelse fra BI Executi-
ve School.

Statoil
med 
sjefsskifte
i Drift
nord i
sommer

prezioso-linjebygg.com

PREZIOSOZIOSOPRE

g.cgyzioso-linjebepr omg.c
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Sintef skal bli bedre på å selge
helhetlige tjenester, og skal styr-
ke sin internasjonale satsing. Det
er konsernsjef i Sintef, Alexandra
Bech Gjørv, sin klare visjon.

– Aldri har interessen for teknologi vært
større i olje og gassbransjen, og aldri har
behovet vært større,  sier hun.

Teknologi har blitt utpekt som den
muligens viktigste brikken for å få ned
kostnadene på norsk sokkel, slik at det
kan produseres olje og gass til en langt la-
vere kostpris, og alt må gjøres enda grøn-
nere. 

– Kostnadene og utslippene innen olje
og gass skal ned, så utfordringene er klare.
Sintef har alltid jobbet bredt og tungt mot
petroleumsnæringen, men jeg tror at vi
må ta grep for å styrke det strategiske
samarbeidet med oljeselskapene slik at vi
sammen kan utvikle produktene og tje-
nestene de ønsker, forteller hun. 

Spisskompetanse i bredden
– I Sintef sitter vi på unik kompetanse. Vi
skal bli bede til å selge denne. I fjor hadde
vi ikke et pent økonomisk resultat. Vi må
ha overskudd på minst fem prosent,  slik
at vi kan fortsette å bygge og utvikle de
beste laboratoriene i verden, og fortsette
teknologiutviklingen, sier hun. 

Innen olje og gass er Sintef i dag blant
de ledende på flerfase, CCS, og subsea,
og de sitter med spisskompetanse på alt
fra HMS til nanoteknologi som brukes i

næringen.   
– Vi får ofte høre at vi sitter med spiss-

kompetanse i bredden. 
Tidligere i år åpnet Sintef utvidelsen

av flerfaselabben på Tiller i Trondheim,
som nå er det første og eneste anlegget i
verden  som kan kjøre industriskala trefa-
seeksperiment. På sikt vil dette bedre sik-
kerheten, gi ny teknologi og muliggjøre
offshoreutbygginger som i dag ikke er
lønnsomme. 

I fjor åpnet også et nytt laboratorium i
Blaklia, storsatsingen "Sintef Energy lab" til
hele 165 millioner kroner, som blant an-
net kan brukes til forskning på subsea
kraftforsyning. 

– Disse labene skal fylles opp med

fremtidens teknologiske løsninger, sier
Bech Gjørv stolt.    

Stor oppside innen digitalisering
Bech Gjørv har bred lederbakgrunn fra
Norge og USA etter 17 år i Hydro og
Statoil, blant annet som direktør for ny
energi med ansvar for satsinger innen
vind-, sol- og bioenergi samt hydrogen,
karbonfangst og venturevirksomhet. I
Hydro var hun også konserndirektør for
HR, HMS og klima, og har solid kunnskap
olje og gass. I tilegg til konserndirektørjob-
ben sitter hun også som styreleder i Sintef
Petroleum. 

Den voldsomme interessen i teknologi
som vi opplever har nok med digitalise-
ringen å gjøre, mener Bech Gjørv. Innen
dette feltet ligger det en stor oppside for
petroleumsnæringen, mener hun. 

– Vi kommer nok til å gå enda tyngre
inn i utnyttelsen og videreutviklingen av
digital teknologi. For petroleumsnæringen
vil dette blant annet gjelde IO (Integrerte
Operasjoner), IKT,  automasjon innen
brønnboring  og utviklingen av autonome
enheter for havrommet. Nøkkelen til å
lykkes er å jobbe på tvers av teknologiene.
Interessen og viljen til å lære av andre har
aldri vært sterkere, forteller hun. 

– Jeg trodde også at vitenskapen og
teknologien rundt leting og da spesielt
håndteringen av "big data" var kommet
langt, men der er det fremdeles en stor
oppside, og AI (kunstig intelligens) tror jeg
vil bli en viktig brikke i å ta feltet videre.

Og der skal vi være, forsikrer Bech Gjørv. 

Ut i verden
Å komme seg ut på det internasjonale
markedet har lenge vært en akilleshæl for
Sintef. I 2015 kom kun 16 prosent av om-
setningen fra utenlandske oppdrag. 

– Vi må være mer til stede internasjo-
nalt. I dag har vi samarbeid med mange
internasjonale institusjoner, men vi må bli
bedre på den kommersielle biten. Å kom-
me seg utenfor landets grenser vil være
viktig for å styrke økonomien i Sintef. Vi
sitter på mye av det vi vet verden trenger
mere av, sier Gjørv.

Som en del av denne satsningen åpnet
Sintef kontor i Brussel, sammen mede
NTNU og Universitetet i Bergen i fjor.
Her er det nærhet til forskningsmidler fra
EU. EU-programmet Horisont 2020
(H2020) er verdens største forsknings- og
innovasjonsprogram. I dette programmet
skal det deles ut 70 milliarder euro over
syv år. Norsk næringsliv og forskningsmil-
jøer kan konkurrere om disse midlene på
lik linje som søkere fra EU-land. Regjering-
en har uttalt at de ønsker at norske pro-
sjekter skal hente tilbake minst to prosent
av midlene som er utlyst.

Sintef:

– Teknologien skal ut i verden

Flerfaseanlegget på Tiller ved Trondheim har hele verdens olje- og gassmarked som potensielt marked.
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– Hvis vi skal lykkes med å opp-
rettholde produksjonen på norsk
sokkel må olje- og gassnæringen
ha tilgang på nytt areal, sier nest-
leder i Industri Energi Frode
Alfheim, som har ledet en
arbeidsgruppe i Konkraft som
har sett på sokkelens framtid.
Dette skriver Industri Energi på
sine nettsider.

Norsk olje- og gassvirksomhet har
gjennom 50 år utviklet seg til å bli Norges
viktigste næring. Dette har lagt grunnlaget
for at Norge er en av verdens rikeste vel-
ferdsnasjoner.

– For å unngå en dramatisk produk-
sjonsnedgang på norsk sokkel er det helt
nødvendig at olje- og gassnæringen får til-
gang på nytt attraktivt areal, slår nestleder
i Industri Energi Frode Alfheim fast.

Avgjørende for sysselsetting og 
velferdsstaten
Frode Alfheim har ledet arbeidet med
den nye Konkraft-rapporten «Nordover –
norsk sokkel i endring»som lanseres i
Bodø mandag 18. april.

Rapporten konkluderer med at det er
avgjørende at olje- og gassnæringen får til-
gang på nytt attraktivt leteareal og finner

nye ressurser som kan settes i produk-
sjon.

– Tilgang på nytt leteareal er en forut-
setning for å opprettholde en fortsatt
konkurransedyktig leverandørindustri i
Norge. Hvis ikke Norge opprettholder
produksjonen vil inntektene, verdiskap-
ningen, kompetansemiljøene og arbeids-
plassene fra næringen avta, sier Alfheim.

Han understreker at olje- og gassnæ-
ringen er helt avhengig av nye arbeids-

oppgaver for å kunne opprettholde pro-
duksjonen på norsk sokkel og dermed
kunne finansiere velferdsstaten og opp-
rettholde sysselsettingen.

– Vi ser at ingen andre næringer er i
stand til å opprettholde statens inntekter,
slik oljeindustrien gjør, sier han.

Den nye Konkraft-rapporten slår fast
at de mest attraktive uåpnede områdene
på norsk sokkel er Nordland VI, Nordland
VII og Troms II, altså havområdene uten-

for Lofoten og Vesterålen.
– Disse områdene har stort res-

surspotensial og anses for å være
teknisk ukomplisert når det gjelder
leting og utbyggingsløsninger. Disku-
sjonen om disse områdene har på-
gått lenge, og det er samlet inn sto-
re mengder data og kunnskap. Det
må så raskt som mulig gjennomfø-
res en konsekvensutredning av disse
områdene, sier Alfheim.

Store verdier
I den ferske rapporten presenteres
et framtidsbilde for nordnorsk sok-
kel som kan bety betydelig aktivi-
tetsvekst og økning i etterspørselen
etter varer og tjenester regionalt og
nasjonalt.

Rapporten viser til at de nord-
norske feltene Norne, Skarv og
Snøhvit solgte olje- og gass for en
verdi av 58 milliarder kroner i 2014.

– Det betyr at disse tre feltene
alene eksporterte for en høyere
verdi enn all annen eksport fra
Nord-Norge, inkludert fiskeri, sier
Frode Alfheim.

Han viser også til at 60 prosent
av leveransene ved nye feltutbyg-
ginger går til norsk industri.

Må ta hensyn
Alfheim er tydelig på at oljeindustri-
en må gå varsomt fram og ta hen-
syn til andre næringer. Og at det blir
særlig viktig ved åpning av nye om-
råder utenfor Lofoten og Vesterå-
len.

– I forbindelse med åpningspro-
sessen må både seismikkinnsamling

og letevirksomhet gjøres på så skånsom
måte som mulig og i nær dialog med an-
dre næringsinteresser.

– Rapporten viser at det for eksempel
er fullt mulig å sette strenge tidsbegren-
singer for seismikk og boring. Det er også
petroleumsnæringen villig til å forplikte
seg til. Dette alene vil sterkt bidra til å mi-
nimere konflikt med fiskeriene, sier han.

Kunnskapsløft
Den nye Konkraft-rapporten viser hvor-
dan olje- og gassnæringen bidrar til å øke
kunnskap og kompetanse rundt om i lan-
det.

– Kunnskapsløftet som petroleumsnæ-
ringen gir både for fagutdanning og høy-
ere utdanning, er noe av det jeg synes er
aller viktigst. Dette er spesielt tydelig i
Nord-Norge der vi har sett hvordan olje-
industrien på kort tid har økt ungdom-
mens interesse for å ta seg en utdanning.

– Oljenæringens rekruttering av kvalifi-
sert arbeidskraft i nord er uhyre viktig, for-
di det sikrer sysselsetting og bosetting, sier
Frode Alfheim.

Konkraft-rapporten:

Trenger mer leteareal i nord

respekt 
 

glede 

Reelle løsninger på reelle problem.
Alltid.

www.maintech.no

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Konferanser 

og seminarer
15. september
Oljens Dag, Kristiansund
www.kristiansundkommune.no 

1. desember
Desemberkonferansen 2016,
Kristiansund
www.desemberkonferansen.no 

Bransjemøter olje og
gass
29. september.
NPF Trøndelag:
Høstmøte hos Det norske,
Trondheim
www.npf.no

Petropolen
29. september
27. oktober.
Petropolen, Kristiansund
www.petropolen.no

24. november.
Petropolen, Nyhamna 
www.petropolen.no

Kalender for aktiviteter innen
olje, gass og off-shore i Midt-
Norge. For relevant info til
denne spalten, send mail til
christian@midnor.no

Se hva som skjer...
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Dea Norge har fått utsatt fristen
for innlevering av PUD for
Zidane. Samtidig er det planlagt
navneskifte, og selskapet har
foreslått Dvalin som det nye nav-
net.

I vår fikk partnerne i Zidanelisensen, med
operatør Dea Norge i spissen, klar be-
skjed fra OED om at de fikk frist til 2. au-
gust for å levere inn en PUD, ellers ville li-
sensen ryke.

"Zidane-prosjektet er teknisk modent,
og det er departementets vurdering at
rettighetshaverne i Zidane har hatt til-
strekkelig med tid til å fullføre arbeidet
med å levere en utbyggingsplan», het det i
brevet fra departementet. Dette kom
som svar på søknad om ett års utsettelse.

Ifølge kommunikasjonssjef i DEA Nor-
ge,  Kjetil Hjertvik, har de nå fått utsatt
fristen, men kun med to måneder. Og han
lover at en PUD vil komme. 

–Det er ingen endringer i planene for
utbyggingen, og fristen for PUD er for-
skjøvet til 3. oktober. I et prosjekt som
dette er det mange små biter som må fal-
le på plass, og vi har nå tiden som trengs.
Vi har forståelse for at myndighetene øn-

sker fortgang, og for oss er Zidane frem-
deles et veldig viktig prosjekt, sier Hjertvik. 

En kan få alt
Ifølge offshore.no har det vært uenighet
blant lisenseierne, som i tilegg til Dea er
OMV, Maersk Oil og Edison, som har 20
prosent hver, og en eller flere av medeier-
ne ønsker ikke å være med på utbygging-
en. Dette problemet ble håndtert på føl-
gende måte i brevet fra departementet:

«Dersom det ikke fattes vedtak om
innsendelse av en utbyggingsplan for den
aktuelle forekomsten, men én eller flere
rettighetshavere likevel ønsker å sende
inn en utbyggingsplan, må de berørte an-
deler enten overtas av utenforstående
tredjemann eller øvrige rettighetshavere
for å sikre 100 prosent deltakelse i utvin-
ningstillatelsen, skrives det. 

Nytt navn
Det nye navnet Dvalin kommer som følge
av at det er etablert en navnetradisjon i
området knyttet til norrøn mytologi. Hei-
drun er geita på taket av Valhall, der den
spiser skuddene fra verdenstreet Yggdra-
sil. Dvalin en av fire hjort som løper om-
kring på grenene til Yggdrasil og beiter i

løvverket. Zidane er mindre enn Heidrun,
men er “en av det samme” med sine
hydrokarbonreserver som har samme
opprinnelse i Garn-formasjonen i midtre
Jura.

