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Åpner døra til dypet
– Luva kan bli starten på dypvanns-
utbygging i Norskehavet.

Damene og Ola
Årets Norskehavskonferanse, som
avholdes den 8. mars, blir viet til
damene.

Forskning og krig
– Vi kan ikke være best i alt. 
Sats våre statlige forskningsmidler 
på våre vinnerbransjer!

LEDER:

Side 6 Side 8 Side 2

Jette gir 8 milliarder
Med godkjent PUD ligger det an 
til Det norskes første feltutbygging
som operatør.

Side 14

Nasjonalt IOR-senter
bør ligge i Trondheim
Norges teknologihovedstad er et
selvfølgelig valg, mener bl.a. tidli-
gere forskningsdirektør i Statoil
Roar S. Andersen.

Side 23

EMGS godt i pluss
Etter mange år med minusresulta-
ter gikk det Trondheimsbaserte
oljeleteselskapet Emgs med 100
millioner i overskudd i 2011.

Side 24

Setter ny standard for
rørledningsdesign
Trondheimsfirmaet LINKftr. 
etter mangeårig forskning på
bruddmekanikk.

Side 19

Vestbase inntar
Averøy
Åpner opp 320 dekar nærings-
areal, samt flere næringsbygg, 
på Hestvikholmene i Averøy 
kommune.

Side 9

GJESTESKRIBENTER:

Trondheim blir 
IOR-sentrum

Statoil har satt seg som ambisjon å utvikle en ver-
densledende forskningsorganisasjon. Forsknings-
senteret på Rotvoll er en sentral brikke for å nå
målet. Med nybygg og ny strategi skal det bli

Norges største IOR-senter. Senteret skal forske
frem verktøyene som gjør som det mulig å nå
målet om å øke produksjonen fra 1,9 millioner fat
i  2010 til 2.5 millioner i 2020. Side 16

Side 13

Exxon gyver løs
på basaltkoden
Vest i Norskehavet ligger et jomfruelig leteområ-
de som det knytter seg stor spenning til, men
tykke lag med basalter et par kilometer under
havbunnen holder godt på hemmelighetene, sier
informasjonssjef Kristin F. Kragseth.

David Lysne, adm. dir. for
Weatherford Petroleum
Consultants:
«Mangel på ingeniører i Norge?» s. 12

Dr. Rainer Seele, CBED of
Wintershall Holding GmbH:
«Europa har tro på Norge.» s. 24

Bjørn Iversen, ordfører 
i Verdal kommune:
«Industrien er Midt-Norges fremtid.»

s. 26



Av Christian M. Bachke

LEDER

Neste utgave av Midt-Norsk Olje & Gass 
kommer 16. mai 2012.

Et gammelt ord sier at krig er alt for
viktig til at det kan overlates til gene-
ralene – krig er politikermat.

Med forskningen er det motsatt.
Når politikerne styrer landets forsk-
ningsbudsjett uteblir den overor-
dende strategien. Det skal taes både
næringspolitiske og distriktspolitiske
hensyn og forskningsmidlene smøres
på tynt og bredt. 

Norge bruker i dag en langt min-
dre andel av BNP til forskning enn an-
dre OECD-land. Professor Torger Reve
viser til Finland – de har løftet forsk-
ning og kunnskap ut av politikken og
målsettingen er at de skal ha den
høyeste satsing på forskning i Euro-
pa. Det bør være en klar målsetning
for Norge å ta opp konkurransen om
denne plassen.

Virkemidler som fremmer forsk-
ning og teknologiutvikling som for
eksempel Skattefunn må styrkes. For
å holde oss på teknologitoppen må
det satses store beløp på forskning.
Norge har i dag tre vinnerbransjer
hvor vi ligger i verdenstoppen. Dette
er olje og gass, maritim næring og
sjømat/oppdrett. De to første er helt
og holdent  teknologidrevet. 

Vi har store inntekter fra salg av
olje og gass, men næringen er hele

tiden avhengig av teknisk nyvinning.
Å bygge ut et undervannfelt på stort
havdyp, trygt, og med høy utnyttel-
sesgrad er noe av det mest avanserte
mennesket har utført – alt dette gjø-
res i stor grad med norsk teknologi.

Vi trenger internasjonalt ledende
forskningsmiljøer for å være et at-
traktivt land for næringslivet å inves-
tere i. Sats våre statlige forsknings-
midler strategisk på våre vinnerbran-
sjer. Man kan ikke være best på alt.
Hvem har politisk mot til å skjære
gjennom? 

Stedet er klart. I Trondheim har
NTNU, Sintef og Marintek. Her har vi
den beste tilgangen på ingeniører i
hele landet. Her holder også Statoil
FoU til, inklusive det nye senteret for
økt utvinning (IOR). Siemens har valgt
å legge sin globale satsing innen sub-
sea og etablert et eget teknologisen-
ter i Trondheim. Det arbeides hardt
for Marintek’s kjempesatsing på nytt
havlaboratorium  Ocean Space Cen-
ter i Trondheim og det er ikke uten
grunn at IBM legger sitt «Center of
Excellence» for offshoreteknologi til
Trondheim!

Ingeniører er mangelvare i Norge. En
oversikt viser at Norge ligger nær
bunn i utdanning innen realfag på
kun 16,5 prosent mot 35 prosent i
flere industriland i Europa. Vi mang-
ler 8000 ingeniører, noen hevder at
tallet er hele 16000.

Fantasifulle tiltak er lansert som at
ingeniørstudenter skal slippe å betale
studielånet når de er ferdig utdannet. 

Skal oljeindustrien – vår viktigste
vekstbransje - få dekket sitt ingeniør-
behov så må støtet settes inn på flere
områder.

Interessen for realfag må vekkes
allerede i ungdomsskolen. Dette er i
stor grad oppnådd for maritim ut-
dannelse. Se hva Stiftelsen for Norsk
Maritim Kompetanse har oppnådd
med sin rekrutteringskampanje ”ikke
for alle – et hav av muligheter”.

Oljebransjen må selv gjøre seg at-
traktiv, og de må starte med ung-
domsskolene. Det må fokuseres på

langsiktighet. Budskapet er framtids-
rettede, spennende jobber med god
lønn både i Norge og internasjonalt.
En oppgave for OLF?

Det offentlige må ta sin del av job-
ben. Antallet studieplasser innen re-
alfag og ingeniørfag må økes, og det
må gis mer støtte til lærlingeplasser
for elever som velger teknisk rettede
og maritime yrkesfag

Utdannelse i eksotiske fag kan sik-
kert være morsomt, men det må vel
også være viktig å ta utdannelse på
områder hvor man er sikret en god
jobb etterpå, med god lønn og ar-
beidsplass. Her har myndighetene en
oppgave: Ungdom under utdanning
må styres mot de fagområder hvor
landets behov ligger og tilgangen på
jobber er størst.

Mindre media, dans og drama

Forskning og krig

Trondheimsselskapet Force
Technology har utviklet en ny
sensor for CP-inspeksjon. 

Sensoren, FiGS (Field Gradient Sensor)
er unik både med hensyn til virkemåte
og målenøyaktighet. Sensoren skal
kunne detektere beleggsskader min-
dre enn 1 cm2 på en rørledning ved å
måle en halv meter over røret, eventu-
elt en skade på 10x10 cm2 på et 2
meter dypt begravd rør ved å måle en
halv meter over sjøbunnen.

– Dette skjer ved at sensoren måler
det elektriske feltet rundt skaden, som
er et resultat av at anoder leverer
strøm til det sjøvannseksponerte stå-
let. Likeså kan man måle størrelsen og
retningen på strømmen som leveres

fra en offeranode. Dette vil være til
stor hjelp ved inspeksjon av CP anlegg
som ikke fungerer som forventet da
man nå kan se hvor strømmen går,
forklarer prosjektleder Christofer We-
renskiold hos Force Technology i
Trondheim.

Sensoren er laget med tanke på en-
kel bruk med ROV og kan enten mon-
teres på egen ramme eller ved monte-
ring i manipulatorarm. Force Technolo-
gy startet utviklingen av sensoren i
2007 og har fått støtte til utviklingen
både fra oljeselskaper og forskningsrå-
det gjennom DEMO2000. Nå, etter 5
års utvikling er den nå klar for sitt før-
ste oppdrag på en serie rørledninger i
Nordsjøen.

Verdensrekord fra
Force Technology

Prosjektleder Christofer Werenskiold
viser frem den nye sensoren FiGS.
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Trykksak

Mange i oljebransjen kjenner
det lille samarbeidselskapet
Midnor, hvor 70-årsjubilanten
Christian M. Bachke har sittet
ved roret i snart 20 år.  Og de
fleste kjenner ham på fornavn.
Men det startet ikke her.

Etter sivilingeniøreksamen fra NTH i
1966 startet Christian i familiebedrif-
ten Bachke Maskin, som etterhvert ble
den største leverandøren av maskiner
til verkstedsindustrien. Han
ledet denne frem til den store
bankkrisen i Norge tidlig på
1990-tallet. 

– Med en bankrente på
nær 20 prosent, og fullsten-
dig kollaps i eiendomsmarke-
det ble det for tungt å drive.
Nyttig lærdom som er fulgt
senere: Har man ingen lån
har man heller ingen bekym-
ringer, sier Bachke.

Samlet regionens 
offshorebedrifter
Christian startet i Midnor i
1992. Hovedoppgaven var å
samle oljeindustrien i Midt-
Norge til samarbeid og felles
innsats. 

– Veksten startet med ut-
byggingen av Draugen og
Heidrun-feltene i Norskeha-
vet tidlig på 1990-tallet. Shell
og Conoco var flinke til å leg-
ge til rette for midtnorsk in-
dustri. Konkurrentene var i
Stavanger og Bergen. For oss
var det viktig å profilere midtnorsk ol-
jeindustri samlet slik at oljeselskapene
kunne se tyngden og bredden og ikke
minst all teknologien, forteller Bachke.

Midnor organiserte den første
midtnorske fellesstanden  på ONS i
Stavanger i 1994.

– Vi hadde  140 kvm i 1994 i en li-
ten telthall. Nå er vi en av ONS største
stands på 640 kvm i den store inn-
gangshallen og med over 30 utstillere
fra hele Midt-Norge. Vi stiller også all-
tid med en respektabel  stand på Offs-
hore Europe i Aberdeen, forteller
Bachke.

Midt-Norsk Oljeavis
Forløperen til dagens olje- og gassma-
gasin, Midt-Norsk Oljeavis, så dagens
lys  i 1993. 

– Målet var – og er – å formidle in-
formasjon om det som skjer ute i Nor-
skehavet og å gi leserne et innblikk i
den fantastiske oljeindustrien som

vokser opp i Midt-Norge. Et viktig stik-
kord her er ressurser og teknologi, og
da tenker jeg på de store olje- og gass-
feltene ute i havet og på leverandørka-
pasitet på land. Og kanskje den viktig-
ste ressursen som er alle de nyutdan-
nete ingeniørene fra NTNU og Høy-
skolen i Sør-Trøndelag, sier han.

Husk heimbygda!
– Alle de fire statsrådene som har an-
svaret for verdiskapingen her i landet

nå kommer fra Trøndelag. Jeg håper
også at de husker heimbygda og leg-
ger inn en innstas for mer virksomhet
til Midt-Norge.

Oljeminister Ola Borten Moe har
virkelig vist vilje og evne til å gi bran-
sjen gode muligheter for langsiktig
satsing. Dette er meget viktig for en så
kapitalintensiv bransje. Samtidig setter
han klare miljøkrav og presser på for
ny teknologi for å kunne få enda mer
ut av oljeforekomster som allerede er i
drift, sier Bachke engasjert.

Også næringsminister Trond Giske
roses av jubilanten:

– Han har vist stor handlekraft med
resolutt inngripen med avgjørende be-
tydning for vår maritime næring. Det
er meget viktig for landet at vår nest
største næring får arbeidsbetingelser
som gjør at vi kan konkurrere på lik
linje med utlandet. Jeg har også san-
sen for at livskraftige norske bedrifter
skal forbli i Norge, og at vi ikke ender

opp som et land av filialer, sier han. 
Men her slutter også rosen. Han sy-

nes for mange politikere er for flinke
til å spørre om hva vi skal gjøre når ol-
jen tar slutt, hvor man følger opp med
å si at vi da kan leve av høyteknologi,
uten å spesifisere dette nærmere. 

– Jeg tror det er mange generasjo-
ner til oljen og gassen tar slutt, så vi
må i hvert fall i mellomtiden passe på
at de verdiskapende næringer vi har,
blir gitt gode arbeidsforhold. 

Våre naturressurser
Bachke stiller seg undrende til
den negative holdningen til at
vi skal ta i bruk våre naturres-
surser. 

