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– Look to Mid-Norway
de kommende årene!
Her blir det business!

LEDER:

Side 6 Side 22 Side 2

Ny teknologi fra
Statoil gir vekst på
Vestbase
Pioneerarbeidet på Åsgard med
havbunns-gasskompresjon gir økt
aktivitet på vestbase.

Side 6

DeepOcean etablerer
engineeringkontor 
i Trondheim
Sveinung Soma er ikke i tvil om at
avdelingen i Trondheim vil gjøre
bedriften enda sterkere stilt i både
nasjonal og internasjonal konkur-
ranse i fremtiden.

Side 14

Suksess med 
tefloncoating
Kaefer Energy sin overflatebehand-
lingsmetode for påføring av Xylan
rettet mot offshore har blitt godt
mottatt av markedet.

Side 22

GJESTESKRIBENTER:

POLITIKEREN HAR ORDET:

Rita Ottervik, ordfører i Trondheim:
«Vi ønsker leverandørindustrien
velkommen»

s. 26

Side 27

Side 21

SKRÅBLIKK PÅ OFFSHORE-BRANSJEN:

Svein Ivar Larsen, Proneo:
«Hviske eller rope ULV?» s. 12

10 år uten fraværs-
skader for Reinertsen
Vil være foregangsfigur innen
HMS, ifølge Thomas Reinertsen.

3000 mann omsetter for 6,6 mrd.
kroner i en av landets største
industriparker.

Det yrer på Værdal

Polarled, den planlagte gassrørledningen fra 
Aasta Hansteen til Nyhamna, vil åpne opp en ny
gassregion på norsk sokkel. Eksisterende og frem-
tidige funn har endelig fått infrastruktur, og dette
vil løse ut enorme investeringer i Norskehavet.

Polarled
viser vei

Øystein Michelsen, Statoils
konserndirektør for norsk sokkel,
er fornøyd med å kunne bidra til
å opprettholde norsk sokkels
rolle som langsiktig og pålitelig
leverandør av gass.

Transocean Arctic boret funnet
til Wintershall i Norskehavet.

Tyske Wintershall har lenge uttrykt at Norskehavet
er et satsningsområde, og funnet på Rodriguez-
prospektet bekrefter dette.

Wintershall
med blink på
Rodriguez

20
år

LEVERANDØREN MENER:

Alexandra J. Olsen, Aker Solutions:
«Kjære seniorer, ta vare på oss!» s. 18



Av Christian M. Bachke

LEDER

Tidligere fylkesordfører i Sør-
Trøndelag, Ivar Ytreland, døde
3. juledag. Med det er en av
oljepionerene i Norge gått
bort.

Ytreland hadde en allsidig bakgrunn.
Født i Kristiansund, oppvokst på Sunn-
møre, fangstmann på Grønland et par
sesonger før han tok ingeniørutdan-
nelse og ble direktør for Trolla Brug i
Trondheim. Deretter gikk han inn i stil-
lingen som direktør for Norsk Vikingol-
je fra 1970 og var fylkesordfører i Sør-
Trøndelag fra 1982.

Med Ytreland har en meget mar-
kant politiker gått bort. Han hadde fra
sine år på Grønland en glødende inter-
esse for de polare strøk, hvilket han
viste gjennom sitt engasjement i Norsk
Polarnavigasjon med oljeleting på
Svalbard og Hopen på 1960 og 70-tal-
let. 

Han mente også at Midt-Norge og
Nord-Norge fikk alt for liten innflytelse
på norsk oljepolitikk. Gjennom sitt le-
derskap av Norges første oljemygg,
Norsk Vikingolje, kjempet han innbitt
for at også små aktører skulle få inn-
pass på norsk sokkel. Han lyktes til

slutt, men da kom oljepriskrakket tid-
lig på 1980-tallet.

Han var også en av initiativtakerne
til å etablere det lille samarbeidsselska-
pet Midnor i 1973 for å skaffe midt-
norsk industri oppdrag fra oljebran-
sjen. Han fulgte med og gledet seg
over den økte virksomheten og resul-
tatene helt til det siste.  

Som fylkesordfører med solid in-
dustribakgrunn hadde han pragmatisk
holdning og var meget resultatorien-
tert. Høyremannen Ytreland samarbei-
det godt med sin varafylkesordfører
Gudmund Gjengaar (Ap), som hadde
industribakgrunn fra Fosdalen Berg-
verk i Nord-Trøndelag. Dogmatiske
holdninger ble lagt på hylla, her var
det resultatene som talte. De fikk på
plass mange store prosjekter. Fast-
landsforbindelsen til Hitra og Frøya må
nevnes, og uten dem er det heller ikke
sikkert at metanolanleggene på Tjeld-
bergodden hadde stått der i dag.

Ivar Ytreland fikk ytterst velfortjent
Kongens fortjenestemedalje i gull, og
med ham er en visjonær næringslivs-
mann og en handlekraftg politiker
gått bort.

Oljepioneren Ivar
Ytreland er død

Sintefs fullskala flerfaseanlegg for
olje, gass og vann i samme rør ble
bygget på Tiller i Trondheim på
1980-tallet. Finansieringen var et
spleiselag mellom staten og private
aktører. Resultatet er en voldsom øk-
ning i utvinningen fra sokkelen og
enorme ekstrainntekter både til olje-
selskapene og den norske stat. 

Nå står havrommet for tur. De
første trinn i Ocean Space Center er
allerede tilbakelagt, og prosjektet sy-
nes å ha funnet sin endelige form. 

70 prosent av vår klode er dekket
av hav og 80 prosent av havet er dy-
pere enn 3000 meter. Norges hav-
områder er fem ganger så store som
fastlandsarealet. Våre tre viktigste
eksportnæringer er olje og gass, ma-
ritim næring og marin næring, og
alle tett bunnet opp mot teknologi-
utvikling i havrommet.

Da er det gledelig å se at de am-
bisiøse planene for et Ocean Space
Center på Sintefs Marintek går etter
planen. Regjeringens målsetting om
«Stø kurs» for den maritime næring
i Norge følges, og dette betyr at pla-
nene for å etablere et nytt og mo-
derne havromslaboratorium går et-
ter planen. Investeringene er store,
ca 3 mrd kroner, og med dagens
fremdriftsplan vil anlegget kunne stå
klart i 2020.

Igjen må det bli et spleiselag med
statlige forskningsmidler og private
aktører. Vi tviler ikke på at det vil bli
en lønnsom satsing for begge parter.

Enorme offshoreprosjekter står i kø
på Midt-Norges dørstokk. Vi nevner i
fleng: Aasta Hansteen, Zidane, Ma-
ria, Asterix, Skuld, Hyme, Fogelberg,
Polarled og Ormen Lange-utvidelser.
I 2012 ble det investert hele 60 mrd.
kroner, fra 2017 forventes dette å
ligge på eventyrlige 100 mrd kroner
hvert år.

Utlysningen i TFO på 14 områder
pluss 6 til nær Åsta Hansteen vil
også gi stor leteaktivitet i årene
fremover.

Det virker i dag som Olje-Norges
interesse i svært stor grad er rettet
mot aktivitetene i Barentshavet og
mot mulighetene utenfor Lofoten
og Vesterålen. Dette er positivt, men
også her må kapasitet og infrastruk-

tur bygges opp gradvis.
Med de enorme mulighetene og

investeringene som skal gjøres i ti-
den fremover i Norskehavet, er vi
sikker på at mange både store og
små aktører vil øke sin satsing her.

I Norskehavet er allerede en god
infrastruktur bygget ut, både med
rørledninger og basetjenester. Midt-
Norsk leverandørindustri har vært i
bransjen i mange år, og har bygget
ut god kapasitet og stor erfaring på
de fleste felt.

Vår oppfordring er derfor: Look
to Mid-Norway de nærmeste årene.
Her blir det business!

Nå starter milliardrushet 
i Norskehavet

Norsk storsatsing i havrommet

Neste utgave av Midt-Norsk Olje & Gass kommer 14. mai 2013.Neste utgave av Midt-Norsk Olje & Gass kommer 14. mai 2013.
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Åpner døra til dypet– Luva kan bli starten på dypvanns-utbygging i Norskehavet.
Damene og OlaÅrets Norskehavskonferanse, somavholdes den 8. mars, blir viet tildamene.

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 milliarderMed godkjent PUD ligger det an til Det norskes første feltutbyggingsom operatør.
Side 14

Nasjonalt IOR-senterbør ligge i TrondheimNorges teknologihovedstad er etselvfølgelig valg, mener bl.a. tidli-
gere forskningsdirektør i StatoilRoar S. Andersen.

Side 23
EMGS godt i plussEtter mange år med minusresulta-ter gikk det Trondheimsbaserteoljeleteselskapet Emgs med 100millioner i overskudd i 2011.

Side 24

Setter ny standard forrørledningsdesignTrondheimsfirmaet LINKftr. etter mangeårig forskning påbruddmekanikk.

Side 19

Vestbase inntarAverøy
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 løspå basaltkodenVest 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. forWeatherford PetroleumConsultants:
«Mangel på ingeniører i Norge?» s. 12

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

Bjørn Iversen, ordfører i Verdal kommune:«Industrien er Midt-Norges fremtid.»
s. 26
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Borten Moe 
og Wiggen tilOrkangerkonferansen

Innføring 
i kontraktenes irrganger

Let under lavaen!Hva kan gjøres for å finne ut hva som skjuler seg under basalten i Norskehavet?

LEDER:

Side 15

Side 10

Side 2

Jette skal driftes fraTrondheim
Oppbyggingen av Trondheims før-
ste driftsorganisasjon er i full gang
hos Det norske. Jette blir det før-
ste feltet som drives fra byen.Produksjonen fra feltet vil startetidlig i 2013.

Side 18

Ny rekord på ONSMidt-Norge stiller rekordsterkt på
årets ONS i Stavanger 28-31.august. En fellesstand på hele 640
m2 er blant de største på helemessa, og 38 bedrifter fra Midt-Norge deltar med egne stands. 

Side 22

Maria til 21 mrd.Tyskeide Wintershall sitt Mariafelt
skal produsere olje i 2016.Partnerne i lisensen jobber medvalg av utbyggingsløsning, og PUD

skal være i tredje kvartal neste år.

Side 18

Benor-ordre til 100millioner
Statoil har forlenget kontraktenmed  inspeksjons- og ingeniørsel-
skapet Benor i Kristiansund.Kontrakten ble først inngått i2008, med en opsjon på fem årsforlengelse, en opsjon på fem år.

Side 8

GJESTESKRIBENTER:

t

Side 8

Siste side

LEVERANDØREN MENER:Janne Øhrn, Technip Norge:«Klare for å møte markedet.» s. 12
SKRÅBLIKK PÅ OLJEBRANSJEN:Arve Slørdahl, Chr. Salvesen & Chr. Thams Communications AS:«Fra Bergmann til Seigmann.» s. 16

OPERATØRENS HJØRNE:Siri Espedal Kindem, Statoil:«Økt utvinning – hver eneste dag.» s. 24
POLITIKEREN HAR ORDET:Torgeir Dahl, ordfører i Molde:«Kommunene som regionaleutviklingsaktører» 

s. 26

Shell søker i år om å få utvide levetiden på Draugen til 2036. Da

Draugen ble åpnet i 1993, var den forutsatte en levetiden satt til

2013. Shell sine stortilte planer for å forlenge plattformens levetid

resulterte i en av de mest betydelige avtalene i Aibels historie.

Draugen til 2036

I hjertet av verdiskapingen– Det er et stort ansvar, og veldig spennende å være

midt i hjertet av verdiskapingen i Norge, mener Lars

Sørum, som går inn i jobben som administrerende

direktør for Sintef Petroleumsforskning med iver 

og ydmykhet.
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Centrica og FaroePetroleum rockerNorskehavet
Gjennombrudd i Midt-Østen forExproSoft

Fortsatt full gass!Agurktid gir særnorsk debatt i media.

