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Kværner har utviklet en ny vri på brønnhodeplattformer.
Målet er å bidra til å senke kostnadene for utbygging av nye
felt, samt utvidelser på eksisterende felt. For Kværner Verdal
kan disse konstruksjonene bli en ny bærebjelke.

«Subsea on a stick»
fra Kværner

Borekostadene på norsk sokkel er for høye.
Det vil Statoil gjøre noe med – og ny teknologi
er ett av stikkordene. Med forskningssjef Lars
Høier i spissen skal de finne kuren.

DNV kjøper Marine
Cybernetics
–  Dette er virkelig en stor sak for
oss. Vi får tilgang til et enormt
marked og et distribusjonsnett vi
ikke kunne drømme om tidligere,
forteller en fornøyd Stein Eggan,
direktør i Marine Cybernetics.
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Av Christian M. Bachke

LEDER

Eivind Reiten lanserte på årets Nor-
skehavskonferanse et drastisk forslag
til å få ned kostnadene på norsk sok-
kel: Ta et crashkurs hos Norske Skog!
Dette er en bedrift som i mange år
har slåss for livet i en sterkt konkur-
ranseutsatt internasjonal bransje, og
som har lært seg hvordan man skal få
kostnadene ned.

Norsk oljeindustri har levd i en ver-
den hvor alle piler har pekt oppover i
snart 40 år. Skreddersøm og spesial-
produksjon har vært oppskriften. Det-
te koster penger.

Nå må vi la store olje- og gassres-
surser ligge igjen i bergrunnen. Prisen
har blitt for høy til at det lønner seg å
ta dem opp. Bransjen jobber med sa-
ken, og gode forslag kommer opp. 

Reinertsen har satt seg som mål å
kunne levere komplette standardiser-
te subseafabrikker. De vil plukke ut-

styr fra de beste produsentene innen
hvert felt, og sette det sammen i stan-
dardiserte og strømlinjeformede løs-
ninger. Det sier seg selv at dette vil bli
billigere enn skreddersøm.

Walter Qvam i Kongsberggruppen
mener at oljebransjen bør slippe an-
dre aktører fra andre bransjer inn.
Han tenker her blant annet på under-
vannsutstyr, overvåkingsutstyr, sen-
sorteknologi eller datateknologi. Tenk
system istedenfor hjemmebrygget to-
talpakke.

Her ligger det store og interessan-
te utfordringer for teknologimiljøet i
Midt-Norge. Forskningsinstitusjonene
må lære seg å se over avdelings- og
instituttgrensene. Teknologibedrif-
tene må bevisst se hva de kan bruke
av for eksempel sensorteknologi og
datateknologi som er utviklet for helt
andre bransjer.

Oljeindustriklyngen på Grønøra på
Orkanger er en liten solskinnshistorie.
Her jobber jobber 1200 ansatte i in-
dustribedrifter med produksjon og
coating av oljeledninger, avanserte in-
speksjonsoppdrag over hele verden
og produksjon av produksjonsmodu-
ler for offshoreindustrien.

Det startet for over 100 år siden
med produksjon av blant annet fer-
dighus og foredling av kobberkis fra
Løken Gruver og utskiping av kobber,
gull og sølv. Bak dette stod blant an-
net industrigründeren og forretnings-
mannen Christian Thams. Dette eta-
blerte Orkanger som industrikommu-
ne med en nå lang industritradisjon.

Fremsynte industri- og forretnings-
folk fra Trondheim etablerte så på be-
gynnelsen av 1980-tallet offshore-
verkstedet Vigor på Grønøra. Dette
fikk noen turbulente år i opp- og ned-
gangstider med varierende oljepriser. 

På slutten av 1980-tallet tok ork-
dalpolitikerene et modig grep, og in-
vesterte et 10-talls millioner i utbe-

dring av området og mudring av
kaianlegg. Belønningen var i første
omgang en solid uthenging av Trygve
Hegnar over to hele sider i bladet Ka-
pital. Hvor dum kan politikere være?
Bortkastete skattepenger!