– Som gammel bergingeni-
ør tror jeg at vi også har store,
uoppdagete malm og mineral-
forekomster i Norge. Marke-
det er stort, og dette kan ska-
pe mange nye arbeidsplasser.
Men da har vi straks miljøver-
nerne på nakken, og nye pro-
sjekter treneres i det uendeli-
ge. Vi skal ikke ta i bruk natu-
rens egne ressurser. Hva skal vi
så leve av her i landet? Jeg er
selv friluftsmann og ivrig bru-
ker av naturen, og mener det
må være god plass både til in-
dustri og rekreasjon. Norge må
vel være et av de land i verden
med minst forurensningspro-
blemer!  Noen bruker uttryk-
ket miljøfundamentalister, be-
tegnelsen er kanskje ikke så
dum?, spør han retorisk.

Pensjonist?
En aktiv fritid er også viktig for en
gradvis overgang til pensjonisttilvæ-
relsen, mener Bachke.  Familie og ven-
ner settes høyt. 

– Vi har fem barnebarn og håper
på flere. Vi prøver å ta vare på den fy-
siske formen med aktivt friluftsliv. De
små grå blir stimulert med bøker og
teater, og siden min bedre halvdel Tori
er en glimrende kokk, holder god mat
og vin trivselsfaktoren oppe. Jeg liker å
jobbe. Fra sommerjobber under hele
studietiden inklusive et års praksis i in-
dustrien før studiene på NTH. Og fra
jeg drev aktivt med sport liker jeg å
konkurrere og oppnå resultater. Så
hvis helsa holder kommer jeg nok til å
fortsette i Midnor noen år til, avslutter
Bachke.

Midnor-Bachke runder 70

”Jeg tror det er mange generasjoner til 
oljen og gassen tar slutt, så vi må i hvert fall i

mellomtiden passe på at de verdiskapende næringer
vi har, blir gitt gode arbeidsforhold.”
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Et viktig steg videre for utvik-
lingen av det nye nettstedet
findcontracts.no ble tatt i i for-
rige uke. Da var styringsgrup-
pen for prosjektet samlet til
sitt første møte – i Navitas
Networks lokaler i Molde. I
løpet av en god arbeidsdag
ble en rekke aktuelle temaer
gjennomdrøftet.

– En meget god og konstruktiv start,
fastslår administrativ leder i Navitas
Network, Anne Grete Svenøy.

– Vi gjorde opp status for prosjektet
så langt, definerte styringsgruppens
mandat samt gikk gjennom de roller
og interesser som gruppens medlem-
mer har, sier Svenøy. Hun deltok på
møtet sammen med avdelingsleder
Roar Lervik fra Høgskolen i Molde,
Steinar Kristoffersen fra Høgskolen/
Møreforsking i Molde, Contract Engi-
neer Elisa Estrada Holteng fra AS Nor-
ske Shell, Kjell Giæver som er prosjekt-
leder hos Petro Artic  og daglig leder
Ingrid Sara Grimstad Amundsgård i
Navitas Network. Sandrine Tørstad
(Head of Market Analysis, Oil Trading
& Supply i Statoil) er også med i sty-
ringsgruppen, men hadde ikke anled-
ning til å delta på det første møtet.
Neste samling i styringsgruppen er i
mars.

– Steinar Kristoffersen fra Mørefor-
sking er innleid som prosjektleder for
den tekniske utvikling av nettstedet.
Han rapporterer til Navitas Network
som er eier av prosjektet, opplyser

Svenøy.
Blant de temaer som ble diskutert

på det første styringsgruppemøtet var
tidsplan og finansiering for prosjektet,
tekniske løsninger, etablering av en
demopilot, markedskommunikasjon,
forretnings-utvikling og fremtidig
driftsmodell for findcontracts.no.

Deltagerne i det første møtet i styringsgruppen for findcontracts.no:  fra
venstre Kjell Giæver, Petro Artic, Anne Grete Svenøy, Navitas Network, Elisa
Estrada Holteng, AS Norske Shell, Steinar Kristoffersen, Møreforsking (innleid
prosjektleder, ikke medlem av styringsgruppen), Roar Lervik, Høgskolen i Molde
og Ingrid Sara Grimstad Amundsgård, Navitas Network. Sandrine Tørstad,
Statoil var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Espen A. Istad.

Første møte i styringsgruppen i Navitas

Statoil støtter findcontracts.no
Statoil har gitt tilsagn om å
støtte det planlagte nettstedet
findcontracts.no, som skal lan-
seres under ONS i Stavanger i
år, med fire millioner kroner. 

Initiativet til nettstedet som skal samle
leverandørkontraktene til ett rike kom
fra Navitas Network. Både staten og

de store oljeselskapene ble raksk med
på lasset har nå blitt med på lasset.
Findcontracts.no  skal gi full oversikt
og innsikt i alle kontrakter og fore-
spørsler relatert til norsk sokkel.  Pro-
sjektet har fått en million kroner over
statsbudsjettet – og nå har Statoil gitt
et tilsagn på 4 millioner kroner. 

Findcontracts.no vil være tidsbe-

sparende og gi flere og bedre kvalifi-
serte leverandører. Nettstedet vil bli en
kjærkommen nyhet for alle aktører i
olje og gassbransjen, som ser merver-
dien av best mulig kvalifiserte leveran-
dører, samt en oppdatert, lett tilgjeng-
elig og funksjonell oversikt over
kontrakter og utlysninger på norsk.
Bedrifter må ofte bruke mye tid og

ressurser for å finne frem til aktuelle
kontrakter. På findcontracts.no kan
man søke på spesifikke prosjekter og
produkter. 

Findcontracts.no lanseres under
ONS i Stavanger i år.

Trondheimsbedriften
Numerical Rocks har ambisiøse
planer. Med frisk kapital på 50
millioner kroner skal de nå
erobre markedsandeler i
Midtøsten og den andre siden
av Atlanterhavet.

Pareto Staur Energy går inn med 50
millioner i selskapet som i dag er le-
dende innen numerisk analyse av re-
servoarbergarterr på poreskala nivå.
Dette inkluderer en banebrytende tek-
nologi for digital 3D modellering av

prøver fra olje- og gassreservoarer.
Med kun et kjerner eller borekaks fra
brønnen kan Numerical Rocks lage di-
gitale modeller av reservoarsonen.
Dette gjør det mulig å gi informasjon
om feltene billigere og raskere. Denne
informasjonen brukes til å kartlegge
egenskapene til bergartene samt å
modellere strømning av olje og gass.

– Per i dag så har vi lab og kontor i
Trondheim. Den tilførte kapitalen skal
brukes til å vokse internasjonalt. Vi har
konkrete planer i Midtøsten og USA,
hvor vi også vil tilby en del nye tjenes-

ter, forklarer Odd Hjelmeland, adm.
dir. i Numerical Rocks.

Selskapet vil nå fokusere enda ster-
kere på salg og markedsføring for å
gjøre tjenestene kjent hos oljeselska-
pene.

– Vi får stadig flere kunder, og had-
de nylig et gjennombrudd for teknolo-
gien vår i Midtøsten, hvor vi viste at
den er effektiv ikke bare i sandstein,
men også i karbonatbergarter. Det vir-
ker som om det meste går i riktig ret-
ning, og jeg er trygg på at det vil kom-
me flere gode nyheter i tiden frem-

over, sier Hjelmeland. 
Numerical Rocks ble grunnlagt i

2004, og er basert på 15 år med forsk-
ning og utvikling ved Statoil på Rot-
voll. Selskapet har i dag 26 ansatte.

Frisk kapital gir internasjonal satsing



w w w . d e t n o r . n o

DET NORSKE OLJEEVENTYRET 
FORTSETTER I NORD

Det norske var med på det store funnet på Sverdrup, 
det tredje største funnet noensinne på norsk sokkel. 
Vi var også med på det viktige funnet på Norvarg 
i Barentshavet. 

I løpet av fjoråret ble våre petroleumsressurser 
tredoblet. Det norske står nå foran utbygging av Jette, 
vår første utbygging som operatør. Nylig fi kk vi oppfylt 
vårt ønske om operatørskap i Barentshavet.

Fra vårt kontor i Harstad skal mulighetene på Caurus 
utforskes videre.

Det norske oljeeventyret skal fortsette i nord.
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Luva åpner dypvannsdøren

Morvin offisielt åpnet

– Luva kan bli starten på dyp-
vannsutbygging i
Norskehavet, og utbyggingen
vil også kunne åpne opp for at
andre funn i samme område
kan knyttes opp, sier Ivar
Aasheim, direktør for
Feltutbygging på norsk sokkel. 

Statoil har sammen med partnerne på
Luva-feltet valgt SPAR-plattform som
utbyggingsløsning. Samtidig er det
besluttet en løsning for gasstransport.
Dermed tas det et stort skritt i retning
dypvannsproduksjon fra Norskehavet.

Luva-feltet er en pioner på dypt
vann i Norskehavet. Feltet kan bli det
første feltet med SPAR-plattform på
norsk sokkel, det ligger utenfor eta-
blert infrastruktur og på 1.300 meters
vanndyp.

Største i sitt slag
En SPAR er en flytende installasjon be-
stående av en vertikal søyle som står i
sjøen med et konvensjonelt dekk på
toppen med prosesseringsanlegg, bo-
ligkvarter osv. Installasjonen er forank-
ret til havbunnen.

Konseptvalget følger dermed studi-
en for feltet som ble lagt fram i mars
2011. Dette vil bli den første SPAR-
plattformen på norsk sokkel og vil bli
en av de største i sitt slag i verden.

Det planlegges to bunnrammer for
fire brønner og en satellitt med én
brønn til feltet. Plattformen vil ha bo-
ligkvarter for permanent bemanning,
lager for kondensat og et prosessom-
råde med en kapasitet på 23 millioner
standard kubikkmeter per døgn.

Til Nyhamna via Zidane
Samtidig har partnerne i Norwegian
Sea Gas Infrastructure (NSGI) valgt et
konsept for gasstransport som inklu-
derer en 480 kilometer lang rørled-
ning på 30–36 tommer. 

Rørledningen vil etter planen gå fra
Luva til landanlegget Nyhamna med
forbindelse til Linnorm-feltet og til-
knytning til Zidane-feltet. Mulig for-
bindelse til Åsgard Transport via Kris-

tin-plattformen og mulighet for til-
knytning til nye felt og funn inngår
også i planleggingen, opplyser Statoil.

– NSGI vil ikke bare være løsningen
på Luva, Linnorm og Zidane sine be-
hov for gasseksport, det vil bidra til å
åpne opp en ny gassregion på norsk
sokkel og gjøre det mulig å utvikle ek-

sisterende og potensielle fremtidige
funn i området, sier Statoils oppdrags-
leder Håkon Ivarjord.

– I tillegg legger NSGI til rette for
eksport av gass det ikke er plass til i
Åsgard Transport, og vil således sørge
for bedre ressursforvaltning av eksiste-
rende felt på Haltenbanken. Slik sett

vil NSGI kunne bli en av brikkene som
sikrer norsk sokkels posisjon som en
langsiktig og pålitelig gassprovins, sier
Ivarjord.

Industriutvikling i nord 
Luva vil være motoren for dypvanns-
produksjon fra Norskehavet med bety-
delige investeringer. De største og
mest langsiktige ringvirkningene vil
komme i driftsfasen, selv om investe-
ringen i byggeperioden er store. Sam-
arbeid med Petro Arctic er etablert, si-
den Luva vil ha betydning for industri-
utvikling i nord.

2. februar var offisiell åpning
av produksjonen fra under-
vannsfeltet Morvin i Norske-
havet. Utbyggingskostnadene
er på om lag åtte milliarder
kroner. 

Morvin har strategisk betydning for
den videre utvikling av aktivitetene i
Norskehavet. Feltet som produseres
over Åsgard B fyller opp ledig oljeka-
pasitet og bidrar dermed til å sikre le-
vetiden for Åsgard-installasjonene. Ut-
nyttelse av eksisterende infrastruktur
var helt nødvendig for å kunne bygge

ut feltet. På samme måte er driftsorga-
nisasjonen for Morvin integrert i eksis-
terende organisasjon for Åsgard, noe
som gir en effektiv ressursutnyttelse i
driftsfasen, sier Astrid Jørgenvåg, pro-
duksjonsdirektør for Åsgard.

Morvin ble funnet i 2001 og har
vært i produksjon siden 1. august
2010. Morvin er et HPHT-felt, det vil si
med høyt trykk og høy temperatur.

Prosjektet har nyttet verdifull erfa-
ring fra arbeidet som ble gjort på Kris-
tin-feltet. Morvin benyttet blant annet
samme rigg og mange av de samme
ressurspersonene som i sin tid bygget

ut og startet opp produksjonen på
Kristin.