LEDER:

Side 28

Side 8

Side 2

Gasskraftrevolusjonpå Elnesvågen?90 prosent karbonrensing med ny
teknologi. Det er stikkordet somkan realisere et gasskraftverk iMidt-Norge. 

Side 11

Finsk inntog iKristiansundFinske Oy SteelDone Group og Kristiansundsbaserte ICONOffshore har undertegnet en samarbeidsavtale som resulterer i at større konstruksjoner og nyeprodukter vil bli montert og produsert i Kristiansund. 

Side 31

– Norsk tradisjon å tavare på råvareneFylkesvaraordfører i Sør-Trøndelag,
Arne Braut (Sp) mener det nå må
legges politiske føringer som gjør
at vi blir mer enn en råvareleveran-
dør av gass. 

Side 4

Nye kontorer og vekstfor Fabricom
Fabricom har ambisiøse planer for
sitt Trondheimskontor. I løpet avåret skal antall ansatte dobles fra 30 til 60.  

Side 24

Wintershall har så langt ikketatt noen endelig beslutningom utbygging. Allikevel serman allerede konturene av enlokaliseringsdebatt for eneventuell driftsorganisasjon.

Mot lokaliserings-debatt for Maria GJESTESKRIBENTER:

Side 18

LEVERANDØREN MENER:Øystein Solli, WeSubsea AS:«Hvordan skille seg ut i mengden?»
s. 12

OPERATØRENS HJØRNE:Erik Haugane, Det norske:«Livskraftig næring.» 
s. 28

POLITIKEREN HAR ORDET:Ingvild Kjerkol:«Én petroleumsregion» 
s. 30

Midt-Norge –en petroleumsregionI år er Midt-Norge representert
med over førti bedrifter på ONS
i Stavanger – en bekreftelse på
regionens sterke posisjon i olje-
og gassmiljøet. Tilgangen på
kompetanse, nærhet til drifts-

miljøene i Kristiansund, Stjørdal,
og nå i Trondheim med Det nor-
ske, trekker stadig flere tunge
aktører til regionen. Her ligger
landets ledende forskningsmiljø
innen olje og gass. Alt dette er

en magnet ikke bare for nyskap-
ning, men også for de godt eta-
blerte, som ser nødvendigheten
av å være der det skjer.

Midten

Stjørdalsordfører Johan Arnt Elverum
(t.v.) legger inn en sterk søknad omdriftsorganisasjonen for Wintershall

til Ellen Braune og Svein Ildgruben.
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– Når finner vi denneste elefanten i Norskehavet?

LEDER:

Side 2

Side 8

Side 2

Smekkfulle ordrebøkerfor riser-spesialistSub Sea Services etablerte segutenfor Kristiansund i 2008. Sidendag én har selskapet opplevdeventyrlig vekst, og kapasiteten er nå nesten sprengt.
Side 7

Statoil på elefantjakt i Norskehavet
Det siste tiåret har Statoil i allhovedsak fokusert på feltnær leting

i Norskehavet, men prognoseneviser at produksjonen vil falle kraftig etter 2020. Selskapet jobber
nå med en ny strategi for å holdeproduksjonen oppe.  

Side 28

PUD for Ivar Aasenplanlagt til julIvar Aasen blir en milepæl for Detnorske. Feltet blir selskapets førstestore utbygging som operatør. Planfor utbygging og drift (PUD) skalleveres før nyttår. Regningen eranslått til rundt 24 milliarder kroner.

Side 6

GJESTESKRIBENTER:
LEVERANDØREN MENER:Svein Monsø, Umoe Sterkoder AS:

«Kristiansund – mulighetenes by»
s. 12

OPERATØRENS HJØRNE:Svein Ildgruben, Wintershall Norge AS:«Bytta bort Grieg, fikk Brage igjen»
s. 28POLITIKEREN HAR ORDET:Per Kristian Øyen, ordfører iKristiansund:

«Lista legges høyere»
s. 30

Utvinningsgraden på norsk sokkel skal maksi-

meres. Olje- og energidepartementet har derfor

besluttet å opprette et forskningssenter for økt

utvinning – et nasjonalt Increased Oil Recovery

(IOR)-senter. Teknologibyen Trondheim er det
eneste alternativet for plassering, mener flere

tunge aktører.

Side 10

Side 4

– Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim

SKRÅBLIKK PÅ OFFSHORE-BRANSJEN:Hogne Hongset«Visjonære politikere på rødlista.» s. 14

30 år med
DesemberkonferanseDen 6. desember er det klart forjubileumsutgaven.

Wintershall ogStatoil samarbeiderom IOR

Full service på Vestbase girstore besparelserVestbases plassering på Norskehavets 
dørstokk sparer riggselskapene som opererer 

i Norskehavet for millioner når det uforventede

skjer. Og basens omfattende tjenestetilbud kan

håndtere det meste.

Husk at denne og tidligere utgaver av 
Midt-Norsk Olje & Gass kan lastes ned fra 

www.midnor.no
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Trykksak

Årets Norskehavskonferanse
arrangeres på Rica Hell
på Stjørdal 14. mars. Her får
du mulighet til å oppdatere
deg på Norskehavets posisjon
som leverandør av energi til
det europeiske markedet. 

Vi får også høre hva sentrale aktører
mener om fremtidsutsiktene for denne
delen av sokkelen, både når det gjel-
der leting, nye utbygginger og videre-
utvikling av eksisterende installasjoner
og anlegg.

Også i år er det mange spennende
foredragsholdere på programmet.
Statsråd Ola Borten Moe og FrP’s Ketil
Solvik Olsen starter dagen med en re-
fleksjon under parolen Fortsatt full
gass? Flere av innlederne som fortset-
ter formiddagens program vil komme
inn på gassens rolle i et fremtidsper-
spektiv der energimiks er et viktig be-
grep. 

– Den som starter det hele er Laszlo
Varro fra det internasjonale energiby-
rået IEA, deretter vil både bruker og
produsent – representert ved konsern-
direktørene Bachmann og Michelsen

fra henholdsvis Wintershall og Sta-
toil – berøre samme tema, opplyser
Astrid Jørgenvåg, leder i programko-
miteen for Norskehavskonferansen og

produksjonsdirektør for
Åsgard. 

– I tillegg til represen-
tanter fra oljeselskapene,
vil OD komme med sin
analyse samt at vi blant
annet får spennende
foredrag fra Siemens om
deres strategi for rekrut-
tering gjennom et part-
nerskap med studentene.
Det burde være interes-
sant for mange å høre på
og kanskje lære hvordan
gjøre seg attraktiv og
vinne fram i den stadig
tøffere kampen om frem-
tidens ingeniører, sier
Jørgenvåg.

Noen av disse vil man
også treffe på konferan-
sen, så muligheten for å
knytte kontakter er også
en viktig del av utbyttet
med å melde seg på årets

Norskehavskonferanse 14. mars på
Stjørdal.

Jobbtorget sørger for at Norskehavs-
konferansen er oljekonferansen med
ungdommelig tilsnitt. Her er de viktig-
ste oljeselskapene i Norskehavet til
stede 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 Høgsko-
len i Sør-Trøndelag (HiST), 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-
gramkomitéen for Norskehavskonfe-
ransen.

Norskehavskonferansen 2013:

Fortsetter jobbtorgsuksess

Verden trenger energi!
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For de 340 deltakerne på fjorå-
rets Desemberkonferanse var
budskapet klart. Her er det
bare å brette opp ermene!

Olje- og energiminister Ola Borten
Moe ga klarsignal for den store Aasta
Hansteen-utbyggingen i Norskehavet.
Bare den alene vil medføre investe-
ringer på 30-40 mrd. kroner. Med på
lasset følger byggingen av gassled-
ningen Polarled på 500 km til Ormen
Lange-anlegget på Nyhamna til 5
mrd. 

Stemningen ble ikke dårligere da
Jarand Rystad i det internasjonalt kjen-
te analysefirmaet Rystad Energy fortal-
te at han har god tro på gamle, gode
Haltenbanken, Nå kommer det mye
på en gang. Årene 2013 til 2017 blir
en meget spenstig periode for Midt-
Norge. I 2012 ble det investert 60
mrd. kroner, og i 2017 vil det bli svidd
av hele 100 mrd. Rystad mener det vil
bli et stabilt høyt nivå helt frem til
2022. Prosjektene vil stå i kø, og det vil
gi store ringvirkninger på land og til
havs.

Er det rart det var god stemning
etterpå med tradisjonell laks og kom-
mentar fra Per Arne Westavik til alle
foredragsholderne?

Desemberkonferansen 2012:

Bortimot 200 gjester var
innom Midnor CNI sitt tradisjo-
nelle bacalaoparty kvelden før
Desemberkonferansen. Et sik-
kert treffsted med god stem-
ning og gode kolleger innen
oljebransjen.

Midnors bacalao-party for 20. gang

Tjeldbergoddenkameratene samles
igjen. Gammelordførerne Knut
Baardset, Aure, (t.h.) og Johan Stølan,
Hemne, minnes de dager da
metanolfabrikken på Tjeldbergodden
ble etablert. Ordfører i Hemne, Ståle
Vaag (t.v.) lytter interessert til hvordan
godt politisk arbeid resulterer i ny
industri og nye arbeidsplasser.

Øverst: full sal og høy stemning i Kristiansund. Forrest olje- og energiminister Ola Borten
Moe, ordfører Per Kristian Øyen og adm. dir. i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Til høyre: konferanseleder og Kristiansundpatriot Jan Erik Larsen overrekker Ola Borten
Moe historien fra 2. verdenskrig av Winston Churchill og ber ham finne flere gode sitater.

Come back for Haltenbanken



Bli med oss
inn i framtiden
i Norskehavet

og Barentshavet
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… www.ossnor.no

www.benor.no
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Reinertsen markerte nylig at
det har gått 10 år uten fra-
værsskader ved verkstedet 
på Orkanger.

Milepælen ble markert med felles
lunsj, taler av Thomas Reinertsen, ord-
fører i Orkanger Gunnar Lysholm og
Øystein Rognes, som er daglig leder
på Reinertsen Orkanger.

Gjennom de siste ti årene har verk-
stedet levert mer enn to millioner ska-
defrie fabrikasjonstimer til oljeselska-
pene.

– Vår erfaring er at gode resultater
ikke kommer av seg selv, men er en ef-
fekt av at ulike nivåer og funksjoner i
organisasjonen jobber koordinert, sys-
tematisk og kontinuerlig. Å lykkes
med HMS-arbeid krever tålmodighet,
forteller Thomas Reinertsen i Reinert-
sen.

– Nullvisjon
– Vi har som mål å være en foregangs-
bedrift innen HMS. Motivasjonen lig-
ger i at Reinertsen skal være den mest

attraktive leverandøren. Det gjelder
også HMS-arbeidet, forklarer Reinert-
sen.

– Jeg føler en sterk personlig for-
pliktelse for at alle våre medarbeidere
skal komme helskinnet hjem hver
eneste dag. I HMS-arbeidet har vi null
som mål for både ulykker, alvorlige
hendelser, tap eller skader på mennes-
ke, materiell og miljø, sier han.

Reinertsens etablering i Murmansk
viser også tilsvarende trend. Verkste-
det i det nordvestlige Russland er byg-
get etter samme modell som Orkang-
er. Våre kunder skal føle seg trygge på
at prosjektene utføres med samme sik-
kerhet der også, og det har fungert ut-
merket så langt, men det må jobbes
godt videre. Det skal tenkes langsiktig
og det er fortsatt ting vi kan bli bedre
på.