Blir Heidrunsatelitt 
Ifølge planen skal funnene Zidane 1 og 2
bli bygd ut som satellitter til Heidrun. Gas-
sen skal transporteres fra Heidrun i Polar-
ledrøret og videre til Nyhamna. Utbyg-
gingen var opprinnelig forventet å koste
mellom 10 og 13 milliarder kroner.

Utbyggingen er planlagt med en
brønnramme med fire brønner som skal
knyttes opp mot Heidrun via en 15 kilo-
meter lang rørledning. For å håndtere gas-
sen fra Zidane skal det installeres en gass-
prossesering- og eksportmodul på platt-
formen.

Den første Zidane brønnen ble boret i
september 2010 og fant gass i en 150 me-
ter kolonne i Fangst-gruppen. Den andre
brønnen, Zidane 2, fant også gass; en 140
meter kolonne i samme intervall. Den
samlede størrelsen på de to funnene er
14-22 milliarder kubikkmeter utvinnbar
gass. 

Zico, Maradona og Zidane
Dea har i tillegg til de to Zidanefunnene
to gjenværende leteprospekter i PL435.
Disse er prospektene Maradona og Zico,
henholdsvis øst og oppflanks, og nord for
Zidane. kjetil.hjertvik@dea-group.com

Nytt navn og ny PUD-frist for Zidane

For ett og et halvt år siden
startet Statoil opp arbeidet med
”LEAN-piloten”  på Kristin og
Heidrun i Norskehavet. Målet
var først og fremst å jakte på å
bekjempe sløsing. Lean-metoden
er en godt kjent ledelsesfilosofi
som søker etter å identifisere
forbedringer og jobbe smartere,
ikke bare løpe raskere.

–  LEAN-piloten har vært en interessant
og inspirerende reise med godt engasje-
ment og stort eierskap i organisasjonen,
forteller Sverre Kojedal, informasjonssjef i
Statoil.

Kristin og Heidrun var først ute med

LEAN i Utvikling og produksjon Norge
(UPN) og resultater og erfaringer fra de-
res arbeid var sterkt medvirkende til at
det i fjor høst ble besluttet at hele off-
shoreorganisasjonen i UPN, med enkelte
tilhørende støttefunksjoner, samt Snøhvit
(MMP) skulle gå i gang med LEAN.

– Vi har gjennom LEAN fått verktøy
og metoder for å identifisere og håndtere
utfordringer og forbedringsforslag. Nå må
vi evne å se muligheter og i enda større
grad tørre å bruke metoden og ervervet
kunnskap i arbeidet for kontinuerlig forbe-
dring av våre operasjoner, sier Petter Fos-
sum som er produksjonssjef for Kristin.

Ola Olsvik, produksjonssjef for Hei-
drun forteller at det kontinuerlige forbe-

dringsarbeidet gir resultater.
– Det er i ferd med å utvikle seg en ar-

beidsform, hvor vi hele veien jakter på
sløsing og smartere måter å jobbe på.  Vi
er i ferd med å etablere en forbedring-
skultur hvor alt og alle blir utfordret på
hva som trengs og hva som er godt nok,
noe vi allerede ser treffer bunnlinja i form
av økt produksjon og kostnadsreduksjo-
ner, sier Olsvik.

Gode erfaringer
Erfaringer fra Kristin og Heidrun viser at
LEAN med tilhørende «verktøy» kan nyt-
tes på mange forskjellige operasjoner om-
bord. Blant annet har de på Kristin forsøkt
å nytte verdistrømsanalyse som metode

for å optimalisere deler av en viktig og
lang revisjonsstans som skal gjennomføres
høsten 2016.

På Heidrun ble LEAN-metoden nyttet
i forbindelse med planlegging og
gjennomføring av en vedlikeholdsjobb på
eksportkompressoren, med det resultat
at vi fikk redusert stanstiden med 3-4 ti-
mer. Dette skyldes i hovedsak god plan-
legging og tilrettelegging, en god gjennom-
gang av jobben med laget før gjennomfø-
ring med fokus på den enkeltes oppgaver
og kontroll på utstyr og verktøy, opplyser
Statoil.

Statoil bestemt seg for å ta i
bruk LEAN-metoden i hele kon-
sernet. Arbeidet ledes av Morten
Loktu (bildet) fra kontorene i
Stjørdal og i Trondheim.

Lean vil bli implementert i hele Statoil og
berøre ledere og ansatte på alle nivåer.
Implementeringen starter i kjernevirksom-
heten og deretter gradvis i resten av orga-
nisasjonen. Ekstern og intern erfaring viser
tydelig at den aller viktigste suksessfakto-
ren for å lykkes med Lean er ledernes en-
gasjement og involvering. De er ansvarlige
for å innføre Lean i egen enhet og innar-

beide Lean i måten å jobbe på. De må
være pådrivere for kulturendring og evne
å involvere, skape engasjement og eier-
skap. Lederne må sørge for å bygge opp
kompetanse i egen organisasjon og ha ut-
holdenhet for å oppnå bærekraftige resul-
tater. For å støtte organisasjonen og sikre
at vi har en konsekvent tilnærming til Lean
i selskapet, er det etablert et Leanpro-
gram som ledes av COO, opplyser Sta-
toil.

Lean er en måte å tenke og jobbe på
som understøttes av velprøvde prinsip-
per, metoder og verktøy. Lean fokuserer
på å optimalisere verdien av produkter og

tjenester samtidig som man reduserer ak-
tivitet som ikke skaper verdi, man skal en-
gasjere hele organisasjonen i å finne for-
bedringsmuligheter og utvikle løsninger så
nær der arbeidet utføres som mulig samt
skape en kultur for kontinuerlig forbe-
dring.

Kontinuerlig forbedring står spesielt
sentralt, og er basert på ideen om at
mange små steg over tid vil gi stor gevinst.

Skal styre LEAN fra Midt-Norge

Høster resultater av ”LEAN” på Heidrun og Kristin
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Geologiske prøver og dyphavsmi-
neraler er samlet inn fra dypha-
vet i Norskehavet. 

Dermed får vi ny viten om ressurser og
den geologiske utviklingen i Nord-Atlan-
teren. Til Oljens Dag i Kristiansund 15.
september kommer det ferske opplys-
ninger også fra årets tokt. Oljedirektoratet
har samlet inn geologiske prøver fra dy-
pet. Film og bilder fra flere tusen meters
havdyp vil bli vist frem på det åpne arran-
gementet under Oljens Dag. Det er geo-
log Nils Rune Sandstå som vil stå for pre-
sentasjonen på Thon Hotel Innlandet
under bursdagen for oljebyen i Midt-Nor-
ge.

– Vi ser frem til dette. Kristiansunds
næringsliv er opptatt av havteknologi og
mulige ressurser i dyphavet mellom Nor-
ge, Island, Jan Mayen og Svalbard. Oljedi-
rektoratet bevilget egne midler til å samle
inn havbunnsprøver fra Vøringutstikkeren
denne sommeren. Toktet er akkurat av-
sluttet. Prosjektet gjennomføres sammen
med Universitetet i Bergen, og bygger vi-
dere på programmet som er gjennomført
i dette havområdet i 2011-13, sier olje-
og energirådgiver Helge Hegerberg i Kris-
tiansund kommune.

I 2011 ble det utført prøvetaking fra
fast fjell på Jan Mayen-ryggen med grabb,

og året etter ble det brukt motorsag. Det
er boret grunne brønner på Gjallarryggen
og Vøringutstikkeren. Fjernstyrt under-
vannsfarkost er blitt brukt til å samle ma-
teriale og dokumentasjon med film og bil-
der. Arbeid er utført helt ned til 3 600
meters havdyp, som er ti ganger dypere
enn petroleumsprovinsen på Haltenban-
ken.

I år har også NTNU sitt første tokt på
undersøkelser av sulfidmineraler på
Mohns-ryggen. Dette finansieres i hoved-
sak av Forskningsrådet.

Oljens Dag er feiret årlig siden 2006 i
Kristiansunds oljemiljø. I år er det fokus på
dyphavet og havteknologi, og det blir pre-
sentasjon av ett utbyggingsprosjekt som
nå står i kø for realisering på Haltenban-
ken. Ordfører Kjell Neergaard er vert-
skap, og han vil også fortelle om hva regi-
onen arbeider med for å utvikle ny infra-
struktur og teknologi.

– Vi kombinerer programmet med å
være visjonære og samtidig se inn i et nytt
prosjekt som er under utvikling. Oljens
bursdag er egentlig den 17. september
(1970), men siden den faller på helg i år,
inviterer vi på en torsdag kveld, sier Neer-
gaard.

Arrangementet er en bursdag for folk
flest i byen sammen med oljeklyngens re-
presentanter. Alle er velkomne til burs-

dagsfesten, og som alltid avsluttes med ut-
delingen av NPFs ærespris for Møre og
Romsdal. Den sekvensen er det leder
Nina Gudmundseth som står for.

Avsløringer fra dyphavet

Dyphavet nordvest av Kristiansund: Gule stjerner viser prøvetaking på Jan
Mayen-ryggen, den blå er grunne brønner og de hvite er prøver fra
Gjallarryggen og Vøringutstikkeren. Illustrasjon: Oljedirektoratet.

Møre og Romsdal fylkeskommune har politisk 
påverknadskraft. Vi kan også tilby fagleg og økonomisk 
støtte. Energiregion Møre samarbeider med kommunar og 

næringsliv om å styrke regionen sine interesser innan:
◆ petroleum
◆ fornybar energi
◆ kraftforsyning

 

ENERGIREGION
MØRE Eit verdiskapande 

fylke basert på våre 
energiressursar

Møre og Romsdal fylkeskommune | Tlf: 71 25 80 00 | post@mrfylke.no | mrfylke.no  
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Total E&P Norge er landets tredje  
største olje- og gasselskap med over  
50 års virksomhet på norsk sokkel.

Martin Linge blir vårt første olje- og gassfelt som  
forsynes med strøm fra land. Den 163 km lange kabelen  
er et teknologisk gjennombrudd. Sammenlignet med  
bruk av gassturbiner viser utregninger en reduksjon  
i lokale CO2-utslipp på 200.000 tonn hvert år. Tallet  
representerer utslipp fra 180.000 biler. 
 
Les mer på total.no
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Norskehavsrådet møter 
oljeselskapene
I forbindelse med ONS skal Norskehavsrå-
det ha møter med flere av de sentrale aktø-
rene i Norskehavet.  Statoil, Shell, Winters-
hall, VNG Norge, Oljedirektoratet, Cono-
coPhillips med flere står på møtelisten. 

Norskehavsrådet ble etablert i januar
2010 og har siden etableringen arbeidet
med og behandlet en rekke saker knyttet til
bla nye utbygginger i Norskehavet, elektrifi-
sering av sokkelen, kartlegging av ringvirk-
ninger av ny infrastruktur i Norskehavet.

I rådets styre sitter fylkesordfører de fire
fylkesordførerne, og dessuten deltar ordfø-
rene fra flere kommuner i Midt-Norge som
har oljerelatert virksomhet. 

16 ONS I Midt-Norsk Olje & Gass

Med et 30-talls utstillere speiler
den midtnorske ONS-deltakelsen
aktiviteten i regionen, og er nok
en bekreftelse på regionens ster-
ke posisjon i olje- og gassmiljøet.

– For 21 år siden bestod den midtnorske
standen av 7 bedrifter. I år er vi over tyve,
og er en av de største standene med vår
540 m2, sier Christian Bachke, i Midnor
CNI, som er arrangør av den Midt-Nor-
ske standen på ONS.

Ifølge Bachke ønsker regionen å frem-
heve at man sitter på de tre viktigste ele-
mentene for å lykkes i bransjen: Teknolo-
gi, kompetanse og god tilgang på nyutdan-
nede som er relevant for bransjen.

– Skal man etablere seg, så bør man
seriøst vurdere Midt-Norge. Listen over
suksessfulle teknologibedrifter med ut-
spring i Midt-Norge begynner å bli impo-
nerende lang, sier han.

Ny kostnadsbesparende teknologi er
noe som i stadig større grad etterspørres
for å møte de lave oljeprisene. På Midt-
Norge-standen får nye leverandører en
sentral og god eksponering selv om de
har en beskjeden stand. 

Nye bedrifter
Av nye utstillere på Midt-Norgestanden i
år nevner vi spesielt samlestandene for
Gassknutepunkt Nyhamna med aktuelle
leverandører og Offshore Network i Kris-
tiansund. Dessuten stiller nye bedrifter
som er sprunget ut fra offshoreindustrien
på Verdal ut for første gang, og disse har
allerede etablert seg i det internasjonale
markedet. Vi regner med at disse vil trek-
ke ekstra besøk til vår stand.

Midt i smørøyet
Hensikten med en samlet stand for Midt-
Norge er blant annet å styrke posisjonen
til de mindre aktørene.

– På en felles stand blir det lettere for
de mindre bedriftene og de som er i opp-
startsfasen og komme frem i spotlighten.
På en felles stand drar alle nytte av stor-
bruksfordelene,  Vi ligger midt i en av ho-
vedhallene og regner med godt besøk.
Dette er inngangshallen hvor mange av de
store aktørene på messa holder til, og vi
har jobbet hardt for å hanke tak i denne
plasseringen, avlutter Bachke.