Men investeringen skulle vise seg å
bli svært lønnsom for kommunen.
Stena Offshore (nå Technip) bygde i
1995 en stor rørbase, Thermotite (nå
Bredero Shaw) investerte i et meget
avansert coatingverksted for rør, Rei-
nertsen overtok Vigor og produserer i
dag store offshoremoduler, OIS Orkla
(nå Axess) etablerte en internasjonal
inspeksjonsbedrift.

Dette har det merkelig nok aldri
stått et pip om i Kapital. Noen er min-
dre flink enn andre til å innrømme at
de har tatt feil.

Men det viser at når fremsynte og
handlekraftige politikere og driftige
industrifolk jobber tett sammen går
det an å skape slagkraftige bedrifter
og stabil sysselsetting.

Hvordan senke kostnadene?

Industri og politikk hånd i hånd

Ormen Lange-spill lastet 
ned 150.000 ganger
Spillet Ormen Lange Pipe Rider
II. som utfordrer deg til å kjøre
så fort som mulig gjennom
Ormen Lange-rørledningene,
helt fra reservoaret i
Norskehavet til markedet i
Storbritannia, har blitt lastet
ned av 150 000 brukere.

Det populære spillet er tilgjengelig
som en gratis app både på App Store
og Google Play.

Spillet Pipe Rider er en del av Or-
men Lange World, en nettportal som
også inkluderer faktainformasjon, fil-
mer og skoleoppgaver om Ormen
Lange. 

— Ormen Lange World gjør det
mulig for ungdom å treffe oss på net-
tet, og å oppleve på en interaktiv måte
hvor gøy og interessant realfag kan
være i praksis. Spillet, nettportalen og

filmene er også nyttige verktøy for
våre ansatte som ofte møter studenter
og lærere i skolen eller deltar på arran-
gementer som karrieredager, forteller
kommunikasjonsrådgiver i Norske
Shell, Alice Bergfall.

Olje- og gassindustrien trenger flere
ingeniører, forskere og folk med tek-
nisk ekspertise. Målgruppen til Ormen
Lange World og Pipe Rider er hovedsa-
kelig ungdom mellom 12 og 24 år,
som er i gang med å ta utdannings-
valg.

– Vi håper at Ormen Lange World
og Pipe Rider-spillet skaper nysgjerrig-
het og interesse for realfag og petro-
leumsrelaterte fag blant unge. Vår
bransje har utrolig mange spennende
karrieremuligheter for de med interes-
se for vitenskap og teknologi og dette
ønsker vi å vise frem, avslutter Berg-
fall.

Neste utgave kommer 13. august 2014.

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

www.midnor.no
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Trykksak

Blandingen av fag og blånoter
i Molde går aldri av moten.
Året jazzgass går av stabelen
den 15. juli, på Hotel Seilet i
Molde. 

– Det skjer stadig innovasjon innenfor
petroleumssektoren, ikke minst på
miljø. Vi komme til å fokusere på blant
annet boring frå land, en ny og bane-
brytende metode som nå er under ut-
greiing. Utnytting av spillvarme er et
annet eksempel, sier seksjonsleder i
Møre og Romsdal fylkeskommune,
Bengt Endreseth. Det er Møre og
Romsdal fylkeskommune v/Energiregi-
on Møre i samarbeid med Gassco som
arrangerer JazzGass. Fylkeskommunen
har rollen som regional tilrettelegger
og bindeledd mellom næringsliv, be-
folkning og politikere.

– JazzGass er en arena der vi ser
nærmer på hvordan petroleumsressur-
sene våre blir forvalta, både regionalt,
nasjonalt og globalt. Vi ser også spesi-
elt på den europeiske gassmarkedet,
då den er svært viktig for oss, sier En-
dreseth.

JazzGass 2014

Nok en gang nærmer det seg
den årlige HMS-konferansen 
i Kristiansund. 