10 år uten skader for Reinertsen

Ny teknologi fra Statoil gir vekst på Vestbase
Pioneerarbeidet på Åsgard
med havbunns-gasskompre-
sjon gir økt aktivitet på
Vestbase. Statoil skal etablere
nye bygninger og infrastruktur
som er spesielt tilrettelagt for
å betjene det banebrytende
prosjektet på Vestbase.

Ifølge Statoil skal installering av kom-
pressorer og tilhørende havbunnsut-
styr på Åsgardfeltet starte høsten
2014, med oppstart året etter. 

– Når vi nå går «subsea» med dette
prosessutstyret må vi ta vedlikeholdet
til land i form av utskiftbare moduler.
Bygningsmasse og infrastruktur blir til-
passet dette formålet, sier Astrid Jør-
genvåg, produksjonsdirektør for Ås-
gard.

Åsgard havbunns-kompressorsyste-
met skal drives og vedlikeholdes på en
måte som gir høyest mulig regularitet

for Åsgardfeltet. Basen må
derfor være utstyrt og klar
for rask og effektiv re-
spons. Et tredje kompres-
sortog med tilhørende mo-
duler, utstyr og verktøy vil
bli lagret på basen for hur-
tig utskipning ved behov.

Ny tidsalder – nye ring-
virkninger
– Åsgard havbunns-gass-
kompresjon representerer
en ny teknologisk tidsalder,
og utbyggingen gir mulig-
heter for store ringvirk-
ninger i form av aktivitet
og kompetanse-oppbyg-
ging knyttet til basevirk-
somheten. Dette kan føre
til etablering og fremvekst
av industri både lokalt i
Kristiansund og regionalt,
opplyser Jørgenvåg.

Den langsiktige avtalen
med Vestbase innebærer
tilrettelegging av bygg,
arealer og infrastruktur,
samt operative tjenester i
forbindelse med håndte-
ring, rengjøring, lagring,
service og testing av hav-
bunnsutstyr tilknyttet Ås-
gard havbunns gasskompresjon.

Styrker Kristiansund 
– Dette er en betydelig styrking av
Kristiansund som subseasenter for
Norskehavet. Det er den meste omfat-
tende samarbeidsavtalen Vestbase har
inngått med Statoil, sier Jørgenvåg.

Hun mener at Åsgard havbunns-

gasskompresjon representerer et kvan-
tesprang innen undersjøisk teknologi
med trykkstøtte i form av kompresjon
installert på havbunnen. Teknologien
er en del av Statoils satsing på å øke
utvinningen fra selskapets olje- og
gassfelt.

Fakta Åsgard havbunns 
gasskompresjon
• Verdiskapning: Øker utvinningen
med 280 mill. fat oljeekvivalenter
fra Mikkel og Midgard. 
• Teknologisprang: Utvinnings-
grad og levetid for flere gassfelt
kan økes betydelig.
• Nybrottsarbeid: Kompleks ut-
bygging og viktig skritt for en
komplett undervannsfabrikk



Partnere:

ORMEN LANGE ER 
INNOVASJON OG 
TEKNOLOGIUTVIKLING
www.ormenlangeworld.com
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En beskyttende
hånd over Statoil
Fallende gjenstander utgjør en
betydelig risiko på offshorein-
stallasjoner. Statoil har derfor
inngått en rammeavtale med
Åndalsnesfirmaet Aak for fore-
bygging av fallende gjenstan-
der.

Aak skal levere fallende gjenstands-
inspeksjoner, fallende gjenstands-
surveys samt opplæring innen inspek-
sjons- og observasjonsteknikk i for-
hold til forebygging av fallende gjen-
stander på Statoils anlegg on- og 
offshore. Avtaleperioden er fire år med
opsjon på forlengelser. 

– Dette er en meget viktig kontrakt
for oss. Vi har arbeidet med dette fag-
feltet over meget lang tid og har opp-
arbeidet gode systemer samt solid ba-
siskompetanse i organisasjonen innen
alle faser av dette arbeidet. Vi er stolte
over å bli valgt av Statoil til en såpass
erfaringsbasert og krevende oppgave.
Vi gleder oss til å ta fatt, sier Torgeir
Nærø, adm. dir i Aak.  

Aak leverer kunnskaps- og teknolo-
gibaserte tjenester for krevende miljø-

er, og har hatt adkomstteknikk og ar-
beid i høyden som spesialfelt  

– Vi har bred erfaring og høyt kvali-
fiserte medarbeidere som gjør oss i
stand til å sette sammen flerfaglige
team med effektive metoder, utstyr og
verktøy tilpasset det aktuelle oppdrag
og kundens behov, opplyser Aak.

Fallende gjenstander-sikringsarbeid i
høyden med Børge Østigard, AAK.
Foto: Arve Tvedt, AAK AS.
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DET ER MORSOMMERE Å VÆRE INGENIØR I LBO
Hos oss får du delta på hele prosessen – fra idé til gjennomføring 
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LINJEBYGG OFFSHORE AS

Styreleder i North Energy,
Johan Petter Barlindhaug, er
en av de fremste ekspertene
på de maritime nordområdene
og mulighetene for offshore-
virksomhet i pionerregionen.
På NCEI offshoremøte i
Trondheim slengte han inn
hansken og utfordret
Trondheimsmiljøet til å komme
i gang i Barentshavet.

– Det er et hav av utfordringer der! Po-
enget for dere er å sørge for motiva-
sjon og aksept for at man må komme i
gang. Trondheim har enormt mye å til-
by her, men dere er for slappe! Dere er
kjempegode teknologer, men dere har
ikke klart å gjøre dette viktig for Nor-
ge, påstår Barlindhaug, og siktet til ut-
vikling av ny teknologi som trengs for
å kunne drive offshorevirksomhet i Ba-
rentshavet.

Behov for nyvinninger 
Barlindhaug kjenner forholdene i
nordområdene og russisk olje- og
gassindustri godt. Han fortalte at både

infrastruktur, sikkerhet, transport og
kraftforsyning er områder hvor det er
behov for utvikling og oppgradering i
og rundt Barentshavet. Han pekte på
de helt spesielle klimatiske forhol-
dene – kombinasjonen av varmt vann
og kald luft skaper forhold som er helt
unike i verdenssammenheng.

– Det vil være behov for helt spesi-
elle typer supportfartøyer i Barentsha-
vet dersom det skal drives offshore-
virksomhet der. Her er det en stor opp-
gave for hele det maritime miljøet i
Trondheim: Ice-management i Ba-
rentshavet. 

Barentshavet er ca. ti ganger så

stort som Nordsjøen, noe som stiller
krav til mer spredte baser for helikop-
ter og andre sikkerhetsinstallasjoner.
Kanskje trengs det egne plattformer
som fungerer som baser for rednings-
tjeneste? Barlindhaug mener Bjørnøya
må tas i bruk som base for helikopter-
tjeneste ettersom rekkevidden til ba-
sene på fastlandet i Norge og Russland
ikke er lang nok.

Kritiserte norske politikere
Problemet for det norske miljøet, me-
ner Barlindhaug, ligger delvis i det nor-
ske politiske miljøets ubestemmelig-
het. Mens Norge fortsatt diskuterer
om man skal ha offshorevirksomhet i
Barentshavet er russerne mest opptatt
av hvordan man skal drive den.

– Dermed kan man ikke på norsk
side gjøre det som må til for å ivareta
norske interesser, fiskernes interesse,
sikkerhet for menneskeliv og for å sør-
ge for at resten av verden ser til Norge
som teknologileder. Det er denne
strutsepolitikken som fører til at forsk-
ningen ikke får de midlene den treng-
er for å forberede seg, sa Barlindhaug.

– Enorme muligheter for trøndersk
teknologi i Barentshavet
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F

Kontakt: Jon Kjetil Gram,  
                EPRO Eiendomsutvikling AS 
                Mob.: 97 19 95 09 

Frank Lien,  
Molde Kunnskapspark AS 
Mob.: 90 75 64 17 

Kontorplass i Kunnskapsparken:  
Moderne og velutstyrte lokaler TIL LEIE

– Velg mellom cellekontor og landskap

Molde Campus med Molde Kunnskapspark, Møreforsking  

og Høgskolen i Molde.

Kontoradresse: Britvegen 4 
                             6411 Molde

Muligheter i  
Molderegionen
I Molderegionen bor det ca. 63.000 
innbyggere, og regionen har høyest 
antall ingeniører mellom Trondheim  
og Bergen – de fleste innenfor 
maritim sektor.

Regionen forventer økt vekst, ved  
at Norges største industrielle ut-
bygging de neste årene skjer her. 
De nye gassfeltene Linnorm og Luva 
skal benytte Nyhamna, og det skal 
investeres flere titalls milliarder.

Lokaler i Kunnskapsparken gir  
nærhet til både engineeringmiljøet, 
Nyhamna og et akademisk miljø 
med 2000 studenter.
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Linjebygg Offshore vinner sta-
dig nytt terreng med sin egen-
utviklede teknologi for komp-
lekse operasjoner i skvalpeso-
nen.

– Vi har blitt tildelt en konsept-studie
av Woodside, Australias største uav-
hengige olje- og gasselskap og en av
verdens ledende produsenter av LNG.
Kontrakten er et resultat av LBO’s erfa-

ring med komplekse operasjoner i
skvalpesonen, og Woodsides søk etter
nye og innovative løsninger, sier LBO’s
markedssjef Leif Erling Aasan.

Skvalpesonen er den øverste uroli-
ge sonen i havet der det er vanskelig
og farlig å bruke dykkere og fjernstyr-
te farkoster pga. bølger og strøm.

Suksess med nye ideer
LBO har siden tidlig på nittitallet vært
en viktig aktør innenfor utvikling av
sikre og effektive løsninger for vedlike-
hold og modifikasjoner på olje- og
gassinstallasjoner på norsk kontinen-
talsokkel. Selskapet har spesialisert
seg på arbeid på steder der det er van-
skelig å komme til med tradisjonelle
metoder. I 2008 ble det etablert et
prosjekt for å forbedre mulighetene
for å arbeide i skvalpesonen uten bruk
av tradisjonelle undervannsfartøy
(ROV) eller dykkere. I dag dekker «LBO
Splash Zone Concept» en rekke pro-
dukter for inspeksjon, vedlikeholds-
og modifikasjonsarbeid, og flere pro-

sjekter er gjennomført
med suksess. Av
kunder kan nevnes
både Statoil, Conoco
Philips og Shell.

Utvider sesongen
Bernt Schjetne, leder
for LBO’s Teknologi-
senter, sier det er gle-
delig og inspirerende
at deres innsats for å
utvikle løsninger for å
kunne arbeide i skval-
pesonen er blitt lagt
merke til utenfor
norsk sokkel.

– En viktig del av
løsningene er vår ut-
strakte bruk av til-
komstteknikk og
avanserte riggemeto-
der i kombinasjon med fjernstyrte
undervannsverktøy. Ved å kombinere
disse ferdighetene har nå skvalpeso-
nen blitt mer tilgjengelig enn før. Det-
te åpner opp for å gjøre inspeksjons-
og vedlikeholdsarbeid mer effektivt,
og det utvider sesongen for når slike
operasjoner kan utføres. Dette er vik-

tig i forbindelse med levetidsforleng-
elser på mange plattformer både her
hjemme og internasjonalt, sier Schjet-
ne.

LBO med revolusjonerende
teknologi til Australia

LBO’s markedssjef Leif Erling Aasan.
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LEDIGE KONTORLOKALER I HJERTET
AV OLJEMILJØET I KRISTIANSUND
Vi bygger regionens største private næringsbygg og skal forsterke det vi er
gode på: Å ha store nasjonale selskaper lokalisert i nærheten av  underskogen 
av små og mellomstore aktører. Dette er vår modell og det skaper unike 
 synergier i en region i vekst.