– Muligheten til å kopiere mest mu-
lig fra Kristin, og videreføre kompetan-
se og erfaring, har vært svært viktig
for oss, sier Vidar Skjerdingstad, opp-
dragsleder for Morvin. 

Morvin ligger 20 kilometer vest for
Åsgard-feltet på Haltenbanken i Nor-
skehavet.  Utvinnbare reserver er an-
slått til 70 millioner fat oljeekvivalen-
ter, med en produksjonsperiode på om
lag 15 år.

Fakta om Luva
Gassfunn på 1.300 meters vanndyp
i Vøring-området, 300 kilometer
fra land. 
Antatt utvinnbart volum: 47 milliar-
der standard kubikkmeter gass. 
Gassen er tørr og har lavt CO2-inn-
hold. 
Det er 140 kilometer til nærmeste
installasjon (Norne) og 480 kilome-
ter til landanlegget Nyhamna. 
Funnet ble påvist i 1997, Statoil
operatør fra 2006. 
Forventet oppstart i 2016. 
Partnere: Statoil (75 prosent), Ex-
xon Mobil E&P AS (15) og Cono-
coPhillips (10). 

Fakta om NSGI
Statoil har overtatt ansvaret for
NSGI fra Gassco og er tildelt opera-
tøransvaret for prosjektetet i kon-
struksjonsfasen, mens Shell er til-
delt ansvar for modifikasjonsarbeid
på Nyhamna. 
Gassco har ansvar for å lede den
kommersielle prosessen mellom
NSGI-partnerne og mot eiere av til-
knyttede anlegg samt aktiviteter
knyttet til «forberedelse av opp-
start». 
Gassco overtar som operatør når
NSGI innlemmes i Gassled ved opp-
start, som er forventet i 2016. 
Partnere er Centrica, ConocoPhil-
lips, Edison, E.ON Ruhrgas, Exxon-
Mobil, GDF SUEZ, Maersk Oil,
OMW, Petoro, RWE Dea, Shell, Sta-
toil og TOTAL. 

Astrid Jørgenvåg er
produksjonsdirektør for Åsgard.
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Årets Norskehavskonferanse
blir viet til damene. Alle fore-
dragsholdere, så nær som en
stykk olje- og energiminister
fra Trøndelag, er kvinner.

At konferansen står i kvinnens tegn
understrekes også av arrangements-
datoen – 8. mars. På kvinnedagen
samles Olje-Norge nok en gang på
Rica Hell i Stjørdal.  

Olje- og energiminister Ola Borten
Moe ser frem til å delta på konferan-
sen, og har etter det redaksjonen erfa-
rer rokkert på en tettpakket timeplan
for å ta turen til Hell.

– Jeg ser fram til å holde innlegg på
Norskehavskonferansen. Temaet til
konferansen er høyst aktuelt. Med alt
det positive som skjer er det viktig å
bidra til at vi kan rekruttere både nok-
men også den beste arbeidskraften til-
gjengelig. Da må rekrutteringsbasen
omfatte hele befolkningen, og vi
trenger flere kvinner. Dette represen-
terer en stor mulighet for både den
enkelte og bransjen, og som jeg vil
komme nærmere inn på i mitt innleg,
sier Borten Moe.

Fokus på bred rekruttering
Parolen for konferansen er: Energirea-
liteter – hva er visjon – hva er virkelig-
het. Sentrale spørsmål blir: Er oljevirk-
somheten i ferd med å gjøre levefor-
holdene verre på kloden? Er norsk ol-
jevirksomhet den største trusselen mot
miljøet? Eller er oljevirksomheten en
forutsetning for å bedre levevilkår for
alle. En tredjedel av programmet vil
også fokusere på rekrutteringen til
bransjen – for begge kjønn.

Produksjonsdirektør for Åsgard, As-
trid Jørgenvåg er leder i programkomi-
teen.

– Vi ble enige om å benytte sjansen
til å synliggjøre de mange kvinene som
er i bransjen og de som kan uttale seg
om bransjen når konferansen endte
opp på denne datoen, forteller Jør-
genvåg.  

– Vi ønsket også å sette økt fokus
på rekruttering. Dette er alfa og ome-
ga for at vi skal greie å holde aktivi-
tetsnivået oppe på norsk sokkel i fram-
tida, så vi må få frem mulighetene
som ligger i bransjen, for gutter og
jenter, sier hun.

Jobbtorget sørger for at Norskehavs-
konferansen er oljekonferansen med
ungdommelig tilsnitt. Her er de viktig-
ste oljeselskapene i Norskehavet til ste-
de sammen med de største fra leve-
randørindustrien. Alle har full aktivitet,
og er på utkikk etter nye skarpe hjer-
ner. Konferansen holder av 150 plas-
ser til studenter fra NTNU og HiNT,
som busses til Stjørdal. 

– Studentene får full konferanse-
pakke for en symbolsk pris, og de set-
ter et ungdommelig preg på konferan-
sen. Jobbtorget er en utmerket arena
for student og arbeidsgiver å møtes
på, sier Christian M. Bachke i pro-
gramkomiteen for Norskehavskonfe-
ransen.

Fortsetter 
jobbtorgsuksess

Damene og Ola

Næringsminister Trond Giske i samtale
med ingeniørstudenter fra NTNU og
HiST under et tidligere Jobbtorg.
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Sentrum for midt-norsk olje og gassindustri
Stjørdal, Midt i Norge - tett på norsk sokkel!

Aktiviteten i Norskehavet når
stadig nye høyder. Vestbase
tar grep for å håndtere vek-
sten. Nylig åpnet basen opp
320 dekar næringsareal og
flere næringsbygg på
Hestvikholmene i Averøy 
kommune.

Området på Averøy vil gi oss konkur-
ransedyktige og forutsigbare ekspan-
sjonsområder og avlastningsarealer for
deler av den aktivitet som utøves på
Vestbase. Arealet på Averøy vil være et
viktig supplement til de ca 600 mål vi i
dag disponerer på Vestbase, og de nye
arealene vi utvikler i tilknytning til da-
gens baseområde, opplyser Alf Dahl,
adm. dir. for Vestbase.

Arealet vil gjøres tilgjengelig over
en periode på 5-6 år, og vil bety at
Vestbase AS kan tilby sine kunder eg-
nede arealer for nyetablering, ekspan-
sjon, lagring og prosjektrettet akti-
vitet, ut over de arealer Vestbase i dag
disponerer og er i ferd med  å utvikle i
tilknytning til området i Vikan. Kris-
tiansund Base AS er eneste leietaker
på området. KB leier et område på ca
45 mål, inkludert flere næringsbygg,
på en langsiktig leiekontrakt, og frem-
leier arealer til andre bedrifter, her-
under avfallsselskapet SAR. Gunnar

Holth Kristiansund AS har ansvar for
utsprenging og utvikling av nytt areal
på området. De overtar nytt planert

areal etter hvert som dette ferdigstilles
i perioden 2012 2017, opplyser Vest-
base.

Vestbase inntar Averøy

Vestbases nye 320 dekar store
baseområde på Hestvikholmene 
i Averøy. Foto: Øyvind Giske.
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Linjebygg Offshore (LBO)
har fått en kontrakt på ca
70 mill. kroner med Statoil
for levetidsforlengelse av
Njord A-plattformen.  

Bare få måneder etter avslutning-
en av det vellykkede pilotprosjek-
tet på Snorre B, har LBO’s Splash
Zone Concept igjen overbevist
Statoil om sine egenskaper for

operasjoner i den utsatte skvalpe-
sonen – den øvre del av havet der
konvensjonelle metoder ikke kan
benyttes pga strøm og bølger.

LBO skal designe og levere en

løsning for katodisk beskyttelse av
skroget på Njord A, et viktig ledd i
å forberede en levetidsforlengelse
av denne plattformen. En studie
gjennomført høsten 2011 viser at
det må installeres seks til syv tonn
anodemasse under vann på alle de
fire plattformsøylene. Enginee-
ringsarbeidet skal utføres ved
LBO’s kontorer i Molde og Trond-
heim, mens testing av utstyr og
trening av mannskap vil skje i
LBO’s subsea testsenter på Dora i
Trondheim. Prosjektet starter
umiddelbart og sluttføres i løpet
av september 2012, opplyser sel-
skapet. 

LBO har satset mye på utvik-
lingen av LBO Splash Zone Con-
cept, og opplever nå økende
interesse og etterspørsel både i
inn- og utland. Konseptet består
av en rekke skreddersydde til-
komstverktøy for arbeid i skvalpe-
sonen, herunder også spesielle
kutteverktøy, kofferdam for ar-
beid på risere, osv. Felles for alle
løsningene er at de installeres og
posisjoneres med LBO’s spesielle
kjernekompetanse innen avansert
tilkomst og rigging på vanskelig
tilgjengelige steder.

Nytt stort anodeprosjekt til Linjebygg Offshore

Demo 2000
Demo 2000-programmet er en tek-
nologisatsing i regi av Forskningsrå-
det som retter seg mot tre hoved-
mål:
• Ny feltutbygging på norsk sokkel
gjennom ny og kostnadseffektiv
teknologi og nye gjennomførings-
modeller.
• Økt sikkerhet for gjennomføring
innenfor budsjett og plan.
• Nye norske industriprodukter for
salg i et globalt marked.
Gjennom pilotprosjekter skal ny,
kostnadseffektiv teknologi kvalifi-
seres. Pilotprosjektene vil innebære
et tett samarbeid mellom leveran-
dørbedrifter, forskningsinstitusjo-
ner og oljeselskaper som i seg selv
vil utvikle et fremtidsrettet, mar-
kedsorientert kompetansenettverk.
Programstyret består av represen-
tanter fra leverandørindustrien,
forskningsmiljøer og oljeselska-
pene.

LBO har utviklet en unik tilkomstarm som festes på offshoreinstallasjonen for vedlikeholdsarbeid i skvalpesonen, som til
nå har vært utilgjengelig for slikt arbeid. Denne og andre innovative løsninger har åpnet døren for internasjonal
satsing.Dette er fra et tilsvarende anodeprosjekt som LBO fullførte på Snorre i 2011. Foto: Tor Gunnar Leren.
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Da GE reiste fra vindmøllesat-
singen i Verdal, så Åndalsnes-
baserte Aak muligheter. 

– En halvtime etter vi fikk beskjed om
at GE trakk seg ut, så hadde vi en
plan, forteller Leif Røv i Aak.

Aak tok raskt over de som til da
hadde jobber for GE i Verdal, og
kontrakten GE hadde med NTE for
vedlikehold av vindmøllene på Hund-
hammerfjellet. 

Dermed var Aak i posisjon. 
– I dag har vi vedlikehold på rørled-
ninger og kraftstasjoner for NTE, og
vindmølleoppdrag for Statkraft på
Smøla og Hitra. Med de vindmølleut-
byggingene som er på beddingen på
Fosen og på andre siden av grensa, så
ser vi for oss at vi vil vokse, forteller
Leif Røv. 

Verdalskontoret teller i dag seks an-
satte. I tillegg henter de inn kompe-
tanse fra andre avdelinger ved behov.
Selskapet er med i vindclusteret i Midt-
Norge.

– To av våre ansatte er i dag utleid
til selskapet Blaaster Wind Technologi-
es, som jobber med å utvikle neste ge-
nerasjons vindturbiner.

Aak ser på vindmøllesatsingen som
et forretningsområde med synergier
for selskapets aktiviteter i olje- og
gasssektoren, hvor de jobber med
blant annet engineering, produksjon,
offshore installasjon, vedlikehold og
adkomstteknikk.

– Vi vil holde på i petroleumsindus-
trien i uoverskuelig fremtid. Med  sat-
singen på vindkraft kan vi posisjonere
oss godt for en fremtid hvor vindkraf-
ten skal offshore, avslutter Røv.

Aak i vinden
To og et halvt år etter funnet
er Smørbukk Nordøst satt i
produksjon, og Åsgard har fått
nok en satellitt.

Smørbukk Nordøst ligger i Norskeha-
vet og er en del av Åsgard Unit i pro-
duksjonslisens PL 094. Funnet ligger
på om lag 4500 meters dyp. Statoil
antar at det er delvis kommunikasjon
mot Smørbukk-feltet.

Utvinnbare reserver er beregnet til
1,3 milliarder kubikkmeter gass samt
olje og kondensat tilsvarende 5,7 milli-
oner fat. Utbyggingen vil øke framti-
dig olje- og gassproduksjon over Ås-
gard B og gir muligheter for å bygge
ut nye funn i området.

– Smørbukk Nordøst er et godt ek-
sempel på selskapets strategi om å
sette volumer raskt i produksjon og ut-
nytte eksisterende infrastruktur, sier
produksjonsdirektør for Åsgard Astrid
Jørgenvåg.