Midt-norsk tyngde på ONS

Resman - 02

Fjords/Midsund

Bruk - 10

BOA - 20

Sealab - 03
Storvik - 04

Oss-Nor - 05

Brunvoll - 07

Cavotec - 06

OTS - 11

Partner

Plast - 19

Erling

Haug - 12

Deep C

18



Midt-Norsk Olje & Gass  I ONS 17

Ingen tvil om at Kristiansund er
Midt-Norges sosiale midtpunkt
under ONS i Stavanger. Bacalao-
teltet er åpent for alle venner i
oljebransjen.

Når andre stenger ned på stand i messe-
hallene, åpner Kristiansundsregionen for
kveldsøkten med underholdning og histo-
risk kost med klippfisk, bolinhos, baill og
god drikke på menyen. Kveldene under

oljemessen består av en sosial møteplass
som mange trekker til, og den ligger midt i
Vågen i hjertet av Stavanger.
Kristiansund kommune og olje- og energi-
utvalget vil som alltid vise seg fra en inklu-
derende side og lage møteplasser. Kris-
tiansund og Nordmøre næringsforum kjø-
rer arrangementet med Christina Hovde
som rutinert leder, og det er i alt 17 støt-
tespillere fra næringslivet i Møre og Roms-
dal som går inn som sponsorer og henter
kunder og forbindelser til «Bacalao Bi-
stro».

Maten kommer i år fra kokkene Olav
og Stian i Smia Fiskerestaurant i Kristian-
sund. Tidligere var de vertskap på Håhol-
men Havstuer ved Atlanterhavsveien.
Mandag til onsdag er møteplassen åpen
fra klokka 17 til mørket har senket seg og
vi kan bla om til en ny dato.
Underholdningen står Brynjar Takle Ohr
for. Han er Kristiansunds ledende truba-
dur for tiden, og er også erfaren fra Kristi-
ansunds messetelt gjennom årene.

Disse satser på møteplassen

Også i år blir det et større 
kantineområde i midten av den
midtnorske standen – nok en
gang sponset av de tre fylkes-
kommuene Møre og Romsdal,
Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag. 

De sponser også maten som serveres, og
denne er trygt plantet i regionens tradisjo-
ner. Fra Trøndelag  Innherred-Sodd med
«Skjenning» og Bacalao fra Møre og
Romsdal som sjefskokk Jan Kåre Johansen
disker opp for de besøkende.  – All mat
og råvarer kommer fra de tre fylkene og
blir laget på stedet, opplyser kokken.

Kantina er en utmerket arena for å

knytte nye kontakter, både mellom delta-
kere fra regionen og resten av oljeverde-
nen. 

– Her kan messedeltakerne få et pus-
terom med god mat i den hektiske mes-

sedagen. Ta gjerne med nye og gamle for-
retningsforbindelser for å møtes i en litt
mer avslappet setting, sier de tre fylkes-
ordførerne.

Nettverkskantine med midt-norsk mat

For to år siden: Olje- og energiminister Tord Lien i kantina på Midt-Norge-
standen tar selfie sammen med Toril Aabergsbotten, fylkesrådmann Odd Inge
Mjøen og fylkesvaraordfører Arne Braut, alle Sør-Trøndelag.
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Politikeren har ordet
Else May Botten er stortingsrepresentant for Ap. Bakgrunn fra 10 år i LO, 2 perioder i næringskomiteen på Stortinget.

Storvik AS leverer tjenester og 
produkter til aluminiumprodusenter 
og olje- og gassindustrien.

Industriveien 13, 6600 SUNNDALSØRA Telefon +47 71 69 95 00  E-post: storvik@storvik.no www.storvik.no

• Engineering (EPC)
• Vedlikehold & 

Modifikasjon (V&M)
• Støpegods

Hvorfor bruker vi ikke mer norsk gass til
industriell bruk?

«Havet gir og havet tar» er et uttrykk
vi fra kysten kjenner godt. Havet har alltid
vært den viktigste handelsåren mellom
Norge og resten av verden. 

Med ny kunnskap finner vi også til sta-
dighet nye ressurser som havet gir oss, og
vi finner stadig nye bruksområder, for dis-
se ressursene. Underveis har vi tatt milevi-
se teknologiske framskritt. Dette har gitt
nasjonen nye næringer, og forsynt både
oss selv og et globalt marked med både
laks, torsk, olje, gass m.m.

Da det store oljeeventyret startet for
fullt for nasjonen Norge, rigget hele stor-
samfunnet seg til dette. Store inntekter
kom staten til gode, attraktive arbeidsplas-
ser ble skapt, vi ble enda bedre på innova-
sjon og utvikling og vi har sittet i førerse-
tet på mange høyteknologiske prosjekter.
Dette har gitt Norge som nasjon en stor
mulighet til å utvikle en velferdsstat mange
andre land misunner oss. Vi har rigget oss
økonomisk med oljefondet der vi tenker i
et generasjonsperspektiv. Størstedelen av
«lottogevisten» vår kommer fra havets
ressurser, og havets ressurser har vært
den store leverandøren av de store inn-
tektene våre de siste tiårene. 

Politisk har det alltid foregått viktige
avklaringer og diskusjoner rundt f.eks lete-
hyppighet, hvor man har fått lov til å lete,
og hvor mye man har kunnet ta ut av ha-
vets ressurser.  Uavhengig av om det har
handlet om olje, gass eller fisk. Kamper
har også vært utkjempet rundt våre kli-
mautfordringer og samfunnsbilletten til å
få ta ut mer, blir stadig mer krevende å få.
Derfor har det også vært fokus på streng-
ere krav til utslipp, tryggere teknologiske
løsninger og ikke minst tryggere arbeid for
de som har jobbet offshore. 

Nå snakker alle næringsinteresser om

havrommet i en bredere kontekst. Ikke
fordi det er noe nytt, men fordi man me-
ner å ha så mange løsninger og teknologi-
er som kan brukes til å finne flere ressur-
ser og utnytte ressursene våre på en bed-
re måte. Vi trenger ny kunnskap for å
finne nye forekomster fra havet, det være
råstoff for å produsere alt fra mat og me-
disin til gull. Her finnes store muligheter til
ny og nødvendig næringsvirksomhet.
Spørsmålet blir hvilke rammebetingelser
skal vi rigge for framtidig utvikling i havet?   

Et annet område som i norsk politikk,
på mange måter, har vært bannlyst som
en kraftkilde, men som er en stor norsk
eksportvare til Europa er gassen. Gassen
tar vi opp og sender ut av landet i rør. Ut-
byggingen av Nyhamna og Polarled sikrer
en god og framtidsrettet infrastruktur for
norsk gasseksport. Gjennom disse inves-
teringene har en lagt grunnlaget for en
langsiktig drift av gassprosesseringsanleg-
get på Nyhamna i Aukra og oppdrag for
Midt Norske aktører. Og når vi vet at
egen produksjon i UK er på veg ned, vil
de har stort behov for framtidige gassle-
veranser fra norsk sokkel. Vi ser i dag en
betydelig investering i ny fornybar energi
på kontinentet. Spesielt Tyskland har in-
vestert stort inne vind og sol. Det para-
doksale er at CO2-utslippene likevel har
gått opp. Dette fordi billig kull har utkon-
kurrert gass. I en overgang til fornybar-
samfunnet spiller norsk gass en viktig rolle.

Dersom gass erstatter kull halveres CO2-
utslippene. Signalene fra EU er at norsk
gass er tiltenkt en sentral plass i deres
langsiktige energimiks. Majoriteten av
uoppdagede petroleumsressurser i Norge
antas å ligge i Norskehavet og nordover.
Da trenger vi økt aktivitet både i Norske-
havet og Barentshavet for å utnytte den-
ne infrastrukturen og sikre framtidige gass-
forsyninger til Europa.

Rørene har stor kapasitet og er langt
fra sprengt slik situasjonen er i dag. I dag

tar vi opp langt mer gass enn olje. Det
store spørsmålet, vi på nordvestlandet,
har spurt oss om i mange år er; Hvorfor
bruker vi ikke mer norsk gass til industriell
bruk? Jeg mener det er fullt mulig og på
høy tid å ta i bruk egnet gass til industriell
bruk.  I Norge nyttiggjør vi kun en prosent
av all gassen vi tar opp. Som et eksempel
kan jeg nevne Haltenpiperøret inn til
Tjeldbergodden hvor det kun brukes 1/3
av kapasiteten til industriell bruk, nemme-
lig til metanolproduksjon. Her er mulig-
hetsrommet stort. Flere aktører har vur-
dert industriell bruk av gassen på Tjeld-
bergodden da infrastrukturen allerede er
på plass. Her kan nevnes Ironmanprosjek-
tet (et jernverk) som har vært tema i flere
år. Utfordringene var mange. Politiske av-
klaringer og investeringskapital ble for kre-
vende i første runde.  

For å komme i gang, må det fra politisk
hold finnes en vilje til å ha en tariff som

rettferdiggjør aktørene i markedet. Det
må også finnes en infrastruktur som gjør
dette mulig. For å håndtere CO2 må
både deponi og infrastruktur være på
plass. Både nasjonal og internasjonal forsk-
ning på hvordan CO2`en oppfører seg i
deponiene og hvordan vi skal kunne sikre
at den ikke siver ut igjen, er viktige spørs-
mål forskerne må finne svar på. I Norge
utforskes Utsiraformasjonen hvor Statoil-
Hydro nå gjør seg viktige erfaringer på
CO2 fangst. Det blir også spennende å
følge Reinertsens Hydrogenprosjekt på
Tjeldbergodden. Deres planer er helt i ti-
den mtp et nytt og voksende hydrogen-
marked. De kan ta ut CO2 i forkant av
produksjonen, noe som gjør at det kun
kommer vanndamp ut i produksjonsfasen. 

I likhet med havrommet, som kanskje
er det mest populære ordet i næringssam-
menheng for tiden, har også hydrogen
blitt en snakkis. Det kan høres ut som at
hydrogen skal kunne løse klimavennlig
drivstoff for både biler, båter og tog i
framtidens Norge. Det snakkes om fylle-
stasjoner og nye fartøy, men jeg håper
også fler og fler er klare til å ta diskusjo-
nen om hvor vi skal produsere hydroge-
net?  

Som politiker ønsker jeg at de nærings-
aktørene som nå snakker om mulighetene
i havrommet, også kommer med tydelige
utfordringer og forslag til hva storsamfun-
net kan bidra med. Nok en gang er det
behov for å skrive nye samfunnskontraker
mellom innbyggere, næringsaktører og
myndigheter. Kontrakter som skal føre til
både uvikling av nye produkter, ta vare på
de produktene vi har, ressursutnyttelse i
havet og kravspesifikasjoner. Hva får vi
igjen for de nye satsingene? Vi trenger en
samfunnskontrakt som skaper verdier og
trygge arbeidsplasser i et grønt perspektiv.
Havet gir og havet tar!

Den bannlyste kraftkilden

Hall 2 • Stand no. 250/04

Meet us at 

«I dag tar vi opp langt mer gass enn olje. 
Det store spørsmålet, vi på nordvestlandet, har spurt oss 
om i mange år er; Hvorfor bruker vi ikke mer norsk gass 

til industriell bruk? Jeg mener det er fullt mulig og på 
høy tid å ta i bruk egnet gass til industriell bruk.»
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for 15 a˚r siden
Politikerne vil ha Ormen
Lange-gassen på land 
i Midt-Norge
Ledende midtnorske politikere med fyl-
kesordfører Ole Øverland, Møre og
Romsdal i spissen vil ha gassen fra Or-
men Lange på land. Norsk Hydro som
er operatør har vært nødt til å justere
fremdriftsplanene og vil ha disse klar
først i 2003. Fire kommuner kjemper om
å fa Ormen til Møre, og da Shell var ver-
ter for en delegasjon politikere til Drau-
gen antydet også Kjell Magne Bondevik
(Krf) at han ville strekke seg langt for å få
Ormen gassen til land i Midt-Norge. De
aktuelle kommunene er Aure, Aukra,
Averøy og Haram.

PUD for Kristin levert i
august
Statoil leverte i begynnelsen av august
PUD’en for utbygging av gass- og kon-
densatfeltet Kristin. Ut fra den skal feltet
begynne å produsere i løpet av 2005, og
investeringen er beregnet til 17 mrd kr.
12 havbunnsrammer skalknyttes til en
flytende produksjonsplatform hvor den
første prosesseringen skal finne sted. Fra
den skal så gassen sendes gjennom Ås-
gard Transport-røret til Kårstø i Roga-
land. Stabilisertkondensat skal overføres
til et lagerskip hvor Åsgard C er en mu-
lighet.         

Oljepenger til lokalt 
kulturarbeid
Selskapene som er engasjert på sokkelen
utenfor Midt-Norge har bidratt langt ut-
over det rent økonomiske til utviklingen
i landsdelen. Arrangementer som Jazz-
festivalen i Molde og operaen olav Eng-
elbrektson på Steinviksholmen hadde
neppe blitt satt så grundig på kartet uten
støtte og hjelp fra oljeindustrien. Midt-
norsk leverandørindustri vet å benytte
seg av disse begivenhetene til å samle
kunder og forbindelser, og ledende poli-
tikere benytter også anledningen til å
møte representanter fra oljeindustrien.    