– Årets konferanse har betydelig fokus
på utfordringer, beredskap og kom-
munikasjon. Vi tar for oss temaer som
beredskapsplanlegging og -ledelse,
krisehåndtering, operasjonelle utfor-
dringer – blant annet i Barentshavet,
enhetlig ledelsessystem, kapasitet og
responstid. Her vil erfaringer og tiltak
etter In Amenas, risikoerkjennelse og
lederansvar med bakgrunn i 22. juli-
kommisjonens arbeid samt journalis-
tenes tilnærming i forbindelse med
hendelser og katastrofer stå sentralt,
opplyser arrangør for konferansen,
KOM Vekst. 

Sistnevnte tema vil bli toppet med
en samtale mellom sjefredaktør Lars
Helle – Stavanger Aftenblad, ansvarlig
advokat Alexandra Bech Gjørv – Advo-
katfirmaet Hjort DA og Leader Emer-
gency Preparedness Dag Henning Slei-
re – Statoil ASA. 

Ordstyrer er møteleder Kitty Eide.

Konferansen avrundes med tema ef-
fektiv kommunikasjon i en hektisk
hverdag. Det hele går av stabelen 11.-

12. juni på Thon Hotel i Kristiansund.
Påmelding gjøres på KOM Vekst sine
hjemmesider.

Tunge navn til årets HMS-konferanse

HMS-konferansen i Kristiansund den 11. og 12. juni kan allerede nå skilte med
to sentrale navn. Alexandra Bech Gjørv, som ledet 22. juli-kommisjonen, og
Lars Helle, som var sjefredaktør i Dagbladet under 22. juli og sjefredaktør i
Stavanger Aftenblad under angrepet i In Amenas.

Fylkesordfører Jon Aasen åpner og ønsker velkommen til konferansen. Til
venstre seksjonsleder i Møre og Romsdal fylkeskommune, Bengt Endreseth,
som leder konferansen.
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Dette var rådet fra en av de
profilerte foredragsholderne
på Norskehavskonferansen,
Eivind Reiten, tidligere gene-
raldirektør i Norsk Hydro og
olje- og energiminister. Tema
var todelingen i norsk økono-
mi, hvor oljeindustrien er
lønnsdriveren.

Denne problemstillingen opptok ikke
Reiten så mye. På sikt vil markedet løse
dette på sin måte, mener han. Den
type industri som ikke tåler de norske
kostnadene ville allikevel ha forsvun-
net ut av landet. 

Det store problemet nå er det me-
get høye kostnadsnivået i norsk oljein-
dustri. Dette har vært en gullkantet in-
dustri i over 40 år, kostnader og be-
tingelser har økt år for år. 78% margi-
nalskatt og pensjonsalder på 55 år har
heller ikke hjulpet til å få kostnadene
ned.

Ulykken for landet nå er at margi-
nale oljefelt blir ulønnsomme, og at
ressursene blir liggende igjen i bakken.
Reiten er styreleder i Norske Skog,
som lenge har kjempet mot sterk
utenlandsk konkurranse og fallende
marked. Norske oljeledere må lære
seg å kutte kostnader, og Reiten anbe-
falte sterkt et kurs i skogindustrien.

Opp med industrien
270 deltakere inklusive et hundretalls
studenter fra NTNU og Høyskolen i
Sør-Trøndelag lyttet også med interes-
sert til konferansier Aslak Sira Myhre,
leder av Litteraturhuset i Oslo og med
rød bakgrunn i Stavanger.

Han ba alle deltakerne om å sky
møter som innledes med at i fremti-
den skal Norge leve av kunnskapsin-

dustrien. Brukes gjerne når politikere
er til stede, og viser dessverre hvor
fjernt de kan være fra verdiskapingen i
Norge i dag.

Norge har i over hundre år levd av
kunnskapsindustrien. Se bare på vår
skipsindustri, utbyggingen av våre
vannkraftverk, og nå ikke minst fiske-
oppdrett og vår olje- og gassindustri.
På alle disse feltene er Norge ledende i
verden på kunnskap og teknologi. Og
det er dette vi lever av i Norge i dag. Vi
må slutte å snakke nedsettende om in-
dustrien vår!