FOR MER INFORMASJON: ture.haugen@norseagroup.com, tlf. 415 07 882 www.vestbase.com

FERDIG
STILLES

VÅREN 2013

Linjebygg Offshore AS (LBO)
har blitt tildelt kontrakt på
leveranse av ISO-fag (isola-
sjon, stillas og overflatebe-
handling) til Draugen-plattfor-
men. 

Kontrakten har en varighet på fem år
samt to ganger to års opsjoner på for-
lengelse. I tillegg til ISO-fag offshore
skal det også leveres tilkomstteknikk,
engineering, utstyr og materiell.
Kontraktens verdi er omkring 600 mill.
kroner fordelt over 5 år.

– Allerede i første kvartal i år vil det
være stor aktivitet på Draugen. Engin-
eerings-arbeidet har allerede startet.
Videre er det mobilisering av personell
offshore fra 1. mars. Store prosjekter
skal gjennomføres framover, og i løpet
av våren og sommeren er det forven-
tet en meget høy bemanning i
kontrakten, opplyser Kristoffer Jens-
sen, daglig leder i LBO.

Kontrakten er inngått med Aibel
AS, som tidligere i år fikk EPCM-
kontrakt for Draugen. For Aibel er
Draugen-oppdraget det største og
mest langsiktige selskapet noen gang
er tildelt. 

Lokale ringvirkninger
Kontrakten Aibel nå tildeler LBO har

også stor betydning for andre bedrif-
ter i regionen, og LBO har en rekke lo-
kale underleverandører. Ifølge LBO er
den største av disse Brødrene Langset
AS i Molde. Sammen med R&M Ship
Interior har LBO også etablert et nytt
selskap, IsoPrefab AS, for fabrikasjon
av isolasjonsmateriell i Molde. For å
sikre nok kapasitet på fagfolk har LBO
i tillegg med seg StS Gruppen i Bergen
i denne kontrakten.

Leder av forretningsområdet ISO i
LBO, Terje Hellum, sier i en kommentar
at denne tildelingen er meget gledelig
og kommer på et svært gunstig tids-
punkt for LBO. – Vi er i ferd med å full-
føre andre prosjekter og kan med det-
te flytte folkene våre over til Draugen-
prosjektet. Kontrakten gir også mulig-
heter for videre vekst for LBO, både
innenfor ISO og andre fag, sier Hel-
lum.

LBO fikk 600 mill. kontrakt på Draugen

Øverst: Kristoffer Jenssen, 
daglig leder i LBO.
Over: Leder av forretningsområdet
ISO i LBO, Terje Hellum.
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Skråblikk på oljebransjen

Sentralbanksjef Øystein Olsen holdt
forleden en interessant årstale. Ett av
spørsmålene han stilte var hvordan vi
kan begrense sårbarheten som følger
av økt oljeavhengighet. Sentralbank-
sjefen hvisker ULV…

I 1971 skrev Stortingets industri-
komité det som i ettertid er blitt kalt
de 10 oljebud. Innholdet i disse 10 bu-
dene meislet ut retningen og utfor-
mingen av norsk oljepolitikk. Det tre-
dje oljebud lyder «at det med basis i
petroleum utvikles ny næringsvirksom-
het». 

Etterlevelsen av nettopp dette bu-
det har de siste 40 årene gitt Norge en
suksesshistorie av ufattelige dimensjo-
ner  – og det går fortsatt så det griner
i Nordsjøen. Men – hvordan går det
egentlig med norsk leverandørindus-
tri? Sultne internasjonale leverandører
kjemper seg for tiden ut av finanskrisa
og kaprer store oppdrag på norsk sok-
kel i konkurranse med vår egen leve-
randørindustri. Hva er i ferd med å
skje? Har vår fokus på egen suksess
gjort oss blinde i forhold til det som
skjer rundt oss?

Statoils konsernsjef på norsk sok-
kel, Øystein Michelsen, påpekte nylig
at kapasitetsbegrensninger hos norske
leverandører kan føre til at prisene og
kostnadsnivået øker til mer enn det
Statoil kan leve med. 

Ståle Kyllingstad, gründeren av IKM
i oljehovedstaden Stavanger, er også
bekymret. Han vil til livs med at ung-
dommer villledes til utdanninger som
dans, drama og musikk. Han etterspør
behovsprøving av utdanningstilbu-
dene og vil ha mer ungdom til å ut-
danne seg innen realfag.

Jeg syns signalene er tydelige
og de har klangbunn hos mange le-
dere både i lokale industribedrifter og i
store internasjonale konsern. De opp-
lever alle et stadig mer utfordrende
kostnadsnivå og problemer med å
skaffe nok kapasitet og kompetanse til
å utvikle sine virksomheter videre. 

Jeg mener, som Kyllingstad og Mi-
chelsen, at tilgang på mer arbeids- og
ingeniørkapasitet er ett av svarene på
hvordan vi kan gjøre leverandørindus-
trien mer konkurransedyktig. Økt til-
bud gir lavere priser. 

I Verdal har kommunen sammen
med nabokommunene og en del be-
drifter jobbet systematisk med å vekke
realfagsinteressen hos barn og ung-
dom gjennom å gi dem lærerike og in-
spirerende oppgaver ved Midt-Norsk

Realfag- og Teknologisenter – vegg i
vegg med næringslivet. Siden oppstar-
ten for 11 år siden har nærmere
20.000 barn og ungdom besøkt sen-

teret. 
Proneo er nylig engasjert av Kunn-

skapsdepartementets nasjonale res-
surssenter for realfagsrekruttering, RE-
NATEsenteret, for å skaffe 800 nye re-

alfagsutdannede «rollemodeller» i en
nasjonal mobilisering. «Rollemodel-
lene» skal besøke ungdoms- og
videregående skoler i sin region og in-

spirere til nettopp realfagsutdanning.
Dette er eksempel på lavterskeltil-

bud som på sikt vil kunne bidra til å
øke kapasiteten på tankekraft og ar-
beidskraft i næringslivet og bidra på

sin måte til å løse utfordringene vi står
i om dagen. 

Men det er kostnadsutviklingen i
Norge som er mest krevende, ja nær-
mest utryddingstruende for norsk in-
dustri generelt og for fastlandsnorge
spesielt. Ifølge SSB ligger nå lønns-
kostnadene i Norge 60 % høyere enn
hos konkurrentene. Bare de siste 3
månedene har norsk leverandørindus-
tri tapt kontrakter for drøyt 35 milliar-
der kroner til utenlandske verft. Dette
kan vi ikke fortsette med…

Nå er det tid for handling; VI ROPER
ULV! Kanskje må vi igjen innføre
lønnsstopp for at vi alle skal forstå al-
voret i situasjonen?

Svein Ivar larsen har lang erfaring som leder for entreprenørselskap og industribedrifter i Norge og
større internasjonale vei- og vannkraftprosjekter. De siste 10 årene har Larsen arbeidet aktivt med
næringsutvikling i regionen og er i dag leder for næringsutviklingsselskapet Proneo.

Hviske eller rope ULV...?

«Men det er kostnadsutviklingen i Norge som er
mest krevende, ja nærmest utryddingstruende for

norsk industri generelt og for fastlandsnorge spesielt.
Ifølge SSB ligger nå lønnskostnadene i Norge 60 %

høyere enn hos konkurrentene.»

Foto: terjeaam
odt.com
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Foto: terjeaam
odt.com

NÅ KAN DU PLANLEGGE I STEDET FOR Å LETE
Registrer deg nå for fri tilgang

 www.findcontracts.no

ENDELIG SAMLES ALT
Planer og kontrakter i petroleumsbransjen

Teekay Petrojarl har signert en
hovedsponsoravtale med
Olavsfestdagene for 2013.
Med sin høye kvalitet og store
bredde, som omfatter musikk
fra opera til rock, teater, fore-
drag, kirkelige begivenheter,
barne- og familieprogram med
mer, er Olavsfestdagene en
interessant partner for vår
bedrift, sier markedsdirektør
Øyvind Jordanger i Teekay
Petrojarl. 

– Vi ønsker derfor å være en enda mer
synlig støtte for Olavsfestdagene –
som over flere år har vært en berikelse
for regionen, sier kommunikasjonsko-
ordinator Andrée Stephansen i Teekay
Petrojarl. 

Olavsfestdagene feiret i 2012 sitt
50-års jubileum, og markerte seg som
Norges største festival med over 200
arrangementer på 9 dager, mer enn
40 000 solgte billetter og 197 000 be-
søkende.  

Som en betydelig aktør innen olje-
og offshore-næringen og som en stor
og viktig arbeidsplass i Trondheim, øn-
sker Teekay Petrojarl i tillegg å bli mer

synlig og kjent for Trondheims og
Midt-Norges befolkning samt student-
byen Trondheim, og håper gjennom
det å tiltrekke seg framtidige arbeids-
takere - sier markedsdirektør Øyvind
Jordanger. 

– Dette er et gjennombrudd for
Olavsfestdagene. Vi har i lengre tid
jobbet for å få med en internasjonal
samarbeidspartner. Med Teekay Petro-

jarl som ny hovedsponsor har Olavs-
festdagene fått en tung nasjonal og
internasjonal aktør blant sine hoved-
sponsorer. Vi er svært glade for at vår
partner gjennom flere år Teekay Petro-
jarl vil ta steget til hovedsponsor, sier
direktør i Olavsfestdagene Randi
Wenche Haugen.

Teekay Petrojarl er Nordsjøens stør-
ste og verdens 4. største operatør av

flytende oljeproduksjonsskip, FPSO, og
har sitt hovedkontor i Trondheim. Sel-
skapet er en forretningsenhet i det
internasjonale Teekay-konsernet med
over 6000 ansatte, som opererer i 16
land, med over 150 fartøyer og har
hovedkontor i Vancouver. 

Samarbeidet mellom partene
inneholder mer enn bare penger: 
– Våre to selskap står for mange av de
samme verdiene, forteller Jordanger
som har brukt Olavsfestdagenes verdi-
fokus som inspirasjon til hvordan Tee-
kay Petrojarl har tatt tak i egne verdier.
I tillegg tror han oljebransjen kan ha
noe å lære bort når det gjelder Helse,
Miljø og Sikkerhet.

Teekay Petrojarl ny hovedsponsor
for Olavsfestdagene

Direktør for Olavsfestdagene, 
Randi Wenche Haugen (t.v.), ønsker
velkommen til kommunikasjons-
koordinator Andrée Elizabeth
Stephansen og markedsdirektør
Øyvind Jordanger fra Teekay Petrojarl,
som nylig har inngått avtale som
hovedsponsor for Olavsfestdagene.
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www.dnv.com

DNV invests in research and innovation in order 
to provide insight into future trends and be 
a value-adding partner for the industry. With 
close to 150 years of operational experience, 
our insight into and participation in the oil and 
gas industry are unique.

We help oil and gas companies manage technical and business 
risks, safety and environmental performance across the entire 
value chain.

Services include: 

Safety 
Quality

INSIGHT

Haugesundsselskapet
DeepOcean er i ferd med å
bygge opp et engineering-
kontor for subsea i Trondheim. 

– Det finnes flere grunner til at Trond-
heim er et attraktivt sted for oss. Det
er en meget sterk teknologiklynge i
byen, og mye høyt utdannet personell.
Strategisk sett er dette en fornuftig lo-
kalisering for oss, og vi bringer også
noe nytt til miljøet i byen gjennom vår
komplette subsea-service-pakke, sier
Sveinung Soma, Engineering Manager
i DeepOcean. 

DeepOcean er i dag ledende leve-
randør av fjernstyrt (ROV) vedlikehold
for subsea-installasjoner i Nordsjø-
regionen. Bedriften har over 1000 an-
satte i avdelinger over hele verden, og
har sin største avdeling i Haugesund
hvor suksessen startet i 1999. 