IOR-fokus
– Selv i tider med store funn er det
sunt å være bevisst på at store deler av
fremtiden på norsk sokkel ligger i små,
men viktige volumer. Vi har stor opp-
merksomhet på å øke utvinningen fra
modne felt på norsk sokkel. For Ås-
gard er det i tillegg til å jobbe med til-
tak for økt utvinning (IOR) viktig å til-
rettelegge for innfasing av stadig nye

satellitter, som kan dra nytte av eksis-
terende infrastruktur for prosessering
og transport, framholder Jørgenvåg.

– Smørbukk Nordøst er et godt ek-
sempel på den betydelige verdiskap-
ningen feltnær leting kan bidra til, sier
Jørgenvåg og legger til at samarbeidet
mellom Leting og Åsgard-lisensen i
dette prosjektet har fungert utmerket. 

Gjenbruk fra Sigrid
Åsgard er et knutepunkt på Halten-
banken og utbyggingen av Smørbukk
Nordøst har demonstrert at det er mu-
lig raskt å realisere ny produksjon, når
det er tilgjengelig prosesseringskapa-
sitet i området. Smørbukk Nordøst er
en av de raskeste utbyggingene i Nor-
skehavet noensinne, opplyser Statoil.

Smørbukk Nordøst er bygget ut
med en enkeltbrønns bunnramme.
Undervannsutstyr som tidligere har
vært anskaffet for Sigrid er modifisert
og installert. Dette har gitt redusert ut-
byggingstid og kostnad.

Den nye bunnrammen er installert
på den forborede produksjonsbrøn-
nen. Komplettering av brønnen har
skjedd etter installasjon og oppkobling
av undervannsutstyret.

Brønnstrømmen overføres gjennom
en 5,5 kilometer lang rørledning til
bunnramme N på Smørbukk og videre
gjennom eksisterende rørledninger til
prosessering på Åsgard B plattformen.

Rask Smørbukk for Statoil



12 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass  I Nr 1/2012

David Lysne er dr.ing. fra NTH innen produksjonsteknologi, jobbet i SINTEF i 19 år hvorav 8 år som
Adm. Dir på SINTEF Petroleumsforskning, er i dag Adm Dir for Weatherford Petroleum Consultants.

Leverandøren mener

Vi opplever for tiden en medgangsbøl-
ge i norsk petroleumsvirksomhet med
massevis av pågangsmot og entusias-
me. Kontraktene strømmer inn og de
fleste er for tiden veldig travelt opptatt
med å ta unna en større oppdrags-
mengde enn man har hatt på flere år.
Det er allikevel noen skyer i horisonten
som bekymrer stadig flere. En av be-
kymringene er den store mangelen på
ingeniører i bransjen. En annen er den
stadig akselererende lønnspiralen som
øker kostnadene til et nivå som bran-
sjen har vanskelig for å tåle på sikt. I
hvert fall om man skal hevde seg inter-
nasjonalt. 

Mange antar at det er en direkte
kobling mellom disse to faktorene og
foreskriver en medisin som uteluk-
kende går ut på enten å øke utdan-
ningskapasiteten eller øke arbeidsinn-
vandringen. Begge tiltak er i seg selv
positive og ønskes velkommen av ikke
bare oljebransjen, men mange andre
sektorer som har tilsvarende utfor-
dringer. Men er nødvendigvis kobling-
en mellom de to faktorene så entydige
som man kan få inntrykk av?

Mangelen på ingeniører til å ta
unna arbeidsoppgavene i Norge har
flere årsaker i tillegg til utdanningska-
pasiteten. For mange leverandører i
norsk petroleumsindustri oppleves det
norske markedet å være preget av
gjentagende konjunkturendringer.
Dette gjør det relativt risikabelt å satse
utelukkende på det norske markedet.

Det tar mange år å bygge opp en virk-
somhet med solid kompetanse og
gjennomføringsevne. Det tar kun ett-
to år med lite aktivitet på norsk sokkel
å rive ned den samme virksomheten.
En medvirkende årsak er lave marginer

på produkter og tjenester som gjør det
vanskelig å bygge en økonomisk buf-
fer mot nedgangstider. 

Mange norske leverandører har
derfor satset internasjonalt for å få
flere ben å stå på. Norske leverandører
konkurrerer om mange store kontrak-
ter som paradoksalt nok kan tilby be-
tydelig bedre marginer enn tilsvarende
prosjekter i Norge. Her ligger nok noe
av forklaringen på mangel på ingeniø-
rer i Norge. En betydelig del av norsk
leverandørindustri har bundet sine in-
geniører opp til mangeårige kontrak-
ter for leveranser utenfor Norge. Det
tar flere år å få denne arbeidsstyrken
tilbake til norske offshoreprosjekter. 

Norsk petroleumsindustri har et
meget godt renomme internasjonalt
for å levere god kvalitet til rett tid.
Norske serviceselskaper er derfor me-
get attraktive for en lang rekke oljesel-
skaper internasjonalt. Det er derfor

lett å få oppmerksomhet fra kunder
utenfor Norge. En av utfordringene
våre er derimot en tilsynelatende ga-
lopperende lønnsvekst. Lønnskravene
fra norske ingeniører begynner å bli så
høye at det setter vår internasjonale

konkurranseevne i fare. Her sitter de
norske oljeselskapene med noe av an-
svaret. Mange leverandører opplever
for tiden å miste mange av sine dykti-
ge ingeniører til norske oljeselskaper
som tilbyr betydelige lønnshopp.  Det-
te legger et press på leverandørene
som må heve lønningene for å behol-
de sentrale medarbeidere og rekrut-
tere nye.  Nye krav om kutt i kostnader
hos leverandørindustrien vil nok derfor
møte lite forståelse fremover. 

Innenfor konsulent- og rådgiv-
ningsbransjen er det i tillegg utviklet et
stort omfang av enmannsbedrifter
som leier seg ut til oljeselskapene. De
har omtrent ingen driftskostnader og
kan heve en lønn i 2-3 millioner klas-
sen. Dette oppleves som sterkt lønns-
drivende for de som forsøker å bygge
opp sterke kompetansemiljøer og in-
vesterer mye i avansert utstyr, dyre
software verktøy og langsiktig kom-

petanseheving. I Stavanger er det for
tiden nesten umulig å få tak i dyktige
ingeniører til de store selskapene da
de fleste velger å starte for seg selv. Er
det en slik utvikling oljeselskapene øn-
sker å stimulere til? Det er mange
gode grunner til at enkelte ønsker å
starte for seg selv, men det som stadig
flere reagerer på er at dette fenome-
net har fått et så stort omfang at det
gir grobunn for en grådighetskultur
som ikke bransjen på noen måte er
tjent med. Og det legger et betydelig
lønnspress på både leverandørindustri-
en og oljeselskapene selv, som også
taper mange dyktige medarbeidere for
tiden da alt for mange med 15-20 års
erfaring velger å hoppe av og satse
alene. 

Vårt selskap har de siste årene fått
mange henvendelser fra konsulenter
som driver for seg selv og som ønsker
å selge seg til oljeselskapene gjennom
oss. Vi har tatt et prinsipielt stand-
punkt til dette for flere år siden og sier
nei til alle disse da vi ikke ønsker å sti-
mulere til en slik usunn utvikling av
bransjen. I tillegg ville det ha medført
at de ansatte ville følt seg inndelt i et
A-lag og et B-lag, noe som er på tvers
av vårt verdigrunnlag. Om vi skal be-
kjempe grådighetskulturen i bransjen
må flere bedrifter stå sammen om å si
nei til dette. Og oljeselskapene som
sitter øverst i næringskjeden sitter
med nøkkelen til løsningen på dette
også.

Mangel på ingeniører i Norge?

”Meget kompetente fagfolk med 
enkeltmannsforetak som leier seg ut til skyhøye 

priser gir grobunn for en grådighetskultur som ikke
bransjen på noen måte er tjent med”

Kontraktene for bygging av
stålunderstell til Hildplatt-
formen for Total og
Lunoplattformen for Lundin
utgjør til sammen 2,3 
milliarder for Kværner. 

Begge understellene skal bygges på.
Jacketen til Hild med peler vil ha en to-
talvekt på om lag 21.400 tonn. Lu-
nounderstellet vil ha en vekt på rundt
14.500 tonn.

Ingeniørarbeidene for begge pro-
sjektene er godt i gang, mens fabrika-
sjon starter i fjerde kvartal 2012. Beg-
ge skal leveres våren 2014.

To milliardkontrakter på nyåret
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Vest i Norskehavet ligger et
jomfruelig leteområde som det
knytter seg stor spenning til,
men tykke lag med basalter et
par kilometer under havbun-
nen holder godt på hemmelig-
hetene.

I nesten to tiår har ExxonMobil jaktet
på nøkkelen til potensielle petroleums-
skatter som kan være skjult under la-
gene med basalter langs Atlanterhavs-
marginen. Ny teknologi kan forhå-
pentligvis bidra til å løse gåten. Exxon-
Mobil fikk i de siste to lisensrundene
tildelt operatørskapet for to lisenser
som ligger i det mye omtalte området
i Norskehavet. 

– Den største utfordringen i områ-
der med basalter er å framskaffe seis-
miske data som gir et godt bilde av
geologien. Vi håper at forskning som
utføres hos vårt forskningssenter i
Houston skal gi oss et løft i å proses-
sere seismiske data og forstå geologi-
en under basaltlagene, som er svært
utfordrende å penetrere med seismis-
ke signal, sier informasjonssjef Kristin
F. Kragseth, i ExxonMobil. 

Fokus på Norskehavet
Den spesielt harde og tette bergarten
ble dannet for 50-60 millioner år si-
den, da jordskorpen mellom Norge og
Grønland ble delt. Basalt er en svært
kompakt bergart med høy tetthet, og
dagens petroleumsteknologi virker
ikke så godt under  basaltlagene som
finnes fra ca. 200 km. utenfor Møre-
kysten. 

ExxonMobil er ett av de selskapene
som har jobbet lengst med sub-basalt
langs hele den atlantiske margin.

– I forbindelse med tildeling av flere
lisenser hvor mulige olje- og gassfore-
komster kan skjule seg under basalter,
har fokus på leting i områder med den
massive bergarten blitt styrket, og
man gjør hele tiden framskritt i å for-
stå hva som finnes under denne berg-
arten. Forskningen har ikke løst pro-
blemet ennå. Vi håper vi skal få det til,
men det finnes ingen garanti for at vi
vil lykkes, påpeker Kragseth.  

ExxonMobil jobber totalt med åtte
basalt lisenser, to ligger på grønlandsk
sokkel, tre utenfor Færøyene og tre på
norsk sokkel. To av de tre lisensene på
norsk sokkel ble utdelt til ExxonMobil i
21. konsesjonsrunde i vår, mens den
første ble utdelt i 20. konsesjonsrunde
i 2009.  Alle tre er lokalisert i Norske-
havet. ExxonMobil er operatør på to
av lisensene på norsk sokkel, Chevron
er operatør på den tredje.

Bruker EMGS
Selskapet har utført en tradsjonell
seismikkundersøkelse  i den ene lisen-
sen. I den andre er det utført en såkalt
OBN (ocean bottom node-survey), der
geofoner og hydrofoner blir plassert
på havbunnen for bedre å fange opp

signalene fra undergrunnen.
ExxonMobil har også finansiert en

3D magneto-tellurisk undersøkelse,
som er utført av selskapet EMGS. Med
denne teknologien skal det være mu-
lig å finne ut mer om hva som finnes
under basaltene.

– Etter det jeg kjenner til, er dette

den første undersøkelsen over basalter
som blir utført med denne type tekno-
logi i Norge, sier Kragseth.

ExxonMobil utfører forskning som
man håper skal gi bedre forståelse av
geologien under basalter. Foto:
ExxonMobil.

Gyver løs på basaltkoden
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Med godkjent PUD ligger det
an til Det norskes første feltut-
bygging som operatør. Med
dagens oljepriser kan Jette gi
brutto inntekter på åtte milli-
arder kroner. Feltet skal utvik-
les og drives fra Torvet i
Trondheim.

Adm.dir. Erik Haugane sier dette er en
ny milepæl for Det norske som sel-
skap.

– Jette er en liten utbygging i Nord-
sjømålestokk, men er verdifull både
for oss, partnere, og det norske sam-
funnet. Vi tror det er riktig å starte
med en liten utbygging før vi tar fatt
på større oppgaver. Vi har gode mulig-
heter til å bli en betydelig utbyggings-
operatør i Norge om noen år. Dette er
et viktig steg for å utvikle Det norske
til et fullverdig selskap på norsk sokkel
med leting, utbygging og drift.

Jette er et lite felt i Nordsjøen, like
ved Jotunfeltet. Feltet vil bli produsert
med to horisontale brønner, og knyt-
tet opp mot Jotun. Jette er et godt ek-
sempel på det myndighetene beskriver
som tidskritiske ressurser.          