Solid midtnorsk i Aberdeen

I alt 10 midtnorske bedrifter har valgt å
satse på en felles presentasjon på olje-
messa Offshore Europe i Aberdeen,
Skottland i begynnelsen av september.
Utstillerne dekker hele spekteret fra off-
shoreskip og skipsverft til kraner rørin-
stallasjoner og avansert offshoreteknolo-
gi. Midnor CNI står som arrangør av
Midt-Norge-standen på 186 m2 hvor
det i felleskantina som vanlig serveres
Trøndersodd og godt drikke, og som
forventes å bli et populært møtested.

Nr 3, august 2001

Oljemyggen M Vest Energy, med
hovedsete i Bergen, har hele sju
letelinsenser i Norskehavet. 
M Vest Energy kjøpte tidligere i
år alle Atlantic Petroleum sine
norske eiendeler for én krone,
etter at det ble klart at det olje-
selskapet fra Færøyene ikke klar-
te å oppfylle sine forpliktelser på
britisk sokkel. 

Halvparten av M Vest Energy eies av
Trond Mohn og Lars Moldestads M Vest,
den andre halvparten eies av ansatte, med
adm. dir Jonny Hesthammer i spissen. 

Hesthammer er professor i geologi
ved Universitetet i Bergen og har tidligere
stablet to oljeselskap på beina. Først var
han med å startet Rocksource, om nå he-

ter Pure E&P, deretter var
han med å startet Først
med Emergy Explorations,
som ble en del av Atlantic
Petroleum i 2012. 

Hesthammer blir direk-
tør i det nye selskapet. 
– På denne måten får vi
videreført alt det arbeidet
vi har lagt ned i de lisen-
sene som Atlantic Petro-
leum hadde, sier Jonny
Hesthammer, daglig leder i
det nye selskapet M Vest Energy. Hes-
thammer sikter spesielt til gassfunnet Ivo-
ry i nærheten av Aasta Hansteen som
operatøren Centrica mener kan være
kommersielt. Ikke minst er det interessant

for oss at det kan gjøres
store oljefunn i dette om-
rådet. Funnet av olje i
Snefrid viser i alle fall at
olje har blitt dannet, sa
Hesthammer til nettste-
det geo365.no tidligere i
år. 

Selskapet vil i første omgang drive
med feltnær leting, og det fremheves som
et stort pre at Mohn og Moldestad er in-
dustribyggere og ikke finansakrobater.

– M Vest Energy har overtatt innma-

ten i Atlantic Petroleum, som ikke klarte å
oppfylle sine forpliktelser på britisk sokkel.
Det nye selskapet skal primært videreføre
aktiviteten knyttet til sju letelisenser som
Atlantic eide, sier Jonny Hesthammer,
daglig leder i det nye oljeselskapet.

– Hvilke planer har selskapet videre
på norsk sokkel?

– Vi vil være aktive innen leting, både
gjennom konsesjonsrunder og bytteavta-
ler (farm in og farm out). På sikt har vi
også ambisjoner om å kjøpe produksjon
for å skaffe oss kontantstrøm.

– Først og fremst er M Vest Energy et
godt alternativ til konkurs av Atlantic Pe-
troleum Norge. Og når vi får inn eksterne
investorer, er det selvsagt svært positivt at
det dreier seg om robuste industribyggere
og ikke rene finansakrobater, sier han.

Trond Mohn entrer Norskehavet

Da offshore service-rederiet
Golden Energy,  bestemte seg
for å bytte ut dekksbelysning og
utvendige lys på to av forsynings-
skipene sine, var det med et
tydelig mål om at det skulle
bidra til lavere drivstofforbruk og
miljøutslipp. Valget falt da på Åle-
sundsselskapet Luminell, som har
spesialisert deg på LED-belysning
for røffe forhold. 

– Vi har jobbet tett sammen med rederiet
på dette prosjektet. Gjennom det gode
samarbeidet har vi kunnet realisere det
hurtig med rett mengde lys, innenfor
standby rescue- og NOFO krav, og til la-
vest mulig kostnader. Vi setter stor pris på
at vi får levere lys til disse flotte fartøyene,
sier Kenneth Eilertsen som er område-
salgssjef i Luminell.

Øker sikkerheten
De to aktuelle fartøyene, som ble bygget

med tradisjonell belysning i 2014, er platt-
formforsyningsskip (PSV), rigget for red-
nings- og beredskapssituasjoner. De skal
blant annet kunne finne og plukke opp
folk og livbåter i havet, og de skal kunne
drive oljeoppsamling. Dette er operasjo-
ner som krever godt lys til det som skjer
på utsiden av båten, og sterk og god be-
lysning på dekk.

– De åpenbare fordelene med LED
flomlys fra Luminell er at de praktisk talt
tilfører mer en «dagslys-følelse» også på
nattevaktene. De gir mer lys, bedre farge-
gjengivelse og sterkere kontraster enn tra-
disjonelt gult lys. Dette er en sikkerhets-
og miljøfaktor, forklarer Per Ivar Fagervoll,
administrerende direktør i Golden Energy
Offshore..

– I forhold til tradisjonell belysning for-
venter vi at løsningen fra Luminell vil gi
oss en energibesparelse på 50 til 70 pro-

sent på lys som forbruker – isolert sett.
Luminell sine løsninger passer godt inn i
våre handlingsplaner for energiledelse, sier
Fagervoll.

Han forteller at rederiet er opptatt av
bærekraftige løsninger, og at når de skulle
skifte fra tradisjonell belysning til LED-be-
lysning, så var Luminell sine løsninger godt
kvalifisert i forhold til krav til kvalitet, lys-
styrke og energieffektivitet.

Luminell har lyssimulert fartøyene i
3D for å være trygg på at leveransen er
innenfor standby rescue- og NOFO-krav.
Under simuleringen avdekket Luminell og
rederiet enkelte områder som ikke var så
godt belyst, og kunne da ta en beslutning
om å utruste fartøyene på et litt annet vis
i god tid før levering.

Suksess for LED-lys fra Ålesund

Professor Johnny
Hesthammer er hoved-
eier og daglig leder i
nye M Vest Energy.
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– I framtida må det innføres
kontraktsmodeller som i større
grad premierer innovasjon og
samhandling. I dag er det for lav
produktivitet innenfor oljeser-
vice. Det skyldes etter min
mening at det er for mye fokus
på timerater, og for lite fokus på
den verdiskaping man får ut av
hver time. Det mener Kristoffer
B. Jenssen, adm. dir. i Prezioso
Linjebygg.

– Personlig er jeg overbevist om at etter-
spørselen etter våre tjenester vil øke igjen.
Det kommer flere nye anlegg ut på sokke-
len enn de som tas ut, og alle blir ett år el-
dre for hvert år som går. Disse anleggene
må vedlikeholdes og modifiseres for å
opprettholde produksjonen, og vi skal
være klare til innsats når behovet melder
seg. Vi har jobbet mye med kostnadsba-
sen vår de siste to årene, og det vil derfor
være mulig å tjene penger igjen når akti-
viteten øker, sier Jenssen.

Han opplever at alle i bransjen, olje-
selskaper og leverandører, er enige om at
lønnsomhet er helt nødvendig. Her er det
også betydelig rom for nytenking. I framti-

da må det innføres kontraktsmodeller
som i større grad premierer innovasjon
og samhandling.

Fortsatt krevende
– Vi er fortsatt i et krevende marked. Det
har vært en travel sommer, bl.a. med revi-
sjonsstans-arbeid på flere plattformer og
landanlegg. Det viser at industrien så ab-
solutt har behov for vår kompetanse og
kapasitet i høysesong. Men sist vinter var
lang, og vi frykter en relativ lav aktivitet
kommende vinter også. Derfor har vi
måttet redusere bemanningen en del, sier
han.

Heldigvis fikk selskapet flere nye, lang-
siktige kontrakter i begynnelsen av året. 

– Vi fikk utvidet vår offshorekontrakt
med Statoil betydelig, vi fikk ny kontrakt
med Statoil for anleggene på Sture og
Kollsnes, og vi fikk ny kontrakt med BP for
alle deres anlegg i Norge. I utlandet
gjennomfører vi i år betydelige prosjekter
i UK, Russland og Angola, forteller han

Bemanningsreduksjonen har primært
vært innenfor spesialområdene til Prezio-
so Linjebygg , på unike tjenester der vi har
bidratt til betydelig verdiskaping. 

–  Det viser seg at i nedgangstider, så

synker etterspørselen mer på
slike områder enn mer «vanli-
ge» fag. Det er synd at vi ikke
greier å skape tilstrekkelig konti-
nuitet for noen av de flinkeste
folkene i bransjen, som vi vet
det blir behov for senere, sier
Jenssen.

Tynnere marginer og lavere 
kontinuitet
En av konsekvensene for  selska-
per innenfor oljeservice blir tro-
lig at de vil vegre seg for å anset-
te folk igjen når markedet snur,
og det åpner seg dermed økte
muligheter for freelancere og fir-
maer som driver med utleie av
folk med løsere tilknytning, me-
ner Jenssen.

Med stadig tynnere marginer
og lavere kontinuitet, så vil de
tradisjonelle kontraktørene ikke ha mulig-
het for å sitte med den ekspertise og ka-
pasitet de har blitt vant til.

– For vår del har vi, tross reduksjoner,
hatt fokus på å opprettholde kjernekom-
petanse og tjenester vi har utviklet over
mange år. Vi er fortsatt i stand til å levere

det aller meste av det vi er kjent for i
bransjen. Ved akutte behov, som utryk-
ning i forbindelse med skader på anleg-
gene osv., så kan vi nok i noen situasjoner
trenge litt mer tid for å mobilisere enn før,
avslutter Jenssen.

– Må premiere samhandling
og innovasjon

Ledende leverandør 
av ståltau og løfteredskaper
Carl Stahl AS er en komplett leverandør av et bredt varespekter 

innen alle typer ståltau, løfteredskaper og fortøyningsutstyr til offshore,
shipping, industri, fiskeri og havbruk.

Stort og bredt varelager
Carl Stahl AS har etablert lager og verksteder sentralt beliggende langs

kysten. Dette gir høy servicegrad og effektiv kundebehandling.

Sakkyndig virksomhet – stor kompetanse
Carl Stahl AS har egen serviceavdeling med kompetent personell. 

Vi utfører kontroll, sertifisering, test og inspeksjon. 
500 tonns testbenk, verdens største ståltaupresse – 4000 tonn. 

Mobilt spoleutstyr for 250 tonns enheter.

Bergen - Oslo - Stavanger - Kristiansund - Hammerfest - Honningsvåg

www.carlstahl.no - Tlf. 55 92 63 60
– Kvalitet og service siden 1880 –

Sertifisert iht. NS-
EN ISO 9001-2008

Hall 5 • Stand no. 5010
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Motus Technology i Molde har
merket bremsen i markedet
godt, og selv om olje og gass
fremdeles sikrer en betydelig
aktivitet, så sitter de på teknolo-
gi som er godt egnet i andre
bransjer.  

– Vi er i hovedsak teknologiselskap som
leverer marine og offshore kraner og ut-
styr. Nedgangen i oljemarkedet gjorde at
vi så på hvordan kan vi bruke og videreut-
vikle vår teknologi og kompetanse i årene
fremover, forteller Kjell Hollen, adm. dir i
Motus Technology.

Selskapet valgte å satse på nye smarte
og kostnadseffektive kranløsninger og
gangveisystemer for sikker bruk i offshore
vind og havbruk.

– Designet er basert på vår lange erfa-
ring med marine og offshore kraner. Det
er i styresystemet nøkkelen ligger for å
oppnå sikker bruk. Her har vi nå en løs-
ning som er helt i front i markedet. Et fart-
øy har seks bevegelser som vi beregner
om til tre bevegelser i gangvei og kran.
Gangveien leveres med to ulike løsninger
passiv kompensering eller aktiv kompen-
sering. Vi er allerede i god dialog med
større aktører i markedet og vi har fått
gode tilbakemeldinger så langt. Krana kan
også leveres med full 3D kompensering
eller tradisjonell AHC kompensering, for-
klarer Hollen.

Så langt er det aktører innen offshore
vind moldenserne er i dialog med, men
Hollen tror også tilsvarende løsninger kan
være av stor interesse for havbruk nå når
deler av næringen flyttes ut til mer åpent
hav.

– Det er et godt eksempel på at kom-
petanse og teknologi kan overføres til an-
dre bruksområder. Vi har brukt kjente og
utprøvde løsninger kombinert med noe
nyutvikling og satt det hele sammen for en
ny applikasjon, sier han.

Hollen har fortsatt stor tro på olje- og
gassbransjen og sier selskapet skal være
klar når markedet tar seg opp igjen. Vi er
lokalisert i Molde med30 ansatte og om-
setter årlig for rundt 100 mill. Utvikling og
design gjøres i Molde, produskjonen delvis
i Tsjekkia og sammenstillingen hos
I.P.Huse på Harøya. I.P.Huse er også vår
største eier.

– Generelt mener vi at bransjene i
Norge som opererer til havs har mye å
hente på erfaringsutveksling på tvers for å
utvikle nye smarte løsninger, avslutter han.