– Vi er fortsatt små nok til at alle
ansatte føler de bidrar til suksessen,
samtidig som at vi er store nok til å til-
by gode karrieremuligheter. Generelt
sett peker pilen rett opp innen subsea-
virksomhet, og en avdeling i Trond-
heim vil skape mange muligheter for
oss, spesielt siden oljeletingen på

norsk sokkel kryper stadig lengre
nordover. Vi vil i første omgang eta-
blere en ingeniøravdeling, som på sikt
vil utføre komplette prosjekter under
eget tak, sier Soma. 

Rekordkontrakt
Nylig ble selskapet tildelt sin største
enkeltkontrakt, med en verdi på rundt
1,5 milliarder kroner over fem år.
Kontrakten er for levering av et spesi-
alskip og tjenester for inspeksjon, re-
parasjon og vedlikeholdstjenester
(IMR) for alle Statoilopererte under-
vannsinstallasjoner på norsk sokkel.
Selskapet har allerede 3 skip på tilsva-
rende kontrakter med Statoil, samt til-
svarende kontrakter for andre selskap i
Nordsjøen

Mange søkere
I første omgang er det 20 ingeniører
og sivilingeniører som skal ansettes til
Trondheimsavdelingen. Disse skal sam-
arbeide tett med hovedkontoret i Hau-
gesund. 

– Fokus nå er å rekruttere riktig per-
sonell. Kontoret skal være oppe å gå i
mars, og vi har hatt veldig god pågang
av søkere. Flere av disse har vi allerede
ansatt og de begynner innen få måne-
der, sier Soma. Han legger til at det er
naturlig å bruke ressursene i den nye
avdelingen i Trondheim til å støtte ek-
sisterende og den nye IMR-kontrak-
ten.  

– Det er viktig for oss at avdelingen
i Trondheim blir innlemmet i bedriften
generelt. De skal være en inkludert og

komplementerende del av Deep-
Ocean-teamet. De som blir ansatt vil
spille en viktig rolle i å forme veien vi-
dere for Trondheimskontoret. Vi søker
både nyutdannede og erfarne fagfolk,
som sammen skal etablere et sterkt
subseamiljø i Trondheim, sier Soma.

Han er ikke i tvil om at avdelingen i
Trondheim nå vil gjøre bedriften enda
sterkere stilt i både nasjonal og inter-
nasjonal konkurranse for fremtiden. 

– Trondheim er en langsiktig sat-
sing for oss og jeg er ikke i tvil om at
mulighetene vil åpne seg opp etter
hvert som folk er på plass der, avslut-
ter Soma.

Deep Ocean etablerer nytt 
engineeringkontor i Trondheim



Martin Linge er en omfattende  
felt utbygging: En helt ny bolig- og  
produksjonsplattform med kraft fra 
land og et fast forankret lagerskip for 
olje. Fra 2016 og i mange år framover 
skal dette feltet eksportere gass  
til Storbritannia, mens oljen renses  
på feltet før den sendes videre med 
skytteltankere. Martin Linge er bare  
én av grunnene til at vi står opp litt 
tidlig her hos Total.

Total er et av verdens største olje-  
og gasselskap, med nærmere 50 års 
erfaring i Norge og med mange 
storetingpågang.no

Du står  
gjerne tidlig  
opp når du  
har store ting  
på gang
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Skarv i produksjon

På fjorårets siste dag startet produksjonen fra 
Skarvfeltet i Norskehavet, en av de største 
utbyggingene på norsk sokkel de siste årene. 
Dette er en viktig milepæl for BP og partnere.

Utbyggingen av feltet har allerede skapt mange 
arbeidsplasser og ringvirkninger på Helgeland. 
Skarvfeltet har en forventet levetid på 25 år.

Skarvfeltet betjenes med forsyningsbase og 
vedlikeholds-funksjoner i Sandnessjøen og 
helikopterbase i Brønnøysund.

Gassen eksporteres via en 80 kilometer lang eksportrørledning som er tilkoblet Gassled 
transportsystem for eksport til markeder i Europa. Oljen fraktes til markedet med tankskip.

Skarvfeltet opereres av BP. Partnere er Statoil, E.ON og PGNiG

Godt samarbeid over mange
år har gitt Trondheimsbedrif-
ten MainTech en ny langtids-
kontrakt med Shell. 

– Dette er en forlengelse og utvidelse
av opprinnelig kontrakt som ble inn-
gått i 2007. Forlengelsen er i utgangs-
punktet for fem nye år, men med mu-
ligheter for ytterligere forlengelser et-
ter 2017. Kontrakten har en verdi opp

mot 200 millioner kroner, fordelt over
de neste fem årene, opplyser Stein Va-
len, daglig leder i MainTech. 

Kontrakten innebærer inspeksjon,
for Draugen og for landanlegget på
Nyhamna for Ormen Lange, samt alle
subseainstallasjoner for både Draugen
og Ormen Lange.

Roser Shell
– Denne kontrakten er ryggraden i vår

aktivitet, og fornyet tillit hos Shell viser
at MainTech har lykkes med å levere
de kvalitetstjenester som Shell etter-
spør. Shell har siden starten med Drau-
gen i 1993 vist at de er villige til å sat-
se på lokale aktører og bygge opp
kompetanse lokalt, forteller Valen.

Kontrakten innebærer også oppga-
ver relatert til material- og korrosjons-
tjenester, samt tjenester for vedlike-
holdsdisiplinen i drift. 

– Det som gjør kontrakten ekstra
spesiell og attraktiv er at den også
inneholder prosjektarbeid knyttet til
nye utbygginger og modifikasjoner
som Shell planlegger å gjøre de kom-

mende årene, forklarer Valen.
Kontrakten bidrar til at kontoret i

Trondheim vil være fullt sysselsatt i
mange år fremover, samt at det nye
avdelingskontoret i Molde, MainTech
Møre, kan utvides for å ta på seg nye
oppdrag.

MainTech omsatte i fjor for ca. 55
millioner kroner og har ca. 36 ansatte i
Trondheim. Selskapet eies av Linje-
bygg (51 prosent)  og de seks gründer-
ne i selskapet.

MainTech fortsetter for Shell

Stein Valen, daglig leder i MainTech. Draugenplattformen til venstre.
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Leverandøren mener

Hva skal til for å gjøre olje- og gass-
bransjen til et enda bedre sted for ny-
utdannede ingeniører?

«Kjære seniorer, ta vare på oss! Det
er vi som skal bygge videre på det im-
ponerende arbeidet dere har lagt
ned». 

Dersom olje- og gassnæringen i
Norge skal kunne møte fremtidens ar-
beidsmengde må fokuset rettes mot
god kunnskapsoverføring mellom er-
farne (seniorer) og nyutdannede inge-
niører (juniorer).

I Norge vokser man opp med et
økende fokus på olje- og gassnæring-
en. Mange av oss får lyst til å være
med på dette oljeeventyret. Men hvor-
dan oppleves olje- og gassbransjen for
en nyutdannet ingeniør? 

I starten er det kaotisk. Et fagspråk
basert på trebokstavsforkortelser og et
hav av prosedyrer, arbeidsinstrukser,
regler og dokumentstyringssystemer
gjør det vanskelig å filtrere ut hva job-
ben din egentlig dreier seg om. 

Introduksjonsperioden er en fin
tid. Man blir kjent med bedriften, dens
kjerneverdier, kollegaer og rutiner. Et-
ter denne perioden er utfordringene
størst. Læringskurven er bratt når man
får sine første prosjekter og det for-
ventes at man skal levere kvalitet
innen sitt fagfelt. Da trenger man seni-
orer man kan ha gode faglige disku-
sjoner med. I en tid hvor aktiviteten i
næringen er høy er dette ekstra utfor-
drende. Både for travle seniorer og iv-
rige juniorer kan det bli lite tid til disse
viktige diskusjonene. 

De nyutdannede trenger hjelp til å
bli bedre innen sitt fagfelt.Ved å frigjø-
re tid for seniorer til opplæring, samti-
dig som man ikke tar inn flere nyut-
dannede enn hva en klarer å gi en kva-
litetssikret opplæring til, så skaper
man en vinn-vinn situasjon. Samtidig
må de nyutdannede sette krav til egen
opplæring og til senioren – en utfor-
drende øvelse når man er fersk i ar-
beidslivet. Så her må hver enkelt be-
drift sikre at opplæringsløpet for den
nyansatte er godt tilrettelagt. 

Samspillet mellom den erfarne
og den nyutdannede er ikke bare til
fordel for nyutdannede, men også for
den erfarne. Den nyansatte har på-
gangsmot, viljen, de nyeste metodene
tilgjengelig og er ofte et par hakk
kjappere når det kommer til bruk av IT-
verktøy. I tillegg kan den nye se ting
med nye øyne og kunne utfordre ek-
sisterende praksis. Sammen vil derfor
senioren og den nyutdannede kunne
utgjøre et særdeles godt lag som vil

styrke bedriftens konkurranseevne. 
Hvis det viser seg at de erfarne ikke

har kapasitet til kompetanseoverfø-
ring, eller at bedriften selv mangler
spisskompetanse innen spesifikke fag-

områder bør man vurdere ekstern kur-
sing. I tillegg kan man i større grad be-
nytte seg av fagnettverk der ansatte
på tvers av bedrifter diskuterer fag.  

I bedriften jeg jobber i, Aker Soluti-

ons, har en lykkes godt med å få på
plass en rekke fagnettverk for å sikre
erfaringsoverføring. «Unge Nøtte-
knekkere» ivaretar de yngste ansatte
under 35 år ved å arrangere faglig ut-

vikling, nettverksbygging og sosiale
sammenkomster utenfor arbeidstiden.
I tillegg har vi et nytt nettbasert kunn-
skapsdelingsforum som heter Know-
ledge Arena som gjør det lettere for

meg å ta bedre beslutninger både
gjennom å stille og besvare spørsmål
fra mine 25.000 kollegaer over hele
verden.

Olje- og gassbransjen er absolutt
et bra sted for nyutdannede ingeniø-
rer! Det er en svært spennende bran-
sje med kule utfordringer! Bransjen
må bare passe på at de nyansatte over
tid blir like flinke som seniorene. Klarer
i tillegg bedriftene å ha gode faglige
og sosiale arenaer, der den ansatte
kan utvikle seg og trives, vil olje- og
gassbransjen fortsette å være en me-
get attraktiv og konkurransedyktig
bransje for nyutdannede ingeniører.

Kjære seniorer – ta vare på oss!

«Dersom olje- og gassnæringen i Norge skal kunne møte
fremtidens arbeidsmengde må fokuset rettes mot god

kunnskapsoverføring mellom erfarne (seniorer) og
nyutdannede ingeniører (juniorer).»

Alexandra J.Olsen, 25 år fra Tromsø, jobber som sikkerhets- og miljøingeniør for Aker Solutions i Kristiansund. Hun
sitter som leder i Unge Nøtteknekkere for lokasjonen, er med i «Faces of Aker» og er ellers svært aktiv på fritiden.
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Konferanser og 
seminarer

14.03.2013.
Norskehavskonferansen, Stjørdal
www.norskehavskonferansen.no 

30.05.2013.
Orkangerkonferansen
www.momentevents.no  

16.07.2013
JazzGass, Molde
www.mrfylke.no 

03-06.09.2013.
Offshore Europe, Aberdeen
www.offshore-europe.co.uk 

Bransjemøter olje & gass
07.03.2013
NPF Trøndelag, medlemsmøte
www.npf.no 

11.04.2013.
NPF-U Trøndelag, medlemsmøte
www.npf.no

18.03.2013
Maritimt Forum Midt-Norge
Medlemsmøte – årsmøte
www.maritimt-forum.no 

18.04.2013
NPF Trøndelag, medlemsmøte
www.npf.no

06.06.2013
NPF Trøndelag
Medlemsmøte – sommermøte
www.npf.no 

Petropolen
www.petropolen.no

28.02.11.2013.
Petropolen, Kristiansund

21.03.2013
Petroplolen, Kristiansund

18.04.2013
Petropolen, Kristiansund

23.05.2013
Petropolen, Molde

13.06.2013
Petropolen, Kristiansund

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...