Norskehavskonferansen er den ol-

jekonferanse i Norge som har lavest
gjennomsnittsalder. Dette på grunn av
alle studentene som deltar både som
foredragsholdere og deltakere. Dessu-
ten stiller de viktigste oljeselskap og le-
verandører opp med egne stands for å
synliggjøre bransjen. I år deltok hele
17 bedrifter på Markedsplassen.

Norskehavskonferansen 2014:

– Ta et crashkurs hos Norske Skog!

Øverst: Øyvind Reiten, til høyre, i engasjert
samtale med ordfører i Stjørdal kommune
Ivar Vigdenes og Thomas Reinertsen,
Reinertsen Oil & Gas.

Studenter fra NTNU og høgskoler i
Trøndelag besøker Markedsplassen under
Norskehavskonferansen. Her kan man også
ta en pust i bakken (i kantina) mellom
slagene, med luksustapas fra Rica Hell.



Nasjonsbyggeren 

IvarAasen

Alltid videre for å skape verdier på norsk sokkel

Ivar Aasen krysset Norge i sin inn-
samling av ord og ordtrykk til det
som i dag er nynorsk. Det norske 
tar hele verden i bruk for å bygge 
ut Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.

www.detnor.no

Stand B290/10
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Trondheimsbaserte Marine
Cybernetics ble nylig kjøpt
opp av DNV GL. – Dette er 
virkelig en stor sak for oss. 
Vi får tilgang til et enormt
marked og et distribusjonsnett
vi ikke kunne drømme om 
tidligere, forteller en fornøyd
Stein Eggan, som sitter 
i direktørstolen i Marine
Cybernetics. 

Marine Cybernetics ble etablert i 2002
som en spin-off fra NTNU. Selskapet er
i dag ledende innen tredjeparts testing
av kontrollsystemer. Marine Cyberne-
tics introduserte begrepet Hardware-
In-the Loop-Testing (HIL) for maritime
og offshorerelatert industri. HIL-tes-
ting reduserer risikoen for ulykker, off-
hirekostnader og nedetid som skyldes
svakheter programvaren som brukes
på ulike installasjoner.

– Dette er en viktig milepæl for oss
og en sann anerkjennelse av våre ev-
ner som en ledende leverandør innen
vårt felt. Denne transaksjonen vil styr-
ke våre globale leveranseevner og
videreføre en teknologisk utvikling, til
fordel for begge selskapenes kunder
og partnere i industrien. Det vil også
skape interessante muligheter for våre
ansatte, sier Eggan.

– Software har blitt et svakt punkt.
DNV GL er verdens ledende shipping

og offshore klassefiseringselskap og
en av verdens ledende tjenesteleveran-
dører innen teknisk risikoanalyse.

– Beslutningen om å investere i Ma-
rine Cybernetics ble drevet av den
økende betydningen av programvare-
avhengige systemer for å sikre trygg,
forutsigbar og effektiv drift. Vi har nå
kommet til et punkt hvor vi ikke kun
kan stole på testing og verifisering av
maskinvarene, sier Remi Eriksen, Exe-
cutive Vice President og COO i DNV
GL.

– Vi ser at et økende antall hen-
delser, mange av dem alvorlige, er for-
årsaket av programvare-relaterte pro-
blemstillinger. Det er en svakhet i må-
ten offshore- og maritime næringer
arbeider for å sikre komplett system-
kvalitet. Det svake punktet blir større
for hver dag, men dette vil vi rette på,
fortsetter han, og legger til:

– Marine Cybernetics har unik tek-
nologi og prosesser for tredjeparts tes-
ting og verifisering av databaserte sty-
resystemer. Dette vil være en banebry-
tende plattform som forbedrer sikker-
heten og øker driftseffektiviteten
innenfor offshore og maritime næ-
ringer.