Første olje i 2013
Jette inneholder rundt 14
millioner fat oljeekviva-
lenter, basert på 30 pro-
sent utvinningsgrad. Pro-
duksjonen per dag fra
Jette vil det første året
være omlag 14 000 fat.
Utbyggingen er beregnet
å koste rundt 2,5 milliar-
der kroner. Feltet kan
med dagens oljepriser gi
brutto inntekter på åtte
milliarder kroner. 

– Driftskostnadene er
lavere sett i forhold til
driftskostnadene på selv-
stendige feltutbygginger.
Derfor er det lønnsomt å
bygge ut. Feltet skal være
i produksjon fra første
kvartal 2013. Det norske
har sikret finansiering for
utbyggingen av Jette, sier
Haugane.

Jette gir åtte milliarder

Vil du ha 
Midt-Norsk 
Olje & Gass 
tilsendt per 

e-post?

Ønsker du 
å få tilsendt
magasinet 
i posten?

Send din mail-/
postadresse til 

christian@
midnor.no
så er det i

orden!
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OLA BORTEN MOE
Olje-og energiminister

BJØRN M. WIGGEN
Konsernsjef, Orkla ASA

LIV MONICA BARGEM STUBHOLT
Adm. dir, Aker Clean Carbon AS

ERIK HAUGANE
Adm. dir, Det norske oljeselskap

SVERRE KOJEDAL
Informasjonssjef, Statoil Midt-Norge

GRO BRÆKKEN
Adm. dir, OLF

ODD STRØMSNES
Adm. dir, Technip Norge AS

KARL KLINGSHEIM
Prof. Dr.Ing. og Adm.dir, 
NTNU Technology Transfer AS

SVEN ILDGRUBEN
Kommunikasjonssjef, 
Subsea Well Response Project

ÅRETS FOREDRAGSHOLDERE

Olje-gasskonferansen

Orkangerkonferansen
Tirsdag 29. mai 2012 Meld deg på nå!

www.orkangerkonferansen.no
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Ola Borten Moe

Bjørn M. Wiggen
Liv Monica 

Bargem Stubholt
Erik Haugane

Sverre Kojedal
Gro Brækken

Sven Ildgruben
Odd Strømsnes

Karl Klingsheim

Partnerskapet i Glitne-
lisensen, hvor Det norske 
sitter med 10 prosent for-
lenger livsløpet med ett år.
Partnerne har inngått en
avtale med Teekay vedrø-
rende den flytende produk-
sjonsenheten Petrojarl I.
Forventet levetid for Glitne
forlenges til 2014.

Når Plan for Utbygging og Drift
(PUD) ble overlevert myndighe-
tene i 2001 hadde Glitnefeltet
en forventet levetid på tre år.
Ved hjelp av ny teknologi samt
en bedre forståelse av feltets
egenskaper har man forlenget
levetiden med ti år, en utvikling
helt i tråd med Det norskes vi-
sjon om å få mer ut av oljeres-
sursene.

Kristin Gjertsen, leder for
partneropererte felt og funn, er
svært fornøyd med utviklingen
og måten de har håndtert de ut-
fordringer som lå til grunn på
Glitne.

– Å forlenge levetiden på
Glitne var ingen selvfølge, og

det lå mange hinder i veien, av
både kontraktsmessig og tek-
nisk natur, samt tilgang på rigg.
At disse nå er tatt hånd om er
resultatet av et godt og langsik-
tig arbeid fra alle involverte par-
ter. Det er planlagt boring av en
ny brønn i begynnelsen av mars,
og hvis den er vellykket vil den
bidra til økt produksjon og gode
inntekter for selskapet.

Det norske har i dag en eie-
randel på 10 prosent i lisens 048
B. De øvrige lisenshaverne er
operatøren Statoil (58,9 pro-
sent), Total (21,8 prosent) og Fa-
roe (9,3 prosent).

Endelig fikk ett av de meget få
oljeselskapene som er repre-
sentert i nord, operatørlisens i
nord. Det norske har lenge følt
seg forbigått av myndighetene
hva lisenstildelinger i nord
angår. 

20. og 21. konsesjonsrunde kom og
gikk uten at Norges nest største olje-
selskap kunne vise til operatørlisenser i
Barentshavet.  Pillen ble ikke letter av å
svelge da det viste seg at lisensene sel-
skapet hadde søkt på resulterte i driv-
verdige funn. Adm. dir. selskapet Erik
Haugane antydet at det var lite poeng
å holde liv i Det norske sin avdeling i
Harstad, hvis det ikke var noen akti-
vitet i nord. Haugane stilte seg un-
drende til at myndighetene villig delte
ut lisenser til oljeselskap med kun filial-
kontor i Norge, som bevisst eller ube-
visst la igjen lite penger på land i form
av kontrakter eller driftsorganisasjo-
ner. 

Om det var denne kritikken som re-
sulterte i at selskapet i TFO tildeling-
ene på slutten av fjoråret fikk opera-
tørskap i Barentshavet er usikkert,

men gleden i selskapet er stor.   
– Dette er en milepæl for Det nor-

ske. Vi ønsker å gjøre nærmere under-
søkelser i området hvor det tidligere er
gjort et gassfunn på Kaurusprospek-
tet. Dette området ligger sør for Nor-
vargfunnet, sier letedirektør Bjørn
Martinsen i Det norske.

Stig Vassmyr er letesjef for Norske-
havet og Barentshavet, og leder sel-
skapets kontor i Harstad. 

Han ser fram til å ta fatt på oppga-
ven med et betydelig operatørskap.

–  Det norske innehar en stor kom-
petanse om Barentshavet. Vi ser på til-
delingen som en tillitserklæring fra
myndighetene for vårt langsiktige ar-
beid i nord. Arbeidsprogrammet i pro-
duksjonslisens 659 er omfattende
med innsamling av 3D seismiske data
og boring av en brønn.  Det medfører
en styrking av Det norske sitt kontor i
Harstad.

I tillegg til lisens 659 er selskapet
tildelt tilleggsareal til fire eksisterende
lisenser, samt tre nye lisenser i Nord-
sjøen, og en ny lisens i Norskehavet.

Det norske med
gjennombrudd i nord

Forlenger Glitne



16 NYHETER – IOR I Midt-Norsk Olje & Gass  I Nr 1/2012

Statoil har satt seg som mål å
utvikle en verdensledende
forsknings organisasjon.
Forskningssenteret på Rotvoll
er en sentral brikke for å nå
målet. 

Med nybygg og ny strategi skal det bli
Norges største IOR-senter. Senteret
skal forske frem verktøyene som gjør
det mulig å nå målet om å øke pro-
duksjonen fra 1,9 million fat i  2010 til
2.5 millioner i 2020.

IOR står for Increased Oil Recovery,
og er kort og godt forskning som bi-
drar til å øke utvinningsgraden i olje-
fletene.

– Vi ønsker å satse enda hardere og
utvikle flere teknologier som gjør det
mulig å utvinne enda mer fra våre felt i
Norge og internasjonalt. Derfor byg-
ger vi dette IOR-senteret, sier forsk-
ningsdirektør Karl Johnny Hersvik.

Hersvik, som til daglig sitter i sjefs-
stolen på Rotvoll, har definert at Sta-
toil skal ha en verdensledende forsk-
ningsorganisasjon med fokus på kva-
litet, forretningsforståelse og kjapp-
het.

En prosent = 250 mrd.
– Vi har allerede en forskningsdivisjon i
verdensklasse. I fjor ble vi ranket som
nummer sju på Fortunes Magazines

liste over verdens mest innovative sel-
skaper. Men vi kan ikke hvile på laur-
bærene. Vi må forholde oss til globale
endringer og ivareta og utvikle våre
konkurransefortrinn, sier Hersvik. 

IOR-satsingen krever plass, og Sta-
toilbygget på Rotvoll skal får et nytt
påbygg for å huse teknologirevolusjo-
nen.  Allerede til sommeren starter
byggigen. Høsten 2013 skal 1800 kva-
dratmeter fordelt på fire etasjer stå
klart.

Verdien av IOR-forskning kan illus-
treres på en enkel måte. Hvert pro-
sentpoeng på utvinningsgraden på
norsk sokkel er verdt 250 milliarder
kroner. Derfor har Statoil økt forsk-
ningsinnsatsen med 27 prosent til 2,8
milliarder kroner 2012.

IOR-satsingen på Rotvoll ledes
av Lars Høier. Han skal fylle
det nye IOR-senteret med
menneskene og verktøyene
som skal skape neste genera-
sjons utvinningsteknologi.

– Vi har allerede et stort antall forskere
med meget høy kompetanse som job-
ber med IOR på Rotvoll, og med plas-
seringen av IOR-senteret, vil  flere av
forskerne nå dreie forskningen sin
mot-IOR relaterte tema, forteller Høier.

– Vi har allerede et svært labareal,
men nå skal det altså bli 1800 m2 stør-
re, og vi vil få inn mer avansert utstyr
dedikert mot IOR. Vi er i full gang med
å planlegge hvordan vi skal fylle sente-
ret og hvordan vi skal jobbe. I tillegg til
å bruke de vi har, vil det også bli snakk
om å ansette enda mer spisskompe-
tanse på enkelte områder. sier han. 

På IOR-senteret skal blikket løftes,
og man skal undersøke og foreslå hva
som trengs utover 2020 for å sikre høy
utvinning. Det er spesielt det eksperi-
mentelle nivået det skal forskes på.

– Det blir spesielt fokus på kjerne-
flømminger, hvor vi ser på hvordan uli-
ke væsker oppfører seg i reservoar-
bergartene. Til dette vil vi få nye høy-
oppløselige industrielle CT-scannere,
slik at vi kan visualisere væskestrøm-

men inne i kjerneprøvene ned på
mikronivå. Nøkkelen til suksess er å
forstå hva som skjer på denne skalaen,
forklarer Høier. 

Resultatene vil i sin tur oppskaleres i
reservoarsimuleringsmodeller og lage
grunnlaget for nye pilotprosjekt for
økt utvinning i felt på norsk sokkel og
internasjonalt.

De vil også fokusere på nye teknik-
ker for hvordan man kan bore brønner
billigere, og boring og brønn blir en in-
tegrert del av IOR-senteret.

– Automatisert boring er definitivt
en del av fremtiden. Kan vi bore flere
brønner, raskere og billigere , vil det ha
mye å si for utvinningsgraden.

Høier ser for seg et enda tettere
samarbeid med leverandørindustri, og
forskningsmiljøene.  

– Skal vi få de beste resultatene i
verden må vi samarbeide med de bes-
te, nasjonalt og internasjonalt. Dette
blir et senter for hele Statoils porteføl-
je offshore og onshore, så vi ser på
dette i global sammenheng, avslutter
Høier.

Utvikler neste generasjons utvinningsmetoder

Trondheim blir Statoil’s IOR-sentrum

Forskningsdirektør Karl Johnny
Hersvik ved Statoil på Rotvoll.

Lars Høier leder IOR-satsningen ved
Statoil på Rotvoll.
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Linjebygg Offshore sitt tankin-
speksjonsprosjekt får verdifull
støtte fra Demo2000.

Elleve teknologiprosjekter, blant dem
tankinspeksjonsprosjektet til Linjebygg
Offshore, fikk støtte fra Demo2000 i
siste tildelingsrunde. De elleve prosjek-
tene får i overkant av 72 millioner kro-
ner.

Banebrytende konsept
LBO har utviklet et nytt og banebry-
tende konsept for innvendig inspek-
sjon av prosesstanker på Norske Shell
sitt gassanlegg Ormen Lange på Ny-
hamna. En svært vellykket pilotinspek-
sjon ble gjennomført sommeren 2011,
og allerede våren 2012 skal nye pro-
sesstanker på Nyhamna inspiseres
med dette fjernstyrte verktøyet.

Med bakgrunn i pilotprosjektet
som er gjennomført, er LBO tildelt
Demo2000midler av Norges Forsk-
ningsråd for videreutvikling av konsep-
tet for fjernstyrt tankinspeksjon. 

– Demo2000 er en svært gledelig
tildeling og en fjær i hatten for arbei-
det som allerede er gjennomført på
Nyhamna. Parallelt med at det jobbes
for fullt med inspeksjonene som skal
gjennomføres i 2012, vil det samtidig
settes fullt trykk på å stable dette nye
utviklingsprosjektet på beina. For å sik-
re størst mulig bredde i prosjektet sø-
kes det nå etter flere potensielle part-
nere. Arbeidet med prosjektet vil pågå
til og med 2014, sier LBOs prosjektle-
der, senioringeniør Hans Leirvik, ved
LBO sin avdeling i Trondheim.