Skarv åpnet anlegget for pro-
duksjon nyttårsaften i fjor, og
første gasseksport til Åsgard
Transport System kom i gang
søndag 6. januar. I skrivende
stund er fem brønner i pro-
duksjon på Skarvfeltet og
flere følger etter hvert. 

– Vi vil i løpet av året ha totalt 17 ak-
tive brønner på feltet hvor syv vil
være oljeprodusenter, opplyser Jan
Erik Geirmo i BP. 

Oljeproduksjonen er også i gang,
oljen lagres først i Skarvskipet som
har en lagerkapasitet på 875 000 fat
olje, før den lastes direkte til shuttle-
tanker som frakter den til markedet.
Vi regner med at første oljelast fra
feltet finner sted i løpet av mars må-
ned. Gassen fra Skarv transporteres
til Kårstøterminalen i Rogaland og
derfra videre til markedene i Europa
via Emdenterminalen i Tyskland. 

– Forberedelsene til, og gjennom-
føringen av, produksjonsstarten på
Skarv FPSO har vært spennende og

krevende. Sikkerhet og pålitelig opp-
start har hele tiden vært et hovedfo-
kus, sier driftsdirektør for Skarv, Hans
Gruner. Han roser samtidig innsatsen
til alle som var delaktige i dette arbei-
det.

Viktig med lokale leverandører
Utbyggingen av Skarvfeltet har allere-
de skapt mange arbeidsplasser samt
ny og utvidet industrivirksomhet på
Helgeland. Lokale leverandører som

Helgeland V&M har allerede vist at de
er viktige og effektive bidragsytere
både innen modifikasjoner og vedli-
kehold på Skarv. BP’s plassjef i Sand-
essjøen, Tove Ormevik, understreker
verdien av å kunne jobbe tett sam-
men med lokale leverandører. 

– Det bedrer kommunikasjonen,
reduserer muligheten for misforstå-
elser og vi får til mer effektiv
gjennomføring av arbeidsoppgavene,
opplyser Ormevik.

Skarv:

Fra 5 til 17 brønner i år
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RWE Dea sine funn i
Norskehavet, Zidane 1 og 2,
kan bli bygd ut som satellitter
til Heidrun. Men det vurderes
også en frittstående løsning. 

– Det foreligger nå to alternative ut-
byggingsløsninger for Zidane. Hoved-
alternativet er en havbunnsutbygging

med tilknytning til Heidrun. Alternativt
vurderes en selvstendig utbygging. For
begge alternativer vil gassen bli ek-
sportert til Polarled og videre til Ny-
hamna, forklarer Øystein Eliassen,
kommunikasjonssjef i RWE Dea Nor-
ge.

I fjor fant RWE Dea gass på Zidane
2-prospektet, et funn som gav en be-
tydelig økning av Zidanes kommersiel-
le potensial. Den første Zidane-brøn-
nen ble boret i september 2010 og
fant gass i en 150 meter kolonne i
Fangst-gruppen. Den andre brønnen,
Zidane 2, fant også gass; en 140 me-
ter kolonne i samme intervall. Den
samlede størrelsen på de to funnene
er 14-22 milliarder kubikkmeter ut-
vinnbar gass. Feltet er for tiden inne i
en konseptuell fase, og konseptvalget
blir gjort i 1. kvartal 2013. Produksjon
forventes påbegynt i 2017. 

Selv om oppknytting til Heidrun er
hovedalternativet, så ser selskapet
også på muligheten for en mindre
strekkstagsplattform på Zidane. Den-
ne vil i så fall bygges slik at den enkelt
kan klargjøres for å håndtere nye funn
i området. 

Ny modul
Det er planlagt en brønnramme med
fire brønnslisser på Zidane. Planen er å
gjennomføre boreprogrammet i 2016
og 2017.  Utbyggingsplanen er å knyt-
te brønnrammen opp mot Heidrun-
plattformen ved hjelp av en 15 km.
lang rørledning. Går man for denne
løsningen vil man installere en ny mo-
dul på Heidrun som har nødvendig ut-
styr for prosessering av brønnstrøm-
men fra Zidane. 

Zico, Maradona og Zidane
RWE Dea har i tillegg til de to Zidane-

funnene to gjenværende leteprospek-
ter i PL435. Disse er prospektene Ma-
radona og Zico, henholdsvis øst og
nord for Zidane. I østlig retning for Zi-
dane ligger Maradona-prospektet.
Ifølge RWE Dea er det behov for ytter-
ligere seismisk kartlegging av Marado-
na, spesielt med tanke på usikkerhet i
fellegeometrien, før en beslutning om
boring kan tas.

– Forbedret seismikk ble nylig inn-
samlet i dette området og vi jobber nå
aktivt med å redusere den nevnte usik-
kerheten. Vi vil modne Zico- og Mara-
dona-prospektene, men per dags dato
foreligger ingen konkrete boreplaner,
avslutter Eliassen.

Til venstre: Øystein Eliassen.
(Foto: Rolf Estensen).
Illustrasjon: Zidane subsea.

Zidane ser mot Heidrun
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Tyske Wintershall har lenge
uttrykt at Norskehavet er et
satsningsområde, og funnet
på Rodriguez-prospektet
bekrefter dette. 

Rodriguez er Wintershalls andre lete-
brønn som operator i år, og funnet lig-
ger ca. 10 kilometer nordøst for Tyri-
hans. 

– Et solid leteprogram er en av pila-
rene i vår strategi på norsk sokkel,
opplyser Verena Sattel, informasjons-
sjef for Wintershalls aktiviteter I Nor-
ge. Ifølge Sattel jobber nå selskapet
med å analysere data fra Rodriguez-
funnet. Men det er for tidlig å si hvor-
dan dette vil påvirke utviklingen av
Maria-funnet som ligger i samme om-
råde. 

Maria i 2017
Maria utgjør en av hovedbrikkene i
Wintershall sitt mål om å bli en av de
ledende operatørene på norsk sokkel.
Maria-funnet som ble gjort i 2010 er
estimert til å innholde mellom 60 og
120 millioner utvinnbare oljeekvivalen-
ter og to til fem milliarder standardku-
bikkmeter. Basert på resultatene fra en
avgrensingsbrønn boret i fjor, mener
Wintershall at feltreservene er i den
øvre del av estimatet.   

Wintershall og partnerne i lisensen
planlegger å ta et konseptvalg for ut-
bygging av Maria i løpet av andre
kvartal i år.  

– Konseptene som vurderes er en
subsea tie back til Heidrun eller Kristin,
eller en selvstendig løsning. Begge
mulighetene er realistiske innefor fel-
tets kommersielle potensial, forteller
Sattel.  

Ifølge Sattel er planen å levere PUD
for Maria allerede neste år. Og går alt
som planlagt kan Maria være i pro-
duksjon i 2017.

Blink på Rodriguez

Transocean Arctic boret funnet til
Wintershall i Norskehavet.
Under: Verena Sattel, informasjonssjef
for Wintershalls aktiviteter I Norge.
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Verdal Industripark fremstår 
i dag som en av de største i
landet, med et mangfold av
on- og offshore bedrifter som 
sysselsetter rundt 3000 mann.

– Det er fortsatt Kværner Verdal som
troner på topp blant bedriftene, men
vi har nå fått et langt mer robust in-
dustrimiljø i parken enn tidligere. Ved
årtusenskiftet stod Aker Verdal alene
for ca to tredjedeler  av antall ansatte i
parken som den gang var ca 1700 per-
soner. I dag  utgjør Kværner Verdals
ansatte kun en fjerdedel av alle ansat-
te i industriparken som nå er i over-
kant av 3000 personer, forteller Svein
Larsen i Proneo, et av de største næ-
ringsutviklingsselskapene i Trøndelag
med kontor i Verdal In-
dustripark og i Stjørdal
sentrum.

I dag er i alt 155 be-
drifter etablert i Verdal
Industripark. Den sam-
lede omsetningen var
mer enn 7 milliarder
kroner i 2012. Ifølge
Larsen ligger det syste-
matisk jobbing fra
mange aktører bak
suksessen Verdal In-
dustripark.

– Slik utvikling kom-
mer ikke av seg selv.
Det vi har sett fra vårt
ståsted er viktigheten
av å smøre systemet.
Det vil si å få bedrif-
tene til å snakke sam-
men. Av erfaring ser vi
at bedriftene ofte ikke
vet hvem som er på
andre siden av veggen.
Man må ha noen som
fungerer som tolk
mellom bedriftene og

lager arenaer de kan møtes på. Da
kommer de gode resultatene, sier han.

Et annet grep som ligger i bunnen
av mange industriparkers suksess er
evnen til å omstille seg, mener Larsen.

Fleksibilitet er nøkkelen
I hjørnesteinsbedrifter som Kværner
Verdal (tidligere Aker Verdal) utvikler
man ofte store omfattende systemer
for å støtte opp rundt kjernevirksom-
heten. Resultatet er tunge, robuste 
organisasjoner som ikke håndterer
svingningene i markedet. Da er det
hensiktsmessig å gjøre som Kværner
gjorde under omstruktureringen i
1999-2000, da ting virkelig ikke så bra
ut. De skilte ut deler av virksomheten
som ikke var en del av kjernevirksom-

heten. Resultatet var mange mindre,
spissede selskap som var mer fleksible.
Dermed fikk de nye marked og kunder
utenfor industriparken. Han trekker
frem Vitec (se egen sak under til høy-
re) som et eksempel.

– Sveiseavdelingen i Aker Verdal var
i ferd med å forvitre da det så som
mørkest ut og ble da skilt ut som eget
selskap. Aker satt fortsatt med noe av
eierskapet, men de ansatte hadde ma-
joritet. Det første de ansatte gjorde var
å permittere seg selv for å unngå kon-
kurs. I denne perioden holdt de liv i
selskapet ved at alle jobbet noen ti-
mer. Etter ett år kom markedet tilbake,
og alle arbeidsplassene var berget og
grunnlaget for videre utvikling var der-
med lagt, sier Larsen.  

Bjellene ringer
Industriparken fremstår i dag som et
robust industrimiljø som tåler sving-
ninger i markedet for enkelte bransjer
langt bedre enn tidligere. 

– Dette er viktig for lokalsamfunne-
ne rundt industriparken, sier Larsen.

Selv synes han at det nå begynner å
ringe noen bjeller for industrien,
kontraktene forsvinner til utlandet.

– Vi må nok gå i oss selv igjen, og
ta inn over oss at krisen ute i Europa
påvirker oss og er reell. Da er det ikke
tid for lønnsøke, fest og brus. Det er
først når man ser krisen i hvitøyet og
skjønner at det handler om å overleve,
at man blir kreativ, mener han.

Verdal industripark – en av Norges største

Sveisespesialister i vekst
Vitec i Verdal industripark opplev-
de eventyrlig vekst i fjor. Omset-
ningen økte fra 70 millioner kro-
ner  i 2011 til 127 millioner i 2012. 

Bedriften spesialiserer seg på
inspeksjon og sertifisering innen
sveisefag, sveisetekniske tjenester,
dimensjonskontroll og NDT. De
har også en sveiseskole. 

– Vi hadde det ekstremt travelt
på grunn av bygging av vindmøl-
leunderstell og jacketer på Kvær-
ner Verdal. Per dags dato er ca. 80
prosent av det vi gjør relatert til
prosjekter på Kværner, forteller
daglig leder ved Vitec, Håvard
Haarstad. Etter en omstillingspro-
sess i Aker Maritime ble VITEC
(Verdal Inspection & Technology
Center AS) stiftet i 2000. 66 %
eies av de ansatte og 34 % eies av
Kværner Verdal.