Oljeutstyrsleverandør finner nye markeder

 
 

Statoil inviterer ti l leverandørdager i Stjørdal, Bergen, Stavanger og Oslo. 
Møt sentrale personer i Statoils ledelse for informasjon og dialog. 
Informasjon om påmelding finner du nederst i denne invitasjonen. 

 

 

 

 
Formålet med leverandørdagen er: 
• Dele Statoils syn på industrien og det som 

foregår rundt oss samt hva vi tror om 
fremtiden 

• Gi informasjon om pågående og framtidige 
prosjekter og aktiviteter 

• Gi informasjon om hva Statoil gjør for å øke 
konkurransekraften i industrien 

• Øke kunnskap om Statoils 
anskaffelsesprosesser og hvordan bli 
leverandør til Statoil 

• Nettverksbygging 
 
Foreløpig program 08.30-15.30: 
• Registrering og mingling 
• Industriell kontekst 
• Statoils aktiviteter og prosjekter 
• Status og veien videre for Statoils 

forbedringsprogram  
• Anskaffelser i Statoil og hvordan komme i 

dialog med oss 
• Lunsj 
• Nettverksbygging 
 

  

 

 

Påmelding 
Det er begrenset plass på de ulike lokasjonene 
og påmeldingen foregår etter «første mann til 
mølla»- prinsippet. Maks antall deltakere pr. 
leverandør er i utgangspunktet satt til to 
personer pr. lokasjon, men vi tar forbehold om 
mulige endringer for å kunne få plass til så 
mange leverandører som mulig. Endelig 
bekreftelse på deltagelse sendes på mail.  
 

Frist for å melde interesse for å delta:  
 1. september 2016 kl. 16.00 

 
 
Hvor og når 
Leverandørdagene vil bli gjennomført med 
samme agenda på følgende steder: 
• Bergen 14. september 22016 – Clarion 

Hotel Bergen Airport, adresse: Flyplassvegen 
551, Flesland 

• Stavanger 15. september 2016 – 
Statoil Business Center, Forus 

• Oslo/Fornebu 16. september 2016 – 
Statoil Fornebu, adresse: Martin Linges vei 33 

• SStjørdal 19. september 2016 – Statoil 
Stjørdal, adresse Strandvegen 4 

 

 

 
Påmelding skjer ti l følgende epostadresse: psrsrm@statoil.com 
Vennligst oppgi følgende informasjon: navn, tittel, bedrift, epostadresse og telefonnummer. 
Du finner også informasjon om arrangementet på Statoil.com. 
Dersom du har spørsmål, vennligst ta kontakt på psrsrm@statoil.com 
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Daglig leder Kjell
Hollen i Motus
overfører kompe-
tansen fra olje- og
gassmarkedet til
nye markeder.



22 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass

Skråblikk på oljebransjen
Thomas Vekve er daglig leder i Møreforsking Molde. Utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra NTH og doktor-
grad i roterende maskineri fra NTNU. Har jobbet i Axess, Norconsult og SINTEF. Erfaring fra oljebransjen siden
første offshore-nedtur i 2002.

Boreriggen SongaEnabler har
startet boringen av en ny injek-
sjonsbrønn for CO2-gass på
Snøhvit-feltet utenfor
Hammerfest. Deretter starter
boringen av en produksjons-
brønn som skal gi påfyll av gass
til Hammerfest LNG.

Snøhvit er fortsatt det eneste LNG-pro-
sjektet i verden hvor CO2 som skilles fra
brønnstrømmen blir fanget og lagret i en
egen formasjon offshore.

Så langt er det lagret mer enn fire mil-
lioner tonn CO2 fra Snøhvit, som holdes
under oppsikt slik at den ikke blander seg
med hovedreservoaret som det produse-
res fra. Nå er det behov for en ny CO2-
injeksjonsbrønn.

Etter at den nye CO2-injektoren er på
plass, går boreriggen rett over til å bore
den første nye produksjonsbrønnen på

Snøhvit etter at feltet startet opp i 2007.
Borekampanjen er planlagt å vare fram til
jul.

Hindrer CO2-lekkasje 
I 2013 ble prosjektet «CO2solutionpro-
ject» etablert for å bygge og installere en
ny CO2- injeksjonsbrønn til erstatning for
den opprinnelige injeksjonsbrønnen, som
over tid ville lekket CO2 inn i gassreser-
voaret på Snøhvit-feltet. 

– Hammerfest LNG trenger påfyll av
mer gass for å opprettholde den høye
produksjonen og kapasitetsutnyttelsen
ved anlegget samtidig som vi må sørge for
en bærekraftig CO2-lagring. Derfor er
prosjektet viktig for Statoil, sierGeir Ow-
ren, oppdragsleder for prosjektet.

Sommeren 2015 ble det gjennomført
en omfattende marin kampanje hvor rør-
ledninger og brønnramme for CO2-pro-
sjektet ble installert og knyttet opp mot

det  eksisterende havbunnsanlegget på
Snøhvit-feltet.Det nye havbunnsanlegget
ble bygget og installert  uten skader og
godt innenfor budsjettrammen på 2,5 mil-
liarder kroner. 

– Avstanden til Barentshavet gir ekstra
utfordringer med hensyn til mobilisering
og seilingstid, dermed kreves nøye plan-
legging, grundige forberedelser og tett
samarbeid med leverandørene. Vi er godt
fornøyd med både utstyrsleveranser og
marine operasjoner, som resulterte i en
vellykket prosjektgjennomføring, sier pro-
sjektleder, Sveinung Øvretveit.

Det neste store utbyggingstrinnet for
Hammerfest LNG er utbyggingen av As-
keladd-feltet som inngår i planen for ut-
bygging og drift av Snøhvit-lisensen. Det
er forventet oppstart i 2020/2021. Dette
utbyggingstrinnetvil bidra til fortsatt full ka-
pasitetsutnyttelse på Hammerfest LNG.

Borer for påfyll av Snøhvit-gass
Fakta om Snøhvit
• Produserer LNG (liquifiednatural

gas), LPG (liqufied petroleum ga-
ses) og kondensat fra Snøhvit-fel-
tet i Barentshavet, 143 kilometer
utenfor Hammerfest.

• Årlig kapasitet: 4,2 millioner tonn
LNG.

• Landanlegget Hammerfest LNG
har vært i produksjon siden 2007.

• Fanger 650.000tonn CO2 pr. år
fra fødegassen og lagrer den på
havbunnen – noe som tilsvarer
utslippet fra 400.000 biler.

• Gassreserver til å holde produk-
sjonen i gang til 2055.
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Møreforsking Molde la frem sin status for
leverandørindustrien i olje- og gassbran-
sjen innen GassROR-kommunene (Mol-
de, Fræna, Midsund, Eide, Aukra, Rauma,
Nesset og Vestnes) på Rundebordskonfe-
ransen i Molde under Jazzfestivalen. Foku-
set for analysen var å avdekke status, hvil-
ke konsekvenser nedturen har hatt og
hvilke tiltak som er gjort og som er plan-
lagt eller ønsket. 

Analysen viser et næringsliv som har
troen på fremtiden og som tar grep for å
lykkes fremover. Videre viser analysen
også at arbeidsmarkedet i regionen har
stor absorpsjonsevne for de som har blitt
offer for nedbemanning på grunn av svik-
ten i markedet for olje- og gassbransjen.

I forbindelse med analysen tok vi ut-
gangspunkt i hva bedriftene sa i 2011. For-
uten de opplagte positive effektene ved
aktivitetsøkning og «god» oljepris var det
en viss bekymring rundt kapasitet (mangel
på kvalifisert arbeidskraft), den økonomis-
ke utviklingen i Asia og sårbarhet knyttet
til utvikling av oljeprisen. Tallene viser at vi
nå er tilbake på en omsetning lik det vi
hadde i 2011 og at noe av det man fryktet
i 2011 har slått til.

Med så mye fokus på de negative ef-
fektene oljenedturen har kan det være på
sin plass å se på hvilke positive effekter
som har dukket opp, både for bedriftene
selv og for samfunnet som helhet.

Analysen viser en tendens mot at total
omsetningsnedgang for bedriftene i den-
ne regionen er mindre enn omsetnings-

nedgangen innenfor oljebransjen det siste
året. Det betyr at en del bedrifter har
økende omsetning i andre bransjer. Disse
bedriften har da reorientert seg og brukt
anledningen til å skaffe seg flere bein å stå
på. Vi vurderer dette som en robustgjø-
ring av disse bedriftenes konkurranseevne

i forhold til å tåle svingninger i bransjene
de er inne i, samt at det endrer risikoen
de opererer under. Det forventes at den-
ne reorienteringen vil fortsette og at det-
te vil øke konkurranseevnen i denne bran-
sjen fremover.

Inntredenen til leverandører fra olje-
bransjen i andre konkurranseutsatte bran-
sjer er også bra for samfunnet. Det øker
delingen av kunnskap mellom bransjene,
som igjen kan gi innovasjon, effektivise-
ringer og ikke minst at «ferskere» næring-

er profesjonaliseres fortere.
For nedbemanningen i leverandørbe-

driftene viste analysen at nesten 80% av
de oppsagte hadde fått seg ny jobb så
langt. For de som er i oppsigelse nå er det
selvsagt ikke avklart hva som skjer. En så
høy andel viser at arbeidsmarkedet har

stor absorpsjonsevne og at kompetansen
i disse leverandørbedriftene er ettertrak-
tet i andre bransjer.

Mange i både offentlige og private virk-
somheter rapporterer om at de har hatt
en eksplosjonsartet økning i antallet høyt
kvalifiserte søkere på utlyste stillinger. For
disse virksomhetene er det en merkbar
fordel at det er nedgang i olje- og gass-
bransjen og mange har benyttet anled-
ningen godt. Også offentlig sektor får nå
tak i veldig gode folk og applauderer.

Når rekruttering skjer mest i egen
bransje er det lett å sitte på egen tue og
mene mye om problemene andre bran-
sjer har og være blind for sine egne. Olje-
nedturen gir større flyt av arbeidstakere
mellom bransjer og regioner og vi mener
det har en effekt i forhold til å fjerne disse
"bås-sannhetene" og fjerne fordommer.
Man har rett og slett større muligheter til
å lære de gode tingene fra hverandre og
at de nye setter fingeren på de dårlige
tingene.

I tiden med opptur i oljebransjen opp-
levde vi at bedrifter i andre bransjer ymtet
frempå om at det er blitt et klasseskille i
arbeidslivet, hvor oljebransjen opererte i
den øverste klassen. Om det har vært til-
felle eller ikke trenger vi ikke spekulere i,
men nedturen i bransjen er i alle fall en ef-
fektiv stopper for et slikt skille. Samfunnet
som helhet er ikke tjent med at slike skil-
ler eksisterer og vi mener at oljebransjen
nå gjennomgår en nødvendig kostnadstil-
pasning som øker den globale konkurran-
sekraften.

Oljenedturen er et faktum. Det er tøf-
fe tider for mange bedrifter og enkeltper-
soner, men også en tid med store mulig-
heter hvis man griper de og utnytter de!

Positive effekter av oljekrisen

«I tiden med opptur i oljebransjen opplevde vi at
bedrifter i andre bransjer ymtet frempå om at det er

blitt et klasseskille i arbeidslivet, hvor oljebransjen
opererte i den øverste klassen. Om det har vært
tilfelle eller ikke trenger vi ikke spekulere i, men

nedturen i bransjen er i alle fall en effektiv stopper for
et slikt skille. Samfunnet som helhet er ikke tjent med
at slike skiller eksisterer og vi mener at oljebransjen
nå gjennomgår en nødvendig kostnadstilpasning som

øker den globale konkurransekraften.»
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Erik Nakken, styreder, i Prores,
liker å gå motstrøms. Tross olje-
nedturen, utfordrer han nå lokale
investorer til å bli med på å star-
te et nytt oljeselskap i
Trondheim. Når investeringene i
oljen er lave er tidspunktet for
nettopp en ny satsing i denne
sektoren riktig, mener han. 

– Vi kan ikke bare putte penger i eien-
dom. Teknologi, kompetanse og vilje til å
satse har gjort norsk oljeindustri verdens-
ledendesiden 80-tallet. Store verdier skal
fortsatt realiseres på norsk sokkel de nes-
te tiårene. Prores har valgt å satse på det
markedet som vil drive slikt vekst, nemlig
økt oljeproduksjon til betydelig lavere
kostnader. Dette blir god verdiskapning
for samfunnet, sier Nakken.

Nye teknologiselskaper
Erik Nakken sitter på kontorene til Prores
i Stiklestadveien 1, bygget som huser
mange av teknologihovedstadens mest
innovative selskaper. Han har bakgrunn

fra Statoil, Sintef og det internasjonale ol-
jeservice selskapet Weatherford. Nå er
han styreleder i Prores, et selskap han var
med å starte i 2005 og seinere solgte til
Weatherford. Da oljenedturen startet i
2014 valgte han og en gruppe ansatte å
kjøpe selskapet tilbake, på et tidspunkt
der de fleste i bransjen startet å kneppe
inn på både investering og innovasjon,
nevnte vi at han liker å gå mot strømmen.
I dag, to år etter, er Prores med på å ut-
vikle hele fem nye selskaper innenfor pro-
duksjonsteknologi, subsea intervensjon og
utstyr for overvåking og plugging av brøn-
ner. Prores har vokst til 21 ansatte og
fortsetter veksten gjennom feltutviklings-
jobber i Oman og Iran, parallelt med ut-
vikling og industrialisering av ny teknologi
på norsk og internasjonal sokkel.