LBO tildeles Demo2000-midler LBO’s fjernstyrte og eksplosjonssikre
utstyr for innvendig inspeksjon av
prosesstanker. Foto: Terje Aamodt.
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Et norskehav av 
kvinner!

Rica Hell Hotel 8. mars 2012 
P å m e l d i n g s f r i s t  2 7 .  f e b r u a r  2 0 1 2

Gro Brækken Thina Saltvedt

Ola Borten Moe

Konferansier
Anita Utseth 

Les mer på www.norskehavskonferansen.no

”Tenk at vi har fått en olje- og
energiminister som interesse-
rer seg for olje og energi”
åpnet Knut Åm sitt foredrag
om økt utvinning på norsk
sokkel. Selv om Ola Borten
Moe ikke var til stede, ble han
den mest omtale person på
Desemberkonferansen 2011.

Leder av Åm-utvalget, Knut Åm, har
beregnet at den norske oljeformuen
kan øke med vanvittige 7000 milliar-
der kroner ved å øke utvinningen fra
eksisterende felt opp til 60%. Norge
har derved alle muligheter til å være
en betydelig oljeprodusent i resten av
dette århundret.

Julegaven til Midt-Norge
Dette er ifølge fylkesordfører Jon Aa-
sen i Møre og Romsdal den kom-
mende investeringen på 100 mrd kro-
ner som skal gjøres i Midt-Norge i
årene frem til 2016 i forbindelse med
utbyggingen av olje- og gassfeltet
Luva på Vøringfeltet og Lindorm på
Haltenbanken med ilandføring til Au-
kra.

Direktør Thor Otto Lohne i Gassco
bekreftet at dette er den viktigste be-
slutningen som nå skal treffes for Nor-
skehavet, og i følge prosjektdirektør
Bernt Granås i Shell vil dette bety at
antall arbeidsplasser på Aukra vil øke
til hele 800 personer.

Stor optimisme på den 29. Desemberkonferansen

Get-together – kvelden før

Anne Grete Svenøy fra Navitas og
”findcontracts” i godt lag med
industriengasjerte politikere. Ordfører
Per Kristian Øyen i Kristiansund og
fylkesordfører Jon Aasen, Møre og
Romsdal.

Oljefolk, industrifolk og politi-
kere møttes som vanlig kvel-
den før Desemberkonferansen
hos Midnor til bacalao med
nogo attåt. Over 150 gjester i
hyggelig lag, både networking
og notworking, og et viktig
treffsted i oljebransjen.

Fargerike og innsiktsfulle foredrag av filosof Henrik Syse (til venstre)
og Knut Åm, leder av Åm-utvalget.
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Trondheimsfirmaet LINKftr.
setter ny standard for rørled-
ningsdesign. Bak ligger mang-
eårig forskning på bruddme-
kanikk. Selskapet har utviklet
programvare som gjør det
mulig å beregne faren for
brudd i rørledninger langt mer
nøyaktig enn dagens metoder.  

Beregningsprogrammet som er utvik-
let av Sintef lanseres i disse dager.
LINKftr har i dag tre fast ansatte, inklu-
sive en påtroppende CEO, Grim Gjøn-
nes, som begynte 1. desember. Selska-
pet har ti lisenser ute på sin forrige
versjon av programvaren/beregnings-
programmet hos kunder i inn- og ut-
land, herunder store internasjonale ol-
jeselskaper, rørkontraktører og inge-
niør-/designselskaper. 

– Vi har identifisert ca. 100 kunder
som har bruk for vår type software. Vi
legger nå opp en strategi for å styrke
markedsføringen av produktet samti-
dig som vi bygger organisasjonen. Må-
let er å være oppe i 15-20 ansatte i
2014, forteller Gjønnes. Målet er å bli
markedsleder. 

Tung forskning i ryggen
– Nær et kvart århundres forskning på
bruddmekanikk er nedfelt i den nye

programvaren, sier forskningsdirektør
Jack Ødegård ved Sintef Materialer og
kjemi, som også er styreleder i LINKftr.

– Det nye programmet gjør det mu-
lig å optimalisere både design, pro-

duksjon, installasjon og drift av rørled-
ninger på en kostnadseffektiv måte.
Samtidig gir det god kontroll over de
faktorene som har betydning for sik-
kerhet mot brudd og lekkasjer i rørled-

ninger, opplyser Ødegård.
Nyvinningen er en ny versjon av et

beregningsprogram som selskapet alt
har vært på markedet med i flere år.

Setter ny standard for rørledningsdesign

Senior systemutvikler Vidar Osen (t.v.) i Linkftr AS og styreformann Jack Ødegård. Foto: SINTEF/Thor Nielsen.
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Planen til svenske LKAB og
Höganäs om å bygge jernverk
basert på norsk gass og svensk
malm på Tjeldbergodden
henger i en tynn tråd. 

Svenskene ønsker en norsk industriak-
tør, men så langt står kontaktannon-
sen ubesvart. Prosjektgruppen har nå
gitt seg selv en frist ut 1.kvartal før
prosjektet avsluttes. 

Statoil trakk seg ut i 2010, Fesil-
gruppen har sagt nei og Elkem mistet
interessen da Beijing satte foten ned
som et takk for sist til Nobelkomiteen.

Etter planen skulle LKAB i Kiruna le-
vere 2,2 millioner tonn jernmalm i året
til jernverket som skulle bruke gass fra
Heidrun. Fabrikken ville produsert 1,6
millioner tonn rent jern, som igjen kan
brukes til å produsere spesialstål. Ved
å bruke gass fremfor kull - som er nor-

men - i denne produksjonen ville man
fått stål med et meget lavt CO2-av-
trykk. Partnerne reklamerte med at
det vil bli det miljømessig reneste stå-
let i verden, og således et veldig godt
miljøprosjekt.

Nå er det fare for at jernverket blir
bygd i Belgia, og som en skjebnens
ironi vil det også der bli brukt norsk
gass.

Sorte skyer for Ironman

Fylkesordfører i Møre og
Romsdal, Jon Aasen mener
mangelen på industrielle
aktører som vil være med
på Ironman skyldes at vi
har blitt for mette i Norge.

– Vi har stort sett hele folket i ar-
beid, og det meste går så det gri-
ner. De fleste har hendene mer
enn fulle.  Samtidig så har vi blitt
vant til å velge på absolutt øver-
ste hylle, sier Aasen – dog ikke
med positivt fortegn.

– Jeg hadde virkelig trodd at
noen ville se gode muligheter i
dette. I fjor var verdensmarkedet
rensket for stål, det var sågar
ventelister, sier han. 

Han understreker at listen
med aktuelle kandidater i Norge
ikke er lang, men det skulle være
mulig for politikerne å sende ut
signaler som gjorde at flere så
dette som et attraktivt prosjekt,
eller at svenskene ikke hadde sett
det som nødvendig å ha en norsk
partner for å sikre velvilje hos
norske myndigheter.

– Et skryteprosjekt
– Det er nok mye skepsis knyttet
opp til utslippstillatelser.  I den
grad Miljøverndepartementet har
vært på banen, så har det ikke
vært positive signaler å spore,
snarere tvert om, sier Aasen.

Han stiller seg undrende til
hvorfor.

– Dette ville vært det nærmes-
te vi kommer svanemerket stål,
sier han spøkefullt, og legger til
at et slikt jernverk på norsk jord
ville vært en fjær i hatten på poli-
tikerne som fikk det hit. 

– Dette ville virkelig vært noe
å skryte av når de reiser rundt i
verden og kritiserer skitten indus-
tri, avlutter Aasen.

– Vi er 
for mette



TOTAL E&P NORGE AS har i mer enn 40 år vært en av de aller største aktørene på norsk sokkel. Vi står for rundt 12 prosent av TOTAL-gruppens 
samlede olje- og gassproduksjon. TOTAL-gruppen er et av verdens største olje- og gasselskap, med virksomhet i 130 land.
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I TOTAL har vi en tradisjon for å dele. Vi deler kompetanse og erfaringer 

på tvers av avdelinger og landegrenser i de 130 landene vi har virksomhet. 

Vi deler energibransjens forpliktelse til å finne, utvikle og levere energien 

verden trenger, og ansvaret for å løse de miljømessige utfordringene som 

følger med.

Vi har spennende oppgaver som venter i fremtiden.  

I de nærmeste årene sikter vi mot å utvikle funnene Hild og Atla  

i Nordsjøen. Vi er dessuten aktive innen leting på sokkelen.  
 

Les mer på www.total.no 
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I tyskernes gamle ubåtbunker
på Dora 2 i Trondheim jobber
Linjebygg Offshore (LBO) med
avansert undervannsteknologi.
Her drives fullskalatesting av
utstyr som skal brukes i skval-
pesonen for vedlikehold av 
offshoreinnstallasjoner.

LBO kan tenke seg å videreutvikle om-
rådet til et maritimt senter med lab’en i
selve Dora-dokken og dessuten kontor-
bygg for de som arbeider der. Dokken
er hele 113 m lang, 20 m bred og kan
fylles med 11 m vanndybde.

I følge Bernt Schjetne i LBO er dette
det eneste stedet i Norge hvor det kan
drives testing av offshoreutstyr  i full
skala, og andre bedrifter har også
meldt sin interesse.

Havnedirektør Wollert Krohn-Han-
sen i Trondheim Havn finner kombina-
sjonen av  eksisterende bygg med gjen-
bruk av Dora 2 i kombinasjon med nye
kontorer meget interessant. De spen-
nende utviklingsplanene vil bli presen-
tert for politikerne i løpet av kort tid.

Dette kan åpne for at hele LBO sin
Trondheimsavdeling kan bli flyttet til
omr¨ådet rundt Dora 2 sier Bernt
Schjetne.

Maritimt senter i Dora 2
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...

Konferanser og 

seminarer

08.03.2012.
Norskehavskonferansen 2012.
Stjørdal
www.norskehavskonferansen.no 

26.04.2012
Logistikkonferanse
Kristiansund. www.komvekst.no

29.05.2012.
Orkangerkonferansen 2012.
www.orkangerkonferansen.no 

30-31.05.2012.
HMS-konferansen, Kristiansund. 

Bransjemøter olje & gass

01.03.2012
NPF Trøndelag, medlemsmøte
www.npf.no 

12.03.2012
Maritimt Forum Midt-Norge
Årsmøte og medlemsmøte 
www.maritimt-forum.no

12.04.2012
NPF Trøndelag, medlemsmøte

16.04.2012.
Maritimt Forum Mdit-Norge
Medlemsmøte

25.04.2012
NPF Trøndelag, medlemsmøte

04.06.2012
Maritimt Forum Midt-Norge
Medlemsmøte. 

07.06.2012
NPF Trøndelag
Sommermøte hos Siemens

Petropolen
16.02.2012
Petropolen, Kristiansund

15.03.2012.
Petropolen, Kristiansund

26.04.2012.
Petropolen, Kristiansund

31.05.2012
Petropolen, Molde
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– Norges teknologihovedstad er
et selvfølgelig valg for plassering-
en av et nytt nasjonalt IOR-senter,
det mener tidligere forskningsdi-
rektør i Statoil Roar S. Andersen. 

Planene om et nasjonalt IOR-senter ble
klart varslet i forbindelse fremleggingen
av statsbudsjettet av olje- og energimi-
nister Ola Borten Moe. IOR står for Incre-
ased Oil Recovery, og er et samlebegrep
for alle metoder som bidrar til å øke ut-
vinningsgraden av olje og gass. Både
Stavanger og Bergen var raskt på banen
og hevdet byene var de eneste naturlige
plasseringene for det planlagte senteret.
Andersen mener en lokaliseringsdebatt
er bortkastet tid. 

– Vi må selvsagt ha et landslag, men
det er ikke tvil om at ledelsen og tyngde-

punktet må ligge i Trondheim. FoU-mil-
jøet rundt og i NTNU/Sintef er så tungt at
et hovedsete i Stavanger eller Bergen vil-
le vært helt avhengige av disse for å lyk-
kes. NTNU og Sintef på den annen side
er ikke avhengige av Bergen eller Sta-
vanger for å forsette sin lederposisjon,
sier Andersen, som i dag sitter som leder
i Molga (Midt-Norsk Olje og Gass).

Andersen mener det bør tas utgangs-
punkt i sterke fagmiljø som er etablert
gjennom systematisk satsing over år fra
det offentlige og velfungerende allianser
mellom forsknings- og utdannings-
miljøer. 