Kaefer Energy sin avdelig i
Verdal Industripark har spesia-
lisert seg på overflatebehand-
ling rettet mot offshore. En ny
hall for påføring av Xylan har
blitt godt mottatt av marke-
det. 

– Vi investerte nylig i en ny hall hvor vi
kan påføre Xylan på opp til 8,5 meter.
Så vi kan håndtere betydelig større ob-
jekter enn konkurrentene, forteller
Christer Langland ved Kaefer Verdal.

Xylan er et stoff med samme egen-
skaper som Teflon, og har veldig lav
friksjon. Denne typen overflatebe-
handling brukes i stadig større grad
offshore, og spesielt for subseainstal-
lasjoner.

– En av fordelene er at vannorga-
nismer ikke gror på det, overflatebe-

handlingen er også veldig tynn, så det
gir bedre toleranse når elementer skal
monteres. Den tåler høye temperatu-
rer, og i kombinasjon med ulike pri-
mere gir det korrosjonsbeskyttelse,

forteller Langland. 
Den store utfor-

dringen er selvsagt å
få heftet Xylan til stål.
Derfor trengs det en
varmebehandling på
opp mot 25 grader for
å få et godt resultat.

– Den nye hallen
vår, hvor vi varmbe-
handler konstruksjo-
nene og delene, har
blitt veldig godt mot-
tatt i markedet, og vi
registrerer at vi stadig
får nye kunder takket

være denne investeringen, avslutter
Langland.

Suksess med tefloncoating
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Sub Sea Services etablerte seg
utenfor Kristiansund i 2008.
Siden dag én har selskapet
opplevd eventyrlig vekst.
Kapasiteten er nesten sprengt
og ny hall er under bygging.

– I utgangspunktet så skulle den nye
hallen bli et lager for risere, men på
grunn av forventet økning i arbeids-
mengden, så vil hallen bli bygd som et
fullverdig verksted, forteller Roar Neer-
gaard, avdelingsleder ved Kristian-
sundskontoret til Sub Sea Services

Nylig ankom 91 stykk 75 fots mari-
ne risere fra en dypvannsrigg som skal
bore på norsk sokkel. Trykket fra i fjor
holder seg oppe. I fjor vokste bedriften
fra 20 til 40 ansatte, og selskapet har
igjen behov for rekruttering.  

Bedriften har spesialisert seg som
en totalleverandør av klassing og ved-
likehold av risere, og er ifølge Neer-
gaard i ferd med å innta teten i feltet.

– Det at vi kan gjøre alt vedlikehold
på ett sted fører til mindre kostnader
for kundene våre.  

– Tid er alt
– Veksten kommer fordi vi er en av de
beste innen fagfeltet vårt i verden. Vi
har alle tjenestene som kundene våre
etterspør på én lokasjon, vi har et me-
kanisk verksted, sveis, blåsing og ma-
ling samt en plastavdeling for vedlike-
hold og reparasjon av flyttelement.
Dermed får kundene det de vil ha, når
de vil ha det. Dette er en bransje hvor
det alltid haster, så komplisert logistikk
og forsinkelser hos underleverandører
er uønsket. Tid er alt, så her ligger alt
til rette for vekst, forklarer Neergaard.   

Sub Sea Services ligger på Sub Sea
Base på Husøya, like over sundet fra
Vestbase. Her planlegger selskapet nå
byggingen av et kombinert verksted
og riserhotell for langtidslagring av ri-
sere. Dette skal etter planen stå ferdig
juni 2013. 

Sub Sea Services AS har hovedkon-
tor i Stavanger, de er representert på
Mongstadbase i Bergen, og har et ny-
etablert engineering-kontor på Jørpe-
land. Selskapet spesialiserer seg på ni-
sjetjenester i offshoreboremarkedet.

Vekst over all forventning for riser-spesialist
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Pilottesten av subsea 
gasskompresjon på Nyhamna
nærmer seg slutten. Prosjekt-
leder Mathias Owe i Shell er
optimist før det endelige 
valget av kompresjonsløsning
for Ormen Lange. 

Testingen av et fullskala undervanns
gasskompresjonssystem har pågått vel
ett års tid på Nyhamna. Dette har vært
et av de største teknologikvalifise-
ringsprosjektene i Europa, og hensik-
ten har vært å kunne verifisere at den-
ne teknologien er et alternativ til en
framtidig kompresjonsplattform offs-
hore. 

– Valget mellom disse to løsning-
ene skal etter planen gjøres i slutten av
året, sier prosjektleder i Pilotprosjektet
for subseakompresjon, Mathias Owe i
Shell. Han forteller at testingen er det
største teknologispranget for Ormen
Lange i dette tiåret. 

– Vi har ennå ikke formelt avsluttet
og oppsummert testperioden, men vi
har fått svar på at denne teknologien
virker, og vi har fått mye informasjon
om hva slags utstyr som trenger mye

eller lite modifikasjon i tilfelle det skal
bygges en reell kompresjonsstasjon på
850 meters havdyp på Ormen Lange,
sier Owe. 

Øker utvinningsgraden
Det ble tatt høyde for utvikling av  en

fremtidig kompresjonsløsning på Or-
men Lange allerede i Plan for Utbyg-
ging og Drift som ble godkjent i Stor-
tinget i 2004. Feltet vil trenge kompre-
sjon for å få ut mest mulig gass av re-
servoaret, og for Ormen Lange er det-
te spesielt viktig, siden gassen sendes i

rør opp den bratte Storegga-kanten
og opp til Nyhamna. Denne stigningen
krever god fart på gassen, og uten en
framtidig kompresjonsløsning ville en
stor del av gassen i reservoaret aldri
kunne blitt løftet. 

– Vi visste ikke mye om hvordan en
framtidig kompresjonsløsning for Or-
men Lange skulle designes da dette
vedtaket ble fattet, men i etterkant
har vi både produksjonserfaring, mer
kunnskap om reservoaret og nå også
mer teknologi å velge i som viktig
grunnlag for å velge den beste løs-
ningen, sier Owe. 

Store besparelser
Opprinnelig skulle en subsea kompre-
sjonsstasjon bestå av fire parallelle
undervanns kompresjonssystemer, el-
ler såkalte «tog». Dette er nå redusert
til to, mens to kompressorer er vedtatt
plassert på land, som en første fase
Ormen Lange Kompresjon. Design,
bygging og installering av disse to
kompressorene går inn under «Ny-
hamna Ekspansjon»-prosjektet, som
også skal klargjøre Nyhamna til å ta i
mot gass fra Aasta Hansteen. Kompre-
sjon fra land skal være ferdig i 2016,
og har altså bidratt til å redusere stør-
relsen på en fremtidig kompresjons-
stasjon ute på feltet. Det har også gitt
oss bedre tid til tidspunktet for når
kompresjonen ute på feltet må være
på plass. Bedre tid er alltid er en fordel
når modning av teknologi er en del av
oppsettet, sier Mathias Owe. 

Samarbeid
Ormen Langes subsea kompresjonspi-
lot er designet og utviklet av Aker So-
lutions under ledelse av Statoil for Or-
men Lange Partnerskap. Shell som
operatør har hatt det overordnede an-
svaret, har bygget testlaboratoriet  og
også driftet piloten under testingen.  

– Vi har lært mye i denne proses-
sen, og hatt et godt samarbeid
mellom partene. Ikke minst har vi hatt
god synergi med Statoil, som allerede
har vedtatt å bygge subsea kompre-
sjon på Åsgard. Vi lærer av hverandre,
og det faktum at Åsgarsd Subsea
kompresjon er først i løypa, gjør at vi
kan nyttigjøre oss erfaring fra byg-
ging, installasjon og drift derifra.

Shell er optimister: Likheter/forskjeller mellom
Åsgard og Ormen Lange 
subsea kompresjon: 

• Begge kompresjonsoppsettene
har prosessering under vann.
• Åsgard har installasjoner på fel-
tet allerede – Ormen har ingen in-
stallasjoner på havoverflaten. 
• Åsgard plasserer kraftdistribusjo-
nen på eksisterende produksjons-
skip og ikke under vann – Ormen
Langes kraftdistribusjon foregår
også under vann.
• Åsgard Subsea kompresjon er
vedtatt og under utbygging – 
Ormen vil ikke trenge offshore
kompresjon før etter 2020

Bilde av subsea kompresjonstoget som er installert i testbassenget på Nyhamna.
Det som er skravert i rødt er utstyr som har lik funksjon som i Åsgard Subsea
Kompresjon, mens det som ikke er skravert er unikt for Ormen Lange.

Ormen Lange pilot-test mot slutten 
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for 15 år siden

Gassanslagene på Ormen
Lange øker kraftig
Ormen Lange kan vise seg å bli den
neste store pengemaskinen utenfor
Midt-Norge. Anslagene varierer
mellom 300 og 600 mrd m3. Det en-
delige svaret får vi ikke før mot jul
1998, men det er uansett snakk om
eventyrlige verdier.

Nye offshoreleverandører
på Verdal
Hugo Klausen leder prosjektet på
Verdal med å bringe lokal industri i
kontakt med oljeindustrien. Dette
har allerede begynt å gi resultater, og
flere har fått oppdrag fra bl.a. Aker
Verdal. Det dreier seg her om fagene
ventilasjon, rengjøring og mekanisk
industri. 

Gassmodul fra Reinertsen
til Åsgard
Reinertsen Vigor starter til våren byg-
gingen av modulen for gassvasking
til Åsgard B. Vekten blir 100 tonn og
verdien 110 mill kr. Når produksjonen
kommer i gang, vil antall ansatte på
Orkanger øke til 60 personer.

Nytt næringsbygg på
Stjørdal
Stjørdal kommune har sammen med
private investorer etablert Tangen
Næringsbygg AS. Flere leverandørbe-
drifter til Statoil ønsker å etablere seg
på stedet og flere teknologibedrifter
har behov for mer plass. Første byg-
getrinn vil bli på 4000 m2, og aksje-
kapitalen vil bli utvidet til 6-8 mill. kr.
med tanke på videre utbygging.

Nr 1, mars 1998

Det norske-aksjen gjorde et
byks da selskapet offentlig-
gjorde en uavhengig sertifise-
ring av selskapets reserver og
viktigste betingede ressurser
utført av AGR. Samtidig kom-
mer selskapet stadig nærmere
å bli et komplett oljeselskap
som operatør av eget felt. 

AGR har gjennomført sertifiseringen
av Det norskes data og modeller for å
beregne selskapets reserver og viktig-
ste betingede ressurser i planleggings-
fasen. Vurderingen viser at Det norske
ved utgangen av 2012 hadde reserver,
olje og gass i felt som er i produksjon
eller vedtatt utbygd, på 65 millioner
fat oljeekvivalenter. Rundt 80 prosent
av disse kommer fra Ivar Aasen-utbyg-
gingen der PUD er levert myndighe-
tene. De sertifiserte betingete ressur-
sene er olje og gass i funn hvor utbyg-
ging er i planleggingsfasen. Disse ble
beregnet til å være mellom 308 og
487 millioner fat oljeekvivalenter. I alt
kommer disse ressursene fra sju funn,
rundt 80 prosent kommer fra Johan
Sverdrup-feltet. 

Ivar Aasen i Rute
Plan for utbygging og drift av Ivar Aa-
sen-feltet, der Det norske er operatør,
ble levert til Olje- og energideparte-
mentet i desember. Det var en betyde-
lig milepæl for selskapet som nå tar
fatt på en utbygging til rundt 25 milli-
arder kroner. 

Samtidig er det gjort et godt arbeid
på Jette. Alle undervannsinstallasjoner
er nå på plass. Etter planen skal Det
norske få sin første egenproduserte
olje fra Jette i april.