– Tanken er at vi skal fortsette å gjøre
det vi er gode på – produksjon og reser-
voar. I tillegg satser vi egne penger på
smarte løsninger som vi ser bidrar til å
kutte kostnader og økeoljeutvinningen. Vi
har kommet godt i gang med å bygge Pro-
res. Nå er vi åpne for industrielle investo-

rer som vil være med på eventyret, inves-
torer som kan bidra både med kapital og
kompetanse – som kan utfordre oss på
veien videre, forklarer Nakken.

Spleiser teknologi, industri og kapital
I første omgang er målet å hente inn 12
millioner kroner i ny kapital i Prores. Det-
te i tillegg til de 18 millioner kroner som
allerede er investert i selskapene. I porte-
føljen er spennende nye selskaper som
WellGuard i Odda, WellStarter i Trond-
heim, WiDE Subsea på Notodden, Aria
Kish i Iran og det nye trønderske oljesel-
skapet Prores E&P. Nakken understreker
at når de har søkt om å få pre-kvalifisert
et oljeselskap for norsk sokkel er det ikke
som konkurrent til vanlige oljeselskap.
Dette er et selskap for å være med å dele
risiko i prosjekter som Prores har stor tro
på og kan tilby tekniske løsninger til. Til
sammen tror Nakken de fram til 2020 vil
sysselsette 250 millioner i egenkapital for
å bygge selskapene industrielt.

– Vi bruker vår kompetanse innen pe-
troleumsteknologi til å bygge industri ved

å starte nye selskaper eller kjøpe oss inn.
Nye arbeidsplasser skapes i Trondheim,
Odda og Notodden. Støtten og entusias-
men fra Odda kommune og lokale krefter
i Hardanger har vært formidabel. Både
Odda og Notodden har lange industrielle
tradisjoner fra tidlig 1900-tallet. 

Kraftsenter
Han viser til partneren Optime Subsea
Services på Notodden som er en del av
et nasjonalt kraftsenter innen subsea tek-
nologiløsninger. Både teknologi, industri
og kapital spleises mellom byene. 

– Når vi har brakt frem teknologien og
selskapene til industrialisering er vårt mål
nådd og verdiene realiseres. Tidsperspek-
tiv er tre til fem år.

Nakken viser til verdiskapning i selska-
per som Resman, «gamle» Prores, Sicom
og Voxelvision - selskaper ansatte i Prores
har vært med å utvikle. I Prores sin hon-
ningkrukke er det selskaper som om noen
år kan verdsettes i milliardklassen.

Trøndersk oljebie utfordrer
industrielle investorer

Statoil inviterer på nytt til leve-
randørdager i Stjørdal, Bergen,
Stavanger og Oslo. Her får man
møte sentrale personer i Statoils
ledelse, for informasjon og dia-
log. 

– På leverandørdagen vil du møte sen-
trale personer i Statoils ledelse og anskaf-
felsesmiljø for informasjon og dialog, opp-
lyser Sverre Kojedal, informasjonssjef i
Statoil.

– Vi ønsker å dele Statoils syn på in-

dustrien og det som foregår rundt oss
samt hva vi tror om fremtiden, gi informa-
sjon om pågående og framtidige prosjek-
ter og aktiviteter, samt hva vi i Statoil gjør
for å øke konkurransekraften i industrien.
Vi håper også å bidra til å øke kunnskap
om Statoils anskaffelsesprosesser og hvor-
dan bedrifter kan bli leverandør til Statoil.
Også er det en glimrende mulighet il å
drive med nettverksbygging, forteller Ko-
jedal. 

Leverandørdagene i vil bli gjennomført
med samme agenda på følgende steder:

Stjørdal 19.,  Bergen 14., Stavanger 15. og
Oslo 16. september 

Det er begrenset plass på de ulike lo-
kasjonene og påmeldingen foregår etter
«første mann til mølla»- prinsippet. Maks
antall deltakere pr. leverandør er i ut-
gangspunktet satt til to personer pr. loka-
sjon, men vi tar forbehold om mulige en-
dringer for å kunne få plass til så mange
leverandører som mulig. Endelig bekref-
telse på deltagelse sendes på mail. Frist for
å melde interesse for å delta  er 1. sep-
tember.

Statoil inviterer til leverandørdager

Styreleder Erik Nakken i Prores
med partnere posisjonerer seg for
blokker på norsk sokkel.
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Fylkesordfører Tore O. Sandvik,
Sør-Trøndelag hevdet i sin
åpningshilsen til de rundt 160
deltakerne at kravet til innova-
sjon og nye løsninger i oljebran-
sjen aldri har vært høyere enn
nå. 

Han advarte sterkt mot utflytting av virk-
somheter, og presiserte at det for olje-
bransjen gjelder å skape verdier på land.
Tildelinger av nye felt og konsesjoner skal
fortsatt godkjennes av politikerne.

Nestleder i LO Hans-Christian Gabri-
elsen sammenliknet oljeselskapene med
en 18-åring med nytt førerkort. Full fart
og full brems, resultatet er særdeles dårlig
kjøreøkonomi. Investeringene i oljebran-
sjen er på vei ned mot 2012-nivå og vi må
samtidig sette oss hårete mål for å nå kli-
makravene. Vi bør derfor igjen satse på
prosjekter for CO2-gjennvinng. 

Både oljeselskap og leverandører har
gjennomført store kostnadskutt, nå er ny
teknologi svært velkommen for å kunne
produsere lønnsomt med dagens lave ol-
jepriser. Teknologbedrifter beskrev grun-
nen til sin suksess. Ny teknologi gir en be-

tydelig forenkling i utbygging av nye felt, i
produksjonen og store innsparinger på
både på engineering og totale investering-
er. Nå føler teknologibedriftene  seg vel-
kommen i hos tidligere meget konserva-
tivt kunder, og de har i dag hele verden
som marked.

Orkanger er Sør-Trøndelags
industrikommune, og
Orkangerkonferansen som i år
samlet rundt 110 deltakere er
blitt industrikonferanse for olje-
næringen.

Profilerte foredragsholdere fra oljeindus-
trien som Ståle Kyllingstad, IKM-gruppen
og R. Rasmus Sunde, Forsys Subsea (
FMC og Technip) mente begge at de ve-
sentligste kostnadskutt nå var tatt og at
store deler av industrien igjen var konkur-
ransedyktig på dagens oljeprisnivå. Norsk

sokkel er fremdeles verdens største off-
shoremarked med 82 produserende felt
og flere nye i kjømda. 

Alle de produserende feltene er lønn-
somme ned mot en oljepris helt ned mot
25 dollar, og nå må oljeselskapene starte
opp det løpende vedlikeholdet som har

vært utsatt i flere år.
Økonomiprofessor Ragnar Torvik,

NTNU tror dagens oljepris vil holde på
samme nivå i mange år, og håpet at kro-
nekursen vil holde lav i mange år. Han ret-
tet derfor en advarende pekefinger mot
økt rentenivå i Norge.

Norskehavskonferansen 2016:

Øverst: Økonomiprofessor Steina
Strøm, t.h. mener at økonomene er mil-
jøets beste venn, det skal koste å for-
urense, og dette har resultert i at Norge
har verdens mest miljøvennlige oljein-
dustri. Lars Haltbrekken, Naturvernfor-
bundet mener den kan bli bedre, nest-
leder i LO Hans-Christian Gabrielsen
går for satsing på CO2-rensing og 
strategidirektør i Statoil Eirik Wærness
belyste de globale klimautfordringene.
Konferanseleder Torgeir Anda t.v. 

Norsk Olje og Gassjefen Karl Eirik
Schjøtt-Pedersen beroliget NTNU-stu-
dentene som besøkte Markedsplassen
med at norsk oljeindustri har et 
langsiktig perspektiv og forsatt svært
gode jobbmuligheter både nasjonalt og
internasjonalt.

– Kostnadskutt
og ny teknologi
er løsningen

Orkangerkonferansen 2016:

Leverandørindustrien på
rask vei mot lønnsomhet

Samling i sola på Bårdshaug Herregård. Gammelordfører og hotelleier
Gunnar Hoff Lysholm i engasjert samtale med Technipsjef Odd Strømsnes,
leder av programkomiteen Thomas Reinertsen, oljeveteranran i Orkanger
Inge Helgeton og konsernsjef i Forsys Subsea R. Rasmus Sunde. 

Oljeselskapgründer Erik Haugane, OKEA og adm dir Ståle Gjersvold i
Trønderenergi ble introdusert som to markerte alfahanner i energibransjen,
og underholdt med en fargerik debatt om framtidas energimarked.
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De hundre deltakerne på årets
JazzGass-konferanse i Molde var
godt fornøyd med nysjefen i
Gassco, Frode Leversund sine
forsikringer. EU sitt behov for
naturgass vil være 4 ganger stør-
re enn Norges produksjon, og
klimautfordringen og det grønne
skiftet gir norsk gass en stor
mulighet.

Grunnen er at Norge produserer verdens
reneste gass, og den vil her erstatte mer
forurensende energikilder. Eksportverdien
av norsk gass var i 2015 220 mrd kr. Alu-
minium var 43 mrd og laks 47 mrd kr. Og
hittil er bare en tredjedel av gassen i Nor-
skehavet og nordover produsert. Nyham-
na på Aukra har kapasitet til å ta denne.

Hans Geelmuyden ledet panel panel-
debatten med Else-May Botten (Ap), Hel-
ge Orten (H) og Oskar Grimstad (Frp)og

konkluderte med
at Det grønne skif-
te vil ta tid. Politi-
kerne utfordret in-
dustrien og næ-
ringslivet til å finne
nye miljøvennlige
løsninger. Gassen
kan brukes til å
produsere hydro-
gen som et helt
rent drivstoff. Rei-
nertsen-sjefen Tor-
kild R. Reinertsen
samstemte i dette,
og hevdet at her er
det god betalings-
vilje i markedet.

Den tradisjonelle rundbordskonferansen i
regi av Gassknutepunkt Nyhamna ble av-
holdt under årets MoldeJazz og samlet
rundt 100 deltakere fra industri, forskning
og politikk.  Tema var de store endring-
ene som skjer i energimarkedet, kommu-
nereform og samferdsel og naturlig nok
hvilken rolle Nyhamna vil ha i fremtiden
som gassknutepunkt.

Konferansen hadde samlet et impone-
rende panel med toppene fra norsk in-
dustri, oljeindustrien, LO, miljøvern og po-
litikere.

JazzGass 2016:

Sikkert marked for norsk
gass i mange år

Politikerdebatt om energiproduksjon og miljø. Lokale Stortingspolitikere fra Møre og Romsdal ble
utfordret av Hans Geelmuyden (th) på hvordan målet om mer energi skal møte miljøkravene fra
Parismøtet. Fra venstre Else-May Botten, Ap, Oscar Grimstad, Frp og Hele Orten, H. 

Nøkkelpersoner rundt lunchbordet på JazzGass.
Aukraordfører Bernhard Riksfjord, tv, industriveteran
Sturla Steinsvik som nå satser på superkvartsproduk-
sjon i Nord-Norge og vannkraftutbygging i Georgia og
fylkesordfører i Møre og Romsdal Jon Aasen.

Rundebordskonferanse
Gassknutepunkt Nyhamna

Rundebordkonferanseleder Alf
Reistad ,tv, loset et meget slagkraftig
panel gjennom tema hvordan ønsket
om økt energiproduksjon kan møte
dagens økte miljøkrav. Fra venstre
Stein Lier Hansen, Norsk Industri,
Karl-Eirik Schøtt Pedersen, Norsk
Olje og Gass, Gerd Kristiansen, LO,
Nina Jenssen, WWF og Frode
Leversund, Gassco.
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Nysatsing på polyuretan-produksjon
PartnerPlast:

Åndalsnesbedriften PartnerPlast
har markert seg som en innova-
tiv og ledende bedrift innen opp-
driftsprodukter for offshorenæ-
ringen. Et oppkjøp styrker posi-
sjonen ytterligere. 

– PartnerPlasts nysatsing på egenproduk-
sjon av produkter og deler i polyuretan
gjør oss til en totalleverandør overfor
kundene våre, når vi legger dette sammen
med resten av PartnerPlasts produktsorti-
ment.

Nysatsingen befester vår ambisjon om
å bli en ledende internasjonal leverandør
overfor offshore- og seismikknæringen.
Dette sier Tore Lien, som gjennom Part-
nerPlasts oppkjøp av Molstad Modell &
Form i fjor sommer, er salgssjef for sat-
singen på polyuretan (PUR) i PartnerPlast.

Bedriften har tiår med erfaring fra
noen av verdens tøffeste havområder. De
aller første oppdriftsproduktene til off-
shoreindustrien ble levert allerede i 1979,
og utviklingen av subseaprodukter startet
opp på slutten av 1990-tallet. 