Naturlig faglig sentrum
– Økt utvinning er en utfordring som
krever en bredere innfallsvinkel enn re-

servoarforståelse og metoder for reser-
voarstimulering og overvåking. Kunn-
skap om fenomener knyttet til reduserte
kostnader ved boring av brønner og
brønnintervensjoner, særlig på subsea-
utbygde felt, er ett eksempel. Subsea-
kompresjon og kraftforsyning til slike felt
er et annet. NTNU og Sintef dekker de
fagfelt som er nødvendige for et slikt
program. 50 prosent av universitetets in-
stituttforskning i petroleumssektoren
foregår i Trondheim. Det er etablert unik
laboratorie-infrastruktur og en vil få en
betydelig utdanningseffekt av forskning-
en, sier Andersen. 

– Statoils forskningssenter på Rotvoll
er landets desiderte tyngdepunkt for in-
dustriell forskning innenfor området, og
de har nå bestemt seg for å legge sitt

IOR-senter til Trondheim. Siemens åpnet
nylig sitt verdenshovedkvarter for Fou
rettet mot kraftforsyningssystemer  for
undervannsplassert elektrisk drevne sys-
tem i Trondheim, så miljøet i byen på
IOR-relatert kompetanse er veldig tungt,
argumenterer Andersen. Han sier videre
at  realiseringen av FoU-resultater  be-
tinger en tett kobling til et industrielt
driftsmiljø.  

– De feltene Statoil driver fra Stjørdal
utgjør den største samlingen under-
vannsutbygde felt på norsk sokkel. En
tett kobling mellom Fou-miljøet i Trond-
heim og Statoil Drift Nord vil øke sann-
synligheten for høsting av verdier fra
Fou-innsatsen, mener den tidligere
forskningsdirektøren.

Nasjonalt IOR-senter bør ligge i Trondheim

– Et soleklart valg – Best effekt i – Best effekt i TrondheimTrond-
Bente Rian, leder i Næringsfor-
eningen i Trondheim, mener som
Andersen at Trondheim er et selv-
sagt valg for et nasjonalt IOR-senter. 

– Det ligger i kortene at Trondheim
er det eneste stedet i Norge hvor man
kan ha et slikt senter.  I tillegg til nær-
heten til NTNU, Sintef, Marintek, Sta-
toils planlagte IOR-Senter og  Siemens
sitt subseasenter, så har vi en sterk off-
shoreklynge. Men like viktig er til-
gangen på nyutdannde fagfolk og

forskere. Her vil
man ha studentene
på dørstokken, og
man vil ha mulighe-
ten til å rekruttere
inn i miljøene rett
fra kilden. Så valget
av Trondheim må være soleklart, sier
Rian.

– Å legge et nasjonalt IOR-senter til
det unike miljøet i Trondheimsregion
vil helt klart gi de beste ringvirkning-
ene for miljøet her, men også sikre
forskningssentra den nødvendige og
avgjørende tilgang til relevant kunn-
skap og høykompetent arbeidskraft,
det sier fylkesordfører i Sør-Trøndelag
Tore O.  Sandvik.  

– Dette er en meget viktig sak for
Midt-Norge. Trøndelag, med Trond-
heim i front, er landets spydspiss for

kunnskap og forsk-
ning knyttet til pe-
troleum.  Over flere
år har det offentli-
ge, forsknings- og
undervisningsmiljø-
ene og industrien
sammen utgjort et slagkraftig lands-
lag innenfor midtnorsk olje- og gass-
forskning. Regionen har også landets
største utdanningskapasitet når det
gjelder ingeniører, sier Sandvik.

– Best effekt i Trondheim
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Dr. Rainer Seele er Chairman of the Board of Executive Directors of Wintershall Holding GmbH.

Operatørens hjørne

Europa har tro på Norge
Et internasjonalt kappløp om ressurser
retter økt oppmerksomhet mot å finne
en ren og sikker energiforsyning i Eu-
ropa til en rimelig pris. Ambisiøse na-
sjoner som Kina får stadig større inn-
flytelse på det globale energimarke-
det. Samtidig er det mindre råstoff til-
gjengelig for å dekke en stadig
økende etterspørsel. 

Med dette som bakteppe diskuter-
te fremtredende representanter fra
politikk, næringsliv og forskning en
mulig «europeisk formel» for energi-
forsyningen på den internasjonale
energikonferansen i Oslo i november. I
den forbindelse ble spesielt Norges
rolle diskutert. 

På invitasjon fra tysk råd for uten-
rikspolitikk la blant andre Gerhard
Schröder, tidligere statsminister i Tysk-
land, og Ola Borten Moe, Norges olje-
og energiminister, frem sine syn på
sentrale utfordringer og løsninger i
forbindelse med utviklingen av et tet-
tere samarbeid mellom Norge og Tysk-
land, både når det gjelder produksjon
av olje og gass og industrielt samar-
beid generelt. I denne konteksten ut-
trykte Tysklands tidligere statsminister
at han er overbevist om at et tettere
norsk-tysk samarbeid vil styrke innova-
sjonen. «Med sine kunnskaper og er-
faringer innen forskning og teknologi
kan Norge og Tyskland gjennom felles
prosjekter bli foregangsland for resten

av verden når det gjelder å utvinne
ressurser på en bedre måte – både
økologisk og økonomisk», forklarte
Schröder. Den tidligere statsministeren
gikk inn for et tettere felles samarbeid
mellom tyske og norske energiselska-
per og Russland: «Vi i EU ser på Russ-

land og Norge som strategiske energi-
partnere. 

Ettersom energiforsyningen står
overfor nye store utfordringer, blir sli-
ke partnere stadig viktigere for oss»,
sa Schröder. Videre er det nyttig å styr-
ke også de politiske båndene mellom
Russland og Europa. «Vårt mål må
være at Russland gjennomgår en øko-
nomisk, men først og fremst en sam-
funnsmessig, modernisering», sa
Schröder. «Vi vet at Russland ikke all-
tid er en enkel partner. Likevel er dette
partnerskapet helt nødvendig for å
sikre stabilitet og sikkerhet på konti-
nentet vårt.» Med ratifiseringen av av-
talen om sjøgrensen i det høye nord er
en vanskelig tvist mellom Norge og

Russland nå et tilbakelagt kapittel. Ba-
rentshavet vil i stor grad også i fremti-
den være veien til et tettere økono-
misk og politisk samarbeid mellom
Norge, Russland og EU. Også Borten
Moe la vekt på det store potensialet
som ligger i et utvidet samarbeid

mellom de to landene i energisekto-
ren. – Tyskland er en viktig samar-
beidspartner på energifeltet, og vi vil
forsterke samarbeidet i tiden frem-
over, sier Borten Moe. 

Foran representanter fra energisek-
toren beskrev styrelederen i Winters-
hall, Dr. Rainer Seele, hvilke strategier
som ligger til grunn for hvorfor Win-
tershall styrker sitt engasjement i Nor-
ge. Wintershall har i mange år gjort
stor suksess med sitt engasjement i
Russland og planlegger nå å utvide
samarbeidet i hele verdiskapningskje-
den også i Norge. Det vil innebære et
samarbeid om alt fra leting etter og
produksjon av olje og gass, transport
og lagring til markedsføring overfor

europeiske kunder. Sammen med
Gazprom leverer Wintershall gass fra
til dels komplekse reservoarer i Sibir.
Videre markedsfører Wintershall og
det russiske selskapet gass i Tyskland
og Europa gjennom joint venture-sel-
skapet WINGAS. Wintershall deltar
også i infrastrukturprosjekter som
Nord Stream-rørledningen i Østersjøen
og den planlagte South Stream-rørled-
ningen. Siden det norske datterselska-
pet Wintershall Norge ble etablert i
2005, har Wintershall bygget ut akti-
vitetene betydelig. 

Wintershall har i dag allerede mer
enn 40 lisenser og er operatør for mer
enn 20 av disse. Dette gjør selskapet til
en av de største lisensinnehaverne på
norsk kontinentalsokkel. I 2011 inves-
terte Wintershall om lag halvparten av
det globale letebudsjettet på den nor-
ske kontinentalsokkelen alene. Win-
tershall Norge planlegger å investere
mer enn en milliard euro og har som
mål å produsere rundt 50 000 fat olje-
ekvivalenter per dag i den norske og
britiske delen av Nordsjøen frem mot
2015. «Norge er en avgjørende part-
ner for EU, og spesielt for Tyskland»,
uttalte Seele. «Europa er avhengig av
Norge for å finne en bærekraftig for-
mel for energiforsyningen i fremtiden.
En formel for en energiforsyning som
er like ren som den er sikker og rime-
lig.»

”Europa er avhengig av Norge 
for å finne en bærekraftig formel for

energiforsyningen i fremtiden.”

Etter mange år med minusre-
sultater gikk det Trondheims-
baserte oljeleteselskapet Emgs
med 100 mill i overskudd i
2011. Dette var godt timet da
selskapet feiret sitt 10-årsjubi-
leum med brask og bram for
noen dager siden.

Oppturen startet i 2010 da selskapet
fikk en kjempekontrakt med det mek-
sikanske statsoljeselskapet Pemex på
800 mill. 

Sommeren 2011 fikk selskapet
også en kontrakt med Petrobras på
nærmere 500 mill. To spesialskip fra
Trondheimsrederiet Boa Offshore bru-
kes til disse jobbene. I tillegg har Emgs
3 skip i arbeid som allerede har bety-
delige oppdrag gjennom hele 2012.

Og som ikke det var nok, etter en
langvarig patentkrangel med oljekjem-
pen Schlumberger gikk Emgs av med
seieren høsten 2011. Dette førte i ste-

det til at selskapene inngikk en samar-
beidsavtale som kan bety ytterligere
oppdrag for Emgs.

Emgs godt i pluss
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Politikeren har ordet

Industrien er Midt-Norges framtid
Mangelen på ingeniørkompetanse i
Midt-Norge er nå såpass kritisk at den
begynner å utgjøre et kapasitetspro-
blem for betydelige deler av industri-
en. Både bedrifter og det offentlige
har færre ansatte enn de ville ha hatt
hvis kompetansen hadde vært til-
gjengelig.

Påstanden om at ingeniørmangelen
er konjunkturavhengig er avleggs. In-
dustrien led under ingeniørmangel
gjennom hele finanskrisen og offentlig
sektor har fortsatt ikke fått erstattet
den ingeniørkompetansen de mistet til
privat næringsliv gjennom høykon-
junkturen på begynnelsen av 2000-tal-
let.

De to avsnittene over er ikke mine
ord. Med noen justeringer for lesbar-
het, er det direkte sitat fra Norsk In-
dustris konjunkturrapport for 2012.
Men som ordfører i en kommune der
brorparten av innbyggerne er syssel-
satt i konkurranseutsatt industri, er
det en vurdering jeg kan skrive under
på.  Kompetansemangelen er kritisk
for mange aktører, og den represente-
rer en betydelig utfordring som må lø-
ses med både kortsiktige og langsikti-
ge tiltak.

Selv om industrien i Verdal er godt
vant med konjunktursvingninger, var
det nok få – selv blant de største opti-
mistene – som høsten 2009 så for seg
en spesielt lys inngang på et nytt tiår.
Effektene av den internasjonale fi-
nanskrisen hadde for alvor slått inn
over norsk industri, og bare i Verdal

var det over 100 permitterte, over 300
færre arbeidsplasser og 400 helt ar-
beidsledige. Mange bedrifter opplevde
at ordrebøkene ble stadig tynnere, og
det ene planlagte utbyggingsprosjek-
tet etter det andre ble skjøvet på.

Men utover vinteren 2010 demon-
strerte næringslivet i Verdal Industri-
park (VIP) igjen sin evne til å konkur-
rere i et internasjonalt krevende mar-
ked. Med Aker Verdal (nå Kværner)
som spydspiss, kapret industrien det
ene prestisjetunge byggeoppdraget
etter det andre, ikke bare innenfor det
tradisjonelle jacketmarkedet men også
innenfor nye forretningsområder som
fornybar energi.

Bare i Verdal Industripark er det i
skrivende stund ca 2500 ansatte pluss
noen hundretalls innleide, og de 140
bedriftene på området omsetter for  5
milliarder kroner. Det bør understrekes
at dette er omsetningstall som kun
omfatter bedrifter som er registrert i
Verdal Industripark. I tillegg kommer
selvfølgelig verdiskapning og sysselset-
tingseffekter på mange områder både

lokalt og regionalt.
Et viktig suksesskriterium i Verdal

har vært en satsing på klynger. I tillegg
til den store leverandørindustriklyngen
mot olje – og gassmarkedet er det i
Verdal Industripark klyngestrukturer

innenfor områder som bygg og an-
legg, bil, industrielt rettet handel,
bergverksdrift og energi (vind, olje og
gass), og blant annet dette har bidratt
til at det er om lag 100 flere bedrifter i
Industriparken nå sammenliknet med
for 12 år siden.