Administrerende direktør Erik Hau-
gane er fornøyd med framdriften i ut-
byggingsprosjektene:

–  Vi har hatt som mål å bli et full-
verdig oljeselskap med leting, utbyg-
ging og drift. Nå har vi kommet dit.
Det er viktig for selskapet, og for å få
en god konkurranse på norsk sokkel

Nye felt
I oktober startet produksjonen på Atla
der Det norske har en eierandel på ti

prosent og Total er operatør. Atla gjor-
de at Det norske tredoblet produksjo-
nen i fjerde kvartal. 

I desember leverte Statoil, som
operatør, plan for utbygging og drift
av Dagny-feltet. Det norske har en eie-
randel på 3,3 prosent i utbyggingen. 

Det norske var med på funnet på
Garantiana der selskapet har 20 pro-

sent andel. Volumet er anslått til
mellom 25 og 75 millioner fat oljeekvi-
valenter. Geiteprospektet, der Det nor-
ske er operatør og har 35 prosent, var
tørt. Det samme var Isbjørn, der Det
norske er partner med 20 prosent.

Imponerende reserveliste for Det norske

HVEM
PUSSER OPP PÅ 

SOKKELEN?

- AIBEL 
GJØR DET

Vedlikeholdet og fornyelsene vi gjør på 
sokkelen bidrar til å forlenge levetiden til 
plattformene - og dermed til å opprettholde 
Norges enorme olje- og gassinntekter. 

Les om våre ledige stillinger på 
www.aibel.com/careers

www.aibel.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 POLITIKEREN HAR ORDET I Midt-Norsk Olje & Gass  I Nr 1/2013

Politikeren har ordet

Olje- og gassindustrien velger ikke lo-
kasjon etter lojalitet. Leverandørindus-
trien til olje- og gassrelatert virksom-
het konkurrerer på internasjonalt nivå,
i jakten på de største kontraktene, de
beste løsningene og de smarteste ho-
dene til å utvikle disse. Men kunnskap
koster, spesielt i et høykostnadsland
som Norge. Derfor er økt produktivitet
og innovasjon avgjørende viktig. Som
ordfører i kunnskapshovedstaden er
jeg  svært opptatt av å bidra til denne
utviklingen. 

Da vi bygde ut landets beste barne-
hagedekning, ga vi alle foreldre trygg-
het om at barna deres har det bra
mens de er på jobb. Barnehager og
kvinners yrkesdeltakelse er viktige bi-
drag til landets gode økonomi og høye
produktivitet. Gjennom Miljøpakken
bidrar vi til trygg og effektiv jobbreise
og reduserer den ressurssløsingen som
trafikkaos representerer. Samtidig ska-
pes et marked for innovative kollektiv-
transportløsninger. Når vi restaurerer

skolebygg og ansetter flere lærere, gir
vi morgendagens arbeidere og ledere
det beste læringsmiljø. 

Den norske modellen handler om
trygghet. Vi vet at den tryggheten som
skapes med gode velferdsordninger,
gir høyere innsats og større omstil-
lingsevne i arbeidslivet. De som bor og
arbeider i Trondheim vet at de har et

sikkerhetsnett, enten de jobber i bar-
nehage eller på plattform. Slik videre-
utvikles landets nest største eksport-
næring, leverandørindustrien. Slik ska-
per vi en felles fremtid. 

Norsk leverandørindustri er frem-
tidsrettet, og representerer på mange
måter det beste ved den norske mo-
dellen: Internasjonalt konkurransedyk-

tige arbeidsplasser. Norge ligger i ver-
denseliten på utvinningsgrad, som be-
tyr at vi får mest mulig ut av hver kro-
ne investert. Norske selskap er under-
lagt høye HMS- og miljøstandarder,
som de tar med seg ut i verden. Norsk
leverandørindustri er produktiv og inn-
ovativ. 

Trondheim holder dørene åpne for

leverandørindustrien. Det er med gle-
de at vi ser Deep Ocean, IKM-Grup-
pen, Aibel og National Oilwell Varco
etablerer seg i Trondheim. De søker
vårt marked, og de søker kompetan-
sen vår, fra verdensledende NTNU og
SINTEF. Når internasjonale teknologile-
dere som Siemens og Statoil legger
sine utviklingsavdelinger til Trondheim,

er det fordi Trondheim tilbyr produkti-
vitet og innovasjon. 

Vi er stolte, men ikke fornøyde.
Det er fortsatt mer å hente når det
gjelder  bedriftspotensialet i de mange
gode idéer som Gløshaugenmiljøet
skaper. Som ordfører har jeg faste mø-
ter med NTNU og SINTEF, for å styrke
vår vertskapsrolle og utvikle idéer. Jeg
ser et enormt potensial i å utvide per-
spektivet ytterligere, med en samling
av universitet, høyskole, forskning og
kunnskapsbasert næring. Det vil skape
nye arenaer som kan gjøre oss enda
bedre på noe vi allerede er gode på,
koblingen mellom utdanning, forsk-
ning og næring. 

En styrket engineeringklynge vil
muliggjøre et investeringsmiljø for nye
bedrifter, ut over det offentlige. Som
ordfører er jeg lutter øre for næringas
behov for kompetanse, og jeg hilser
alle nyetableringer i næringa velkom-
men!

Rita Ottervik, ordfører i Trondheim.

Vi ønsker leverandørindustrien velkommen!

«Når internasjonale teknologiledere som 
Siemens og Statoil legger sine utviklingsavdelinger 

til Trondheim, er det fordi Trondheim tilbyr
produktivitet og innovasjon.»

Olje-gasskonferansen

Orkangerkonferansen
Orkdal kulturhus, torsdag 30. mai 2013

Påmelding på:
www.orkangerkonferansen.no
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Polarled, den planlagte gass-
rørledningen fra Aasta
Hansteen til Nyhamna, vil
åpne opp en ny gassregion på
norsk sokkel. Fremtidige og
eksisterende funn har endelig
fått infrastruktur, dette vil løse
ut enorme investeringer i
Norskehavet.

– Med Aasta Hansteen og Polarled blir
en ny region i Norskehavet åpnet opp
med muligheter for videre letevirk-
somhet og utvikling av fremtidige
funn i området. Dette er den første
dypvannsutbyggingen i Norskehavet.
For Statoil er det er et viktig bidrag for
å opprettholde norsk sokkels rolle som
langsiktig og pålitelig leverandør av
gass, sier Øystein Michelsen, Statoils
konserndirektør for norsk sokkel.

Polarled hadde på langt nær en en-
kel fødsel. Det var lenge uenighet om
hvordan regninga for rørledningen på
rundt 57 milliarder kroner skulle forde-
les mellom partnerne i prosjektet. Og
selv om økonomien i prosjektet skal
være marginal, vil nok tilstedevæ-
relsen av en gassrørledning utløse mer
leting i området, og dermed bedre det
økonomiske bildet. 

–  Utbyggingskonseptet og infra-
strukturen med rør til land har i seg
fleksibilitet og kapasitet som tillater at

eksisterende og nye funn kan knyttes
opp. Konseptet med Spar-plattform
på Aasta Hansteen, er designet slik at
nye funn kan kobles på Aasta Hanste-
en. Vi er svært fornøyd med å ta enda
et skritt i å utvikle aktiviteten i Norske-
havet sammen med våre partnere. Sta-
toil ønsker at utviklingen av Aasta
Hansteen-feltet skal bidra til fortsatt
industriutvikling, sier Michelsen.

Teknologisk utfordring
I polarledkonseptet ligger det en utvi-
delse av Ormen Lange-feltets Nyham-
na-anlegg som etter ombyggingen vil
få status som gass-terminal. Videre er
rørledningen svært teknologisk kre-
vende, og vil være det dypeste røret i
verden med slike dimensjoner.  Et eget
rør mellom Polarled og Kristin-platt-
formen vil knytte ny infrastruktur opp
mot eksisterende infrastruktur på Hal-
tenbanken. I tillegg skal det forbere-
des for tilkobling av eksisterende og
fremtidige funn i området. Ifølge tids-
planen skal røret stå ferdig i 2016, et
år før Aasta Hansteen-utbyggingen
kommer i produksjon.

Krevende prosess
Prosjektdirektør for Polarled, Håkon
Ivarjord, sier at det har vært en kre-
vende prosess å vedta rørutbyggingen.

– Det har vært en krevende beslut-

ning, og en humpete vei. Men det har
vært et løsningsorientert partnerskap
med gode diskusjoner. Det har heller
aldri vært tvil om gjennomførbarhe-
ten, sier Ivarjord.

– Avtaleverket er nå signert, og vi
går inn i en fase med et partnerskap
som skal stå løpet ut. Det er mange
partnere, men det er også et prosjekt
hvor det ligger mange funn rundt rø-
ret som kan tilknyttes, sier prosjektdi-
rektør for Polarled, Håkon Ivarjord.

Tro på gassmarkedet
En annen problemstilling partnerne i
Polarled også må forholde seg til er et
relativt usikkert gassmarked. Etter ski-
fergassens inntog er det store sprik i

gassprisene, og flere store gassutbyg-
ginger har måttet lide under usikker-
hetene. Blant annet er Shtokman-pro-
sjektet vedtatt utsatt på ubestemt tid.

Kalkulert risiko
– Hvis man hadde utsatt prosjektene,
ville det redusert nåverdien. Den usik-
kerheten som er i gasspriser som følge
av usikre markeder, er en situasjon
som vi må leve med også fremover.
Prosjektøkonomi og robusthet er vikti-
ge faktorer i beslutningen som er tatt.
Vi kjører dette som planlagt, og anser
det som et lønnsomt prosjekt, sier in-
formasjonssjef Ola Anders Skauby i
Statoil.

Polarled utløser enorme investeringer i Norskehavet
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Certex International Offshore Services

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

Our extensive knowledge comes from years of experience working in
hostile environments to demanding deadlines which enables us 

to supply the perfect package for your business.

 

www.certex.net
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Norskehavsrådet avholder sty-
remøte og årsmøte den 13.
mars i Trondheim. På agenda-
en for styremøtet står blant
annet strategidiskusjon og
høringsuttalelse til utbygging-
en av Maria-feltet. På årsmø-
tet som følger etter styremø-
tet, er det valg på ny leder for
rådet. 

I henhold til vedtektene går lederver-
vet fra nord til sør og nestledervervet
fra sør til nord. I inneværende periode
har fylkesordfører Tore O. Sandvik
vært rådets leder med Ingvild Kjerkol
som nestleder. På årsmøtet vil leder-
vervet nå gå videre til Møre og Roms-
dal og fylkesordfører Jon Aasen, med
fylkesrådsleder Odd Eriksen som nest-
leder. Kommunenes fire representan-
ter i rådet er også på valg. Her sier
vedtektene at det skal velges en repre-
sentant fra én av medlemskommune-

ne i hvert av de fire fylkene.
Norskehavsrådet er et samarbeids-

organ opprettet av fylkeskommunene
Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og
Romsdal og Sør-Trøndelag og kommu-
nene Bodø, Alstahaug, Brønnøy, Vik-
na, Verdal, Stjørdal, Hemne, Hitra,
Aure, Kristiansund og Aukra. Rådet er
et konsensusorgan som skal arbeide
for petroleumsretta saker som er av
felles interesse for Norskehavsregio-
nen.

Norskehavsrådets møter avsluttes
med møte med Statoils ledelse og ori-
entering om Statoils forskningsvirk-
somhet på Rotvoll, hvor konserndirek-
tør Øystein Michelsen i Statoil skal
møte rådet.

I forbindelse med Norskehavskon-
feransen den 14. mars er det planlagt
et møte med olje- og energiminister
Ola Borten Moe.

Jon Aasen tar over roret
i Norskehavsrådet