–  Noe av det som kjennetegner oss
er vår evne til å snu oss rundt, finne inno-
vative løsninger sammen med kundene
våre og levere presist innenfor korte fris-
ter, forteller teknisk sjef Jan Møllerhaug i

PartnerPlast AS. 
–  Med nysatsingen på nye maskiner

og egenproduksjon av produkter og deler
i polyuretan, kan vi nå være en totalleve-
randør i markedet, og vi kan lage spesifi-
serte produkter for hver enkelt kunde.
PUR er et godt kjent materiale i offshore-

og seismikkbransjen, og benyttes blant an-
net til kabelbeskyttelse, bøyebegrensere,
pakninger og fendere. 

– PartnerPlast kan støpe PUR-produk-
ter med meget høy styrke og en utmerket
slitasjemotstand. Vi har tilgang på noe av
det absolutt beste materialet som finnes,

og vi har en splitter ny blandemaskin som
gjør oss i stand til å lage produkter i
mange ulike hardheter og farger. Maski-
nen fylles automatisk med råvarer og er
spesielt godt egnet for å produsere store
deler, forteller Lien. 

–  Det at vi i tillegg konstruerer og
produserer våre egne former gjør oss
enda mer fleksibel og til en enda bedre
samarbeidspartner for kundene våre.
PartnerPlasts PUR-satsing forsterker altså
mulighetene for å utvikle nye produkter
og konsepter sammen med kunden, leg-
ger han til.

I tillegg utvikler bedriften et eget pro-
duktsortiment rettet mot offshoreindus-
trien, som innebærer at PartnerPlast kan
levere deler som MudMat, ulike typer
clamps og spacere, cable protection, bend
stiffeners, bend restrictors, J-tube seals,
sentralizers, riser clamps, riser end cover
og lignende produkter.

Teknisk sjef Jan Møllerhaug og Tore Lien, salgssjef i PartnerPlast.
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Trondheimsbaserte Seabed
Separation har utviklet DPS
(Dual Pipe Separator), en ny
separasjonsløsningsom muliggjør
betydelige forenklinger og bespa-
relser i produksjon og utbygging
av offshorefelt.

Selskapet har i løpet av det siste året fått
på plass en betydelig finansieringspakke,
på opp mot 40 MNOK, og har i løpet av
våren gjennomført testing av en prototy-
pe ved Sintef sitt flerfaselaboratorium på
Tiller i Trondheim. Resultatene beskrives
om lovende.

– For subseautbygginger vil de største
besparelsene ligge i utskilling av produsert
vann på havbunnen. Vi har også et patent
på en havbunnsløsning hvor produsert
vann fra separatoren kan renses slik at det
er rent nok til å slippes direkte ut i havet.
For topsidesløsninger vil det største po-
tensialet ligge i oppgraderinger av proses-
sanlegg for å kunne ta inn nye brønn-
strømmer fra eksisterende og nye felter,
forteller Asle Hovda, daglig leder i selska-
pet.

– Kraftforbruket er en utfordring for all
produksjon av offshore olje og gass, da

spesielt for subseafelt hvor man pumper
kjemikalier ned til brønnrammene for å
kondisjonere vannet, før man pumper
vannet videre opp på plattform for sepa-
rasjon, forklarer Hovda

Ved å flytte separasjonsprosessen for
olje, gass og vann ned på havbunnen kan
man spare enorme mengder energi. Det
vil også gi en betydelig reduksjon av kje-
mikalieforbruket. Dette er veldig aktuelt
for modne felt, hvor vannmengden stadig
blir større. 

Støtte fra oljeselskap
Det norske og Lundin har stor tro på tek-
nologien, og er med som partnere i tek-
nologiutviklingen med bakgrunn av at det-
te er forankret i deres utviklingsstrategier
for ny teknologi.

– Konkret er det behovet for å få frem
nye, mer effektive og fleksible separa-
sjonsløsninger som ligger bak støtten fra
Det norske og Lundin. DPS-separatoren
vil gi redusert behov for modifikasjoner,
redusert kraftbehov, optimalisert proses-
skapasitet og fleksibilitet ved tilknytning av
nye felt. Prosessoren er også betydelig
mindre plasskrevende enn tradisjonelle
løsinger, forteller Hovda.

Finansieringspakken selskapet har fått
på plass består av tre hovedelementer,
egenkapital fra såkorninvestor ProVenture
og partnere i Trondheim, prosjektstøtte
fra ovenfor nevnte oljeselskap, samt utvik-
lingsstøtte fra Innovasjon Norge og Forsk-
ningsrådet gjennom Skattefunn-ordning-
en.

Fullskala like rundt hjørnet
Tidlig neste år planlegger selskapet å høy-
trykksteste en fullskalainstallasjon med re-
elle oljer og produsert vann. Går alt som

planlagt, skal selskapet ha på plass en
kommersiell pilotinstallasjon tidlig 2018. 

Teknologien er modulbaser så man
kan tilpasse separasjonsløsningen til de uli-
ke behovene gjennom et olje- og gassfelts
levetid, og dermed opprettholde en høy-
ere produksjonsrate. Teknologien kan
også installeres på eksisterende felt; både
på plattformer, flytende produksjonsen-
heter 

Store besparelser med
ny separasjonsteknologi

We supply innovative solutions 
within buoyancy systems 

and polyurethane technology

www.partnerplast.com

Hall 2 • Stand no. 250/19
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Da DeepOcean la ned kontoret i
Trondheim, tok de ansatte grep,
satset selv og startet Enios.
Selskapet har siktet seg inn mot
å serve en ny nisje i markedet,
og tar grep for å holde kostna-
dene nede. 

Enios består i dag av 11 eiere som er de
samme 11 ansatte. 7 sivilingeniører og 4
ingeniører.

De administrative oppgavene blir for-
delt mellom oss ansatte for å holde over-
headkostnader til et minimum. Slik bran-
sjen er nå, har mange kvittet seg med sto-
re deler av arbeidstokken og vil i perioder
med høyere aktivitet mangle personell,
samtidig er markedet usikkert og de nøler
derfor med å ansette folk for å håndtere
aktivitetsøkningen. 

– Det er her vi i Enios har funnet vårt
marked. Vi tar på oss alt fra hele prosjekt
til utleie av en enkelt ingeniør eller leve-
ring av en dekklayout eller leggeanalyse,
forklarer Lars Martin Mehl Thusetad, dag-
lig leder i Enios.

– Målet vårt er å markere oss som en
trygg samarbeidspartner for våre kunder,
sikre lokale arbeidsplasser og sørge for at
Trøndelag ikke mister viktig subseakom-
petanse, sier han.

Høy aktivitet fra start
Enios leverer dynamiske analyser, meto-
der og prosedyrer, tegnings arbeid og be-
regninger innenfor operasjoner.

Siden oppstarten 1. juni har det vært

travle dager.
– Vi er tungt inne i Mariautbyggingen

med analyser, vi jobber også med  prose-
dyrer for risere til Kristin- og Heidrun
samt umbilical installasjon. Nå i august rei-
ser også våre ingeniører ut for installa-
sjonsjobben av Maria produktene. Samti-
dig jobber vi også med IMR (inspection
maintenance and repair) for Statoil. Dette
innebærer både analyser, prosedyrer og

offshore-ingeniører. Vi har  også vært in-
volvert i planleggingen av operasjon er for
Tullow i Ghana. Alle disse prosjektene er
gjennom en rammeavtale vi har med De-
epOcean, sier Thuestad.

Trondheimskontoret hadde en høy
stjerne i DeepOcean systemet og det ble
svært godt mottatt at hos deres tidligere
arbeidsgiver at de ville fortsette å tilby
sine ingeniørtjenester.

– Vi Enios har vært i samtaler med
flere både nasjonale og internasjonale olje
og gassaktører og fått veldig mange positi-
ve tilbakemeldinger. Ryktet om oppstar-
ten har begynt å nå ut i bransjen og ut-
over høsten er det planlagt flere samtaler
med potensielle kunder, avslutter Thue-
stad.

Mistet jobben, satser selv på nye nisjer

Nesten hele Trondheims-avdelingen til Deepocean gikk sammen om å starte et nytt selskap, Enios, da arbeidsgiveren
ville legge ned kontoret. Her er ti av elleve ingeniører, fra venstre: Fra venstre: Christian Heimdal Sunde, Inge
Randen, Geir Finneøy, Andreas Nilsen, Ketil Aursand Andresen, Runa Folvik Bjerkholt, Erlend Growen Lundby, Martin
Nore, Erlend Iversen, Lars Martin Mehl Thuestad. I tillegg er også Lars Caspar Håkonsen med på å starte Enios.
(Foto: Enios)

Hall 2 • Stand no. 250/08

Meet us at 
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Leverandøren mener
Odd Tore Finnøy, adm.dir i Brunvoll AS.

De dramatiske endringene olje-
og gassbransjen gjennomgår i dag
reflekterer i stor grad et globalt
taktskifte. 

Vi står overfor noen viktige veivalg som vil
ha store konsekvenser for både industri
og for samfunnet for øvrig.  For selv om
verden trenger energi fra olje- og gass
også inn i nær fremtid vil måten vi møter
dette behovet på definere oss for etterti-
den. 

Brunvoll er en maritim leverandør av
thrustersystemer til avanserte fartøy. En
stor del av disse fartøyene er involvert i
alle faser av olje- og gassbransjen, og det-
te segmentet har i flere år vært vårt stør-
ste markedssegment. Derfor blir også vi
betydelig berørt når denne bransjen opp-
lever en krisetilstand som følge av lav olje-
pris. 

Leverandørindustrien må være med å
bidra til den nødvendige omstillingen i
olje- og gassbransjen på flere plan, men
det er spesielt tre tema jeg vil belyse her.

For det første kan vi se på forenklinger
og forbedringer som kan redusere kost-
nadsnivået totalt sett.Vi ser og hører ofte
at oppdragsgiver i form av operatørsel-
skap eller hovedkontraktører, inviterer
sine leverandører til å foreslå tiltak som vil

kunne redusere kostnadene i verdikjeden.
Vi opplever likevel at når disse forslagene
kommer på bordet, blir de ofte raskt av-
vist fordi de bryter med innarbeidede
prinsipper, metoder og i noen grad eta-
blerte standarder. Dette på tross av at de
fleste ser at forslaget i bunn og grunn er
fornuftig og kan ha store potensialer til
forbedring, forenkling og totale kostnads-
reduksjoner. Vi snakker her om en bransje
som har svært mye å tjene på samordning
og fleksibel standardisering, der det må

være vilje til jevnlig å effektivisere og for-
bedre standardene.Fastlåste standarder
bidrar åpenbart til at vi blir hengende med
gårsdagens løsninger, bygget på helt andre
forutsetninger enn de vi har i dag. En an-
nen faktor er også at skal man diskutere
slike forenklinger og endringer i prosjek-
tene, så blir man gjerne stoppet av tidsnø-
den. Derfor må slike prosesser etter mitt
syn løftes ut til mer tverrgående prosesser

som dekker alle kommende prosjekter. 
For det andre må man i dag se på løs-

ninger som bidrar til det grønne skiftet og
på den måten sikrer en langsiktig og bære-
kraftig sektor med lav miljøpåvirkning.
Bruk av ny teknologi og innovative løs-
ninger er selvsagt helt nødvendig for å få
dette til.  Men et viktig virkemiddel som
ofte er glemt eller kommer i skyggen av
innovative løsninger er lang produktleve-
tid. Ofte er dette det mest effektive miljø-
og ressurstiltaket totalt sett. Legges det

allerede i designfasen til rette for valg av
materialer og kvalitetsmessige løsninger
som holder lenge, som er ressursvennlig i
service- og vedlikeholdsfasen, og hvor det
er lagt godt til rette for fremtidige oppgra-
deringer, da har man normalt en produkt-
løsning som kan vare svært lenge. For ku-
riositetens skyld lyktes vi nettopp i å kjøpe
tilbake vår første produserte thruster le-
vert i 1965. Den hadde da vært i drift i 49

år og båten skulle hugges opp.
Til slutt kan vi oppnå direkte kostnads-

reduksjoner som følge av digitalisering av
egen verdikjede, forbedrede forretnings-
modeller og raskere innovasjonsproses-
ser. Ny teknologi gir store muligheter til å
forbedre vår egen verdikjede på mange
områder og plan. Skal vi beholde og øke
vår konkurransekraft relatert til utenland-
ske konkurrenter er vi helt nødt å ligge i
første rekke av denne utviklingen, for den-
ne kommer svært raskt. Ny og rimeligere
teknologi for å automatisere og roboti-
sere ulike produksjonstrinn er tilgjengelig
og allerede under full implementering hos
mange leverandører. For Brunvoll som
definerte sin «produsere i Norge – strate-
gi» så tidlig som i 1992, har automatise-
ring og avansert produksjonsteknologi
vært et bærende element for å opprett-
holde vår konkurransekraft. De vi konkur-
rerer med har alle delvis produksjon i lav-
kostland. Brunvoll har i dag en dyp verdi-
kjede hvor all egen produksjon er i Molde.
Underleverandørene er i all hovedsak lo-
kalisert i Norden og Nord-Europa.

Vi ser optimistisk på fremtiden, men
endring og omstilling tar tid og vi er forbe-
redt på at 2017 blir det vanskeligste året
så langt.