Arbeidsledigheten i Verdal er nå
nede i to prosent av arbeidsstyrken.
Det er historisk lavt så tidlig i konjunk-
turløpet i en kommune der tre av fire
lønnsmottakere er sysselsatt i privat
sektor. Slik statistikk, i tillegg til signa-
lene som kommer fra bedriftene, her-
under planlagte årlige investeringer i
størrelsesorden 250 millioner kroner,
bygger opp under en antakelse om at
de nærmeste årene blir et minst like
gode år som 2010 og 2011 har vært.
Regionens industrielle motor har med
andre ord tatt igjen det tapte fra fi-

nanskrisen – og vel så det.
Rekruttering av ingeniørkapasitet

er en utfordring – ikke bare for Verdal,
men for hele Midt-Norge.

Det er kapasitetsutfordringer i in-
dustrien generelt, og én nøkkel til å
lykkes kan være at vi klarer å vri krisen
vi ser ute i Europa til å være en rekrut-
teringsmulighet. Da handler det om å
mobilisere i takt, det gjelder ikke bare
tilrettelegging av jobber, men også en
satsing på utdanning og  bolyst-tiltak.

Jeg har derfor to budskap: Det ene
er at Verdal med dette inviterer næ-
ringsliv, offentlige myndigheter og ut-
danningsinstitusjonene i Midt-Norge
til et samlet krafttak for et kompetan-
seløft, som må omfatte både rekrutte-
ring av utenlandsk arbeidskraft og en
styrking av (real)fagutdanningen på
videregående skoles nivå og på univer-
sitetsnivå.

Det andre budskapet retter jeg di-
rekte til årets tiendeklassinger som i
disse dager skal ta et viktig valg: Val-
get av videregående studieretning er
ikke bare et viktig personlig valg for
den enkelte, det er også et valg som
har betydning for storsamfunnets
fremtidige verdiskapning. 

La oss alle inspirere våre ungdom-
mer til å ta fornuftige og fremtidsret-
tede valg – for seg selv, og for samfun-
net.

Og da blir punchlinen som den all-
tid blir fra en politiker: – Godt valg!

”Bare i Verdal Industripark er det i
skrivende stund ca 2500 ansatte pluss
noen hundretalls innleide, og de 140
bedriftene på området omsetter for  

5 milliarder kroner.”

Ordfører i Verdal Bjørn Iversen.

for 15 år siden

Lyse utsikter for PL199
(Lavransfeltet)
Hans Chr. Rønnevik, direktør for ut-
forskningsavdelingen i Saga Petro-
leum, forteller at 1996 var et uvanlig
godt leteår for Saga og at over 60%
av funnene var kommersielt drivver-
dig. Lavrans er B-strukturen i Kristin-
feltet og kan levere minst 6 mrd m3
fra 1. oktober 2000. Totalt gassinn-
hold 350 mrd m3.  

Streng timeplan for
Åsgard
Utbyggingen omfatter et produk-
sjonsskip og en flytende plattform 59
brønner og 300 km rør internt på fel-
tet. I tillegg 600 km rør sørover til
Kårstø. Riggen Transocean Searcher
skal sammen med Transocean Arctic
og Transocean Winner total bore 58
produksjonsbrønner. I løpet av våren
vil rundt 700 mann være sysselsatt på
feltet.  

Njordskroget har 
forlatt Verdal
I slutten av februar forlot Njordskro-
get Aker Verdal. Fire slepebåter bug-
serte den 11700 tonn tunge kolossen
ut av byggedokken og over på spesi-
alfartøyet Mighty Servant 2 som skul-
le sørge for transporten til Aker
Stord. 

15. runde:
Letevirksomheten 
i Norskehavet mot 
nye høyder
Statoil skal bore 6 nye brønner nord
for 63. breddegrad både ved Norne-
feltet og ved Heidrun. Saga blir opp-
tatt med å utvikle de store funnene
rundt Kristin og Lavrans. Shell er for
fullt tilbake på norsk sokkel med bo-
ring på Vegahøgda og Helland Han-
senfeltet. De regner med å bruke 1,7
mrd kr på boring de neste par årene.

Nr 1, mars 1997
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I forbindelse med utbyggingen
av nye Helgelandsbase i
Sandnessjøen er en ny avde-
ling et faktum for
Trondheimsfirmaet. 

– Helgelandsbase er en viktig industri-
arena, som forsyner aktiviteten på
Skarv- og Norne-feltene. Vi vet at virk-
somheten her vil øke, og sette sitt
preg på både byen og landsdelen.
Denne aktiviteten ønsker vi å være en
bidragsyter til, sier adm.dir. i selskapet
Kristian Steinshylla.

Erling Haug Selskapet har en klar
strategi om å satse på olje- og gass-
virksomhet, og tilbyr foruten et bredt
varespekter også tjenester innen kon-
troll, testing og sertifisering. 

– Dette gjør vi både for løfteutstyr,
fortøyningsmateriell samt rednings-
og sikkerhetsutstyr sier markedssjef i
offshoreavdelingen, Paal Haug Jens-
sen.

Selskapet har lager på selve base-
området, og kontor i det nye kontor-
bygget til Sentrum Næringshage. Kon-
tor- og lager fasilitetene deles og dri-
ves i nært samarbeid med søstersel-
skapet Haug Offshore Services AS.

Erling Haug på plass i Sandnessjøen

Helgelandsbase i Sandnessjøen i Nordland. Til høyre adm.dir. i Erling
Haug AS, Kristian Steinshylla.
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Nummer sju fra Volstad til Fosen

Godt fornøyde representanter for rederiet Volstad Maritime AS; Eirik Volstad
(t.v.) og Trond Volstad sammen med verftsdirektør Arnar Utseth ved Bergen
Group Fosen i midten.

Ikke lenge etter at ett skrog
var i vannet, kom en ny ordre
fra Voldstad Marine til Bergen
Group Fosen. Dette er det sju-
ende nybygget Volstad Marine
bestiller fra Fosen, og sikrer
aktivitet ut tredje kvartal
2013. 

Kontrakten har en verdi på i overkant
av NOK 800 millioner, og gjelder byg-
ging av et stort og avansert OCV-fart-
øy (Offshore Construction Vessel) med
en lengde på 125 meter og 25 meter
bredde 

Verftsdirektør Arnar Utseth ved
Bergen Group Fosen gleder seg til å ta
fatt på byggingen av skip nummer syv
til Volstad Maritime.

– Vi er svært fornøyd med at rederi-
et ønsker å videreføre det godt eta-
blere samarbeidet med oss, og vi ser
frem til å kunne bygge enda et topp
moderne, avansert og fremtidsrettet
skip til Volstad Maritime. Samtidig gir
denne kontrakten oss en solid forleng-
else av den høye utrustningsaktivite-
ten som Fosen allerede er sikret ut
2012, sier Arnar Utseth. 

– Kontrakten med Volstad Maritime
AS bekrefter Bergen Group sin sterke
posisjon når det gjelder bygging av
avanserte og fremtidsrettede offshore-
skip til et internasjonalt krevende mar-

ked. Dette er et marked vi vurderer
som spennende og attraktivt i årene
som kommer, sier konsernsjef Terje Ar-
nesen i Bergen Group.

Bergen Group har i løpet av de fire
siste årene levert til sammen 16 avan-
serte offshorefartøy til en rekke ulike
kunder både nasjonalt og internasjo-
nalt. Konsernets skipsbyggingsdivisjon
skal i løpet av 2012 levere ytterligere
fire ulike skip med en samlet
kontraktsverdi på NOK 2,7 mrd. kro-
ner.

Bergen Group Fosen fikk besøk av
statsministeren med frue under
sjøsetting av skrog i Tyrkia.



Vil du vite mer? 
Kontakt Per Schjetne, 900 67 764 eller

Robin Sørensen, 958 07 825. 

adeccosearchselect.no

Vi har bred erfaring med rekruttering av 

ledere og spesialister til olje- og offshoreindustrien.

Vår treffprosent er høy. St
oc

k 
Xc

hn
g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kon
 

 

 

Robin Sørensen, 95
ntakt Per Schjetne, 900 6

Vil du vit

 

 

 

58 07 825.
7 764 eller
te mer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adeccosearch

 

 

 

select.no





Nr 1/2012  I Midt-Norsk Olje & Gass  I NYHETER     31

VERDEN TRENGER ENERGI 
FOR Å GÅ RUNDT. LET Ś GO.
Ormen Lange sørger for at Europa får stabil og langsiktig forsyning av naturgass, det reneste fossile brenselet. De unge som 
bor ved Ormen Lange anlegget på Aukra vil ha trygge omgivelser og ren natur rundt sykkelløypa. For oss i Shell er kundene 
i begge ender av gassrøret viktige. Ormen Lange er innovasjon og avansert teknologi som skaper arbeidsplasser og verdier 
på en sikker og miljøvennlig måte. www.shell.no/ormenlange

Partnere:

Med både Petrobras og BP
med på laget er vi nå aksep-
tert som verdensledende på
integrerte operasjoner sier Jon
Lippe, leder av IO-senteret på
NTNU.

Senteret består nå av 14 industripart-
nere og 3 forskningsinstitusjoner.Dette
betyr at verdens oljebransje samles om
norsk it-kompetanse i Trondheim.

Lippe nevner Tulipfeltet utenfor
Brasil som et godt eksempel. Det lig-
ger vanskelig til på 2000 meters hav-
dyp og ytterligere 5000 meter under
havbunnen. Produksjonen skal dobles
i løpet av de kommende år, og IO-tek-
nologi er den eneste måten å oppnå
slike resultater.

IO-senteret har utviklet et program
som kalles Field of the Future, og BP-
feltene Valhall og Skarv på norsk sok-
kel er utviklet etter dette konseptet.

Milepæl for IO-senteret 
i Trondheim

Bildet viser et landbasert kontrollrom
hvor man styrer fremtidens oljepro-
duksjon på norsk sokkel. Innfelt: Jon
Lippe, leder av IO-senteret på NTNU.



RETURADRESSE:

Midnor CNI AS
P.b. 3020 Lade, 
7441 Trondheim
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www.haug.nowww.haugoffshore.no

We have the knowledge
INVISIBLE AT FIRST SIGHT
which makes us
a safe connection!

The group is a leading supplier of lifting
products, rigging hardware, steel wire
ropes and services to the European 
offshore industry.

Ole Tom Furu fra Weatherford
vant den første æresprisen fra
NCEI Offshore. Furu fikk
utmerkelsen for sitt arbeid
med forretningsutvikling i den
trønderske offshore-næringen,
og for å ha bidratt til å skape
gode og effektive relasjoner
mellom leverandørene.  

Prisen ble delt ut under festlige om-
stendigheter på NCEIs Offshore Party i
Trondheim onsdag 18. januar. I salen
satt representanter for den trønderske
leverandørindustrien, oljeselskapene
og Innovasjon Norge. 

Prisen ble utdelt av NCEI Offshore,
som er en del av næringsklyngen NCE
Instrumentation i Trondheim.

– Jeg er svært takknemlig for den-
ne prisen, men føler det mest som en
anerkjennelse til det fantastiske tea-
met jeg har jobbet med gjennom disse
årene, sa en rørt prisvinner da han

mottok prisen onsdag kveld.   

SICOM-suksess
I juryens begrunnelse fremheves Furus
innsats over lang tid med utviklingen
av SICOM til et teknologisk sterkt og
internasjonalt attraktivt selskap. Furu
startet i SICOM som teknologidirektør
tilbake i 2002, og ledet teknologiut-
viklingen i selskapet inn mot attraktive
nisjemarkeder for undervannskommu-
nikasjon i olje- og gassnæringen.

I denne perioden vokste selskapet
seg til et av verdens ledende ekspert-
miljøer på dette feltet, og i 2007 ble
selskapet kjøpt av servicegiganten We-
atherford. Weatherford er et av ver-
dens største oljeserviceselskaper, og
omsatte for over 10 milliarder dollar i
2010.  

En nettverksbygger
Juryen vektlegger også Furus engasje-
ment for å utnytte Trondheimsregio-

nens nettverk innen
offshore. Furu har
alltid vært en sterk
pådriver for samar-
beid mellom store
og små aktører. 

Torbjørn Akersve-
en er daglig leder
for næringsklyngen
NCEI og mener pris-
vinneren er sentral
bidragsyter i den
voksende offshore-
næringen i Trønde-
lag. 

– Ole Tom er en
av disse ildsjelene
som skaper resultater både for seg selv
og sine samarbeidspartnere. Hans ar-
beid i SICOM, og senere i Weather-
ford, er gode eksempel på hvordan
selskaper kan vinne terreng i markedet
gjennom samarbeid, kunnskap og inn-
ovasjonsvilje, sier Akersveen.

Vant offshore-pris for 
businessteft og samarbeidsvilje

F.V. Prisvinner Ole Tom Furu
(Weatherford) og prisutdeler Torbjørn
Akersveen (NCEI)