Den nødvendige omstillingen

I juni stanset olje- og gassproduk-
sjonen fra Njord og Hyme for
noen år. I sommer tas Njord-platt-
formen til land.
Egentlig skulle olje- og gassproduksjonen på
Njord-feltet vært over for lenge siden. Da
feltet ble bygget ut var planen å produsere
til 2013.

– Vi har klart å ta ut langt mer av reser-
vene enn først antatt – og funnet mer –
derfor ser vi nå for oss drift på Njord-feltet
forbi 2030, sier Snorre Grande, prosjektdi-
rektør for Njord Future – prosjektet som
skal gi Njord-feltet nye produksjonsår. 

I Njord og Hyme, som produseres via
Njord A, er det identifisert 177 millioner fat
oljeekvivalenter som ennå ikke er produ-
sert. I Snilehorn, funnet som nå er planlagt
knyttet opp til Njord, er det ytterligere 60
millioner fat. Til sammen mer reserver enn i
Gina Krog-feltet som nå er under utbygging. 

– Vi ønsker å fortsette produksjonen fra
eksisterende brønner og har også identifi-
sert ti nye boremål som vil gi lønnsom drift
på Njord i mange år framover, sier produk-

sjonsdirektør
Rikke Øhlens-
chlæger Peder-
sen. 

Forlenget
levetid
For at disse
ressursene skal
kunne hentes
opp må platt-
formen, og ikke
minst skroget,
oppgraderes. I
2014 ble skro-
get midlertidig forsterket slik at produksjo-
nen kunne fortsette en periode, men fort-
satt  var det ikke robust nok til at boreakti-
viteten fra plattformen kunne gjenopptas. 

Derfor ble produksjonen stengt ned i
juni og de ansatte overført til offshore fag-
senter. Nå kobles plattfomen fra og i august
slepes den til Kværner Stord. De ble i april i
år tildelt en rammekontrakt for oppgrade-
ring av Njord A-plattformen. 

Første avrop
var tildeling av en
feed-studie (for-
prosjektering).
Rammekontrak-
ten inneholder
også opsjon for
å utføre oppgra-
deringsarbeidet
på plattformen
mens den ligger
til land. Forpro-
sjekteringen vil
vare ut året.

Først og
fremst skal skroget forsterkes. I tillegg skal
det gjennomføres omfattende modifikasjo-
ner om bord på plattformen. 

Plattformen skal også gjøres klar til å ta
imot olje og gass fra Snilehorn og de to
prosjektene følger hverandres tidsplan.  En
ny og forsterket Njord-plattform kan også i
framtiden bli et feltsenter for nye funn i
området.  

Omfattende jobb
– Vi har vurdert flere alternativer grundig
og landet til slutt på at den beste løsningen
er å oppgradere den eksisterende Njord A-
plattformen. Vi har undersøkt plattformen i
havet og mener den har nye gode år i seg,
men det krever en god del arbeid, sier
Grande og legger til:

– All erfaring tilsier at det vil komme
overraskelser når vi begynner med 

modifikasjonsarbeider på en plattform
som alt har produsert i mange år.

Det kan nok alle som har pusset opp et
gammelt hus skrive under på. 

Njord A ble levert fra det som den gang
het Aker Stord i 1997, i august kommer
den tilbake. 

Lagerskipet kom 1. juli til  Sterkoder i
Kristiansund. Det er ennå ikke avgjort hva
som blir den nye løsningen for lagring av
olje fra Njord-feltet. 

– Vi vurderer både oppgradering av
Njord Bravo og et nytt fartøy. Trolig har vi
svaret innen slutten av året, avslutter
Grande.

Produksjonspause på Njord

«Vi opplever likevel at når disse forslagene kommer på bordet, 
blir de ofte raskt avvist fordi de bryter med innarbeidede prinsipper,

metoder og i noen grad etablerte standarder. Dette på tross av at de 
fleste ser at forslaget i bunn og grunn er fornuftig og kan ha 

store potensialer til forbedring, forenkling og 
totale kostnadsreduksjoner.»



Partnere:

Stabil og pålitelig forsyning av naturgass fra Norge er viktig for 
at millioner av europeiske hjem skal ha energien de behøver 
for lys og varme.

Ormen Lange dekker opptil 20 prosent av Storbritannias gassbehov.

www.shell.no/ormenlange

ORMEN LANGE 
– VIKTIG FOR MANGE
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Tor Bjerkestrand, Driftsdirektør i AS Norske Shell, utdannet sivilingeniør innen konstruksjon fra NTH. Har jobbet mestepar-
ten av tiden innen drift av offshore olje og gass felt, hos Aker, Phillips Petroleum , Kværner og nå i Shell. Har vært utesta-
sjonert hos Petroleum Development Oman i flere år før han kom tilbake til Norske Shell.

Operatørens hjørne

Siden 2006 har vi jobbet hardt
og målrettet med kontinuerlig
forbedring i Norske Shell, og ser
nå resultat av dette. På Nyhamna
har vi en oppetid på over 99% og
leverer dermed trygt og sikkert
den gassen som UK trenger,
leverer faktisk ca 20% av
Storbritannias gassbehov.

Det er interessant å være med på reisen
med å endre en organisasjon til å ha kon-
tinuerlig forbedring med bruk av LEAN
som en kultur og ikke som et forbedrings-
program. Mange har reist til Toyota-kon-
sernet for å lære av deres fantastiske re-
sultat etter konsistent bruk av LEAN, og
de er ikke redd for å lære vekk. Som de
sier; Det er ikke mulig å kopiere det som
Toyota har gjort, men en kan lære hvor-
dan endringene kan skje.

I Phillips Petroleum husker jeg Team66
programmet, som Statoil kopierte delvis
og kalte det Kontinuerlig Forbedring –
mye det samme som vi ser bedrifter im-
plementerer i dag.

Den store forskjellen for meg var å
være med på denne endringsreisen i Shell
i Oman, hvor det ble veldig klart for meg
at en denne endringen av kultur må skje
fra toppen i selskapet! Dette er ikke et
program som skal implementeres, dette
er en endring i kultur som tar mange år.

Operational Excellence – lære av
andre, standardisere og måle
Fordelen med å være del av et større
energiselskap som Shell er at vi kan lære
av andre, standardisere og måle oss mot
hverandre gjennom benchmarking. Vår

reise startet i 2004 med implementering
av fundamentet innen vedlikeholdsstyring
og kontroll med integritet; dette handlet
om å vite hvilket utstyr du har, hvilket av

disse er sikkerhetskritiske, hva vedlikehold
som trengs til hvilket tidspunkt og sist
men ikke minst, hva gjør du om utstyret
ikke møter kravet som er satt?

Vi gjennomfører alt planlagt og ikke-
planlagt vedlikehold på Draugen og Ny-
hamna iht plan. Det høres kanskje ut som
en selvfølgelighet, men det er mer bak
dette resultatet enn hva de fleste tror.
Når det er sagt har vi fortsatt en masse å
lære, spesielt fra andre næringer..

I tillegg til å måle gjennomføringsevne
måler vi også oppetid, som for Nyhamna
og Draugen er i toppsjiktet i Shell, muli-
gens også i et større perspektiv. Det er
ikke uvanlig for oss at Draugen, en gam-
mel olje/kondensat/gass/vann produsent
med ett produksjonstog, har nær 100%
oppetid. Dette er resultat som vi er stolte
av.

Høy oppetid er også bidragsyter til sik-
ker drift og effektiv drift, noe som vi ser
på antall prosess sikkerhetshendelser og
hvor mye vi nå klarer å få ut av hver kro-
ne. Antallet slike hendelser  på Nyhamna
og Draugen er svært lavt, og vi rangerer
meget høyt i Shell gruppen innen dette
området.

LEAN – Bruk rett verktøy til rett
oppgave, bygg kultur over tid
I 2015 startet vi et forbedringsarbeid for å
effektivisere støtteorganisasjonen i Nor-
ske Shell. Vårt mål var en betydelig kost-
nadsbesparelse, samtidig som vi opprett-
holdt det høye sikkerhetsnivået og oppe-
tiden. Vi benyttet en LEAN- metode for å
etablere den nye organisasjonen. Den ba-
serer seg på en verdistrømsanalyse, vi eta-
blerte en meget god forståelse for dagens

organisasjon, hvilke oppgaver/aktiviteter vi
gjennomfører og hvordan disse henger
sammen, for til slutt å bygge den nye or-
ganisasjonen i henhold til verdistrømmen.

For vår del delte vi driftsorganisasjonen
opp i 3 hoved- verdistrømmer; Produk-
sjon, Vedlikehold og Modifikasjoner.

Bruken av verdistrømsanalyse hadde
ikke vært mulig uten alle forbedringspro-
sjektene som har vært gjennomført siden
2004 og en organisasjon som har kontinu-
erlig forbedring som kultur. I organisasjo-
nen har vi utdannet flere hundre innen
LEAN-metodikk, kjørt mange forbe-
dringsprosjekter og ser nå etter mange år
at dette etterhvert har blitt en kultur. Noe
så elementært som rett og konsistent
bruk av  det digitale SAP-verktøyet er helt
kritisk for å ha kontroll på data for å forstå
verdistrømmen og være i stand til å mo-
dellere en organisasjon tilpasset dette.

Vår rolle – regionalt, 
nasjonal, globalt
Regionalt er vi en hjørnesteinsbedrift, 130
engasjerte på Nyhamna i Aukra kommu-
ne utenfor Molde, 130 på Råket i Kristian-
sund og nær det samme offshore på
Draugen hvor mange kommer fra regio-
nen. Dette betyr mye for samfunnet
rundt oss og vi har som målsetting om å
være en god samarbeidspartner og bi-
dragsyter.

Som eksempel på nasjonal rolle er

87% av våre investeringer gjort mot nor-
ske leverandører og mange fra regionen.
Vi ser også veldig positivt på at minst 25
norske selskaper har leveranser til Shell
Australias Prelude FLNG prosjekt, det
globale perspektivet.

I 1993 kom Shell til Kristiansund med
3-400 ansatte og innleide for å drifte
Draugen. Dette satte Kristiansund på ho-
det på mange måter; hus og leiligheter
måtte skaffes, internasjonal skole måtte
etableres, lokale samarbeidspartnere måt-
te utvikles og vi måtte få tak i folk fra regi-
onen til å overta rollene til alle disse spesi-
alistene som kom fra hele verden.

En lang historie kort; i dag er 87% av
de ansatte på Råket i Kristiansund lokalt
ansatt, og disse leverer sammen med de
på Nyhamna og Draugen topp resultat og
blir lagt merke til av store Shell. Det skulle
en ikke trodd tilbake i 1993!

Vi har en rolle å spille i forhold til å
videreutvikle kompetanse i regionen, det-
te gjelder alt fra lærlinger i ulike fag, gradu-
ates i Shell systemet, sommerjobber for
de som tar høyere utdannelse og et enga-
sjement i lokale videregående og høysko-
ler. Dette er en rolle vi tar meget alvorlig
og prøver etter beste evne å påvirke posi-
tivt.

Sterk kultur for kontinuerlig forbedring



Hans-Hermann Andreae er
utnevnt til ny administrerende
direktør i DEA Norge. Han vil
lede den videre utviklingen av
selskapet fra det nye hovedkon-
toret i Stavanger.

I desember 2015 overtok DEA Norge
E.ON E&P Norge. Etter krav fra myndig-
hetene er de to selskapene nå fusjonert
under navnet DEA Norge AS.

– Samtidig med at fusjonen er
gjennomført, har Hans-Hermann Andre-
ae tiltrådt som administrerende direktør i
selskapet. Hans forgjenger Hugo Sandal
blir pensjonist fra 31. mai, mens Haakon
Haaland, tidligere administrerende direk-
tør i E.ON E&P Norge, fortsetter i en an-
nen lederrolle i DEA-gruppen, opplyser
selskapet.

– Norge er et av de viktigste landene i
DEAs portefølje, og jeg overtar lederan-
svaret i en spennende og utfordrende tid.
Selv i et marked med lave oljepriser hol-

der vi fast på vekstambisjonene, sier
Hans-Hermann Andreae.

– Med fjorårets oppkjøp og fusjonen
av de to selskapene har vi tatt viktige skritt
i videreutviklingen av DEA på norsk sok-
kel, sier Thomas Rappuhn, CEO i DEA
Deutsche Erdoel AG.

– Samtidig vil jeg benytte anledningen
til å takke Hugo Sandal for den gode inn-
satsen han har gjort for selskapet gjennom
nesten 20 år som administrerende direk-
tør. Han har også spilt en sentral rolle i
norsk oljeindustri, blant annet gjennom
sitt fireårige verv som styreleder av Olje-
industriens Landsforening, sier Rappuhn.  

DEA har for tiden andeler i 69 lete- og
utvinningslisenser på norsk sokkel og en
daglig produksjon på over 70 000 fat olje-
ekvivalenter (2015). I tillegg er selskapet
operatør for Zidane, hvor det er planlagt
å innlevere en Plan for Utbygging og Drift
(PUD) i år.

Ny administrerende direktør i DEA Norge

Visit us at Stand no. 250/12 at ONS 2016 in Stavanger

Proud supplier of steel wire rope,  
lifting, mooring and marine  
equipment

We offer a wide range of  
NDT inspections as well as  
lifting and marine services
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Returadresse: Midnor CNI AS, P.b. 3020 Lade, 7441 Trondheim