Fra 70 til 16.000
Et krav for programvaresertifisering
ble innført i offshore klassifiseringsre-
gler av DNV GL for en tid siden. Fore-

løpig er markedet for tredjepartstes-
ting og sertifisering av styringssyste-
mer lite, men har stort potensial.

Ifølge Eriksen vil de kortsiktige sy-
nergiene legge til rette for en global
utvalsing av HIL-testing tjenester via
DNV GLs verdensomspennende nett-
verk, slik at Marine Cybernetics vil nå
enda flere kunder over hele verden På
sikt vil det også dreie seg om å kombi-
nere tjenester.

Marine Cybernetics har utført HIL
tester på 140 forskjellige fartøyer, her-
under boreenheter (boreskip, halvt
nedsenkbare rigger, jack-ups), kon-
struksjonsskip, skytteltankskip og off-

shoreservicefartøyer.
Fra sitt hovedkontor i Trondheim,

sysselsetter Marine Cybernetics nesten
70 mennesker over hele verden med
kontorer i Rio de Janeiro, Brasil og
Houston. Nå har de blitt en del av en
organisasjon med over 16.000 ansat-
te.

DNV GL-kjøp gir store muligheter for Marine Cybernetics

Administrerende direktør i Marine
Cybernetics Stein Eggan og Remi
Eriksen, Executive Vice President og
COO i DNV GL.

I løpet av 14 hektiske dager
ble det utført 25 000 timer
med modifikasjoner, vedlike-
hold og ettersyn på Heidrun,
slik at plattformen i nye tre år
kan produsere olje og gass på
en effektiv og sikker måte.

– Natt til mandag 28. april ble årets re-
visjonsstans på Heidrun påbegynt med
nedstenging og gassfriing av produk-
sjonsanleggene om bord. Fjorten dag
er senere, den 13. mai startet produk-
sjonen opp igjen – helt etter planen,
forteller informasjonssjef i Statoil,
Sverre Kojedal.

De største og mest omfattende en-
keltaktivitetene under årets revisjons-
stans var utskifting av Mellapak i 1. og
3.trinn separator, et arbeid som krever
mye rengjøring og tankarbeid. 

Reinertsen har som V&M-leveran-
dør på Heidrun og hovedleverandør
for LPP-prosjektet, ansvaret for hoved-
delen av det arbeidet som ble utført
om bord under stansen. Andre opp-
drag ble utført av leverandører som
IKM i Kristiansund, Linjebygg Offshore
i Molde og en rekke andre selskap.
Statoils egen driftsorganisasjon var
også involvert. I forkant av stansen ble
all boreaktivitet ombord avsluttet for å
frigi arealer til lagerplass i revisjons-

stansen.
Den mest krevende logistikk utfor-

dringen under stansen i år var det mu-
lig omfattende volumet av mulig LRA
holdig avfall som kommer ut av 1. og
3. trinn separator. For å kunne ta hånd
om dette på en trygg og sikker måte
ble det totalt rekvirert 115 tomme luk-
kede mudskipper som skal nyttes for
transport av avfallet til land, opplyser
Statoil.

Omfattende revisjonsstans på Heidrun

Informasjonssjef i Statoil, Sverre
Kojedal.

Heidrun-plattformen ble satt i drift i
1995, og totale investeringer fram til 
i dag beløper seg til 62 milliarder.
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Borekostadene på norsk 
sokkel er for høye. Det vil
Statoil gjøre noe med og ny
teknologi er ett av stikk-
ordene. Med forskningssjef
sjef Lars Høier i spissen 
skal de finne kuren. 

Fra sjefsstolen for på Rotvoll i Trond-
heim sørger Lars Høier for at Statoils
forskningsbudsjett på hele tre milliar-
der kroner pr. år får vitenskapelige føt-
ter å gå på. Av Statoils stab på 780
forskere jobber hele 420 på Rotvoll. I
tillegg kommer samarbeidsinstitusjo-
ner og universiteter over hele verden.
Alt styres fra Høiers bord. Selv har
trønderen på 46 år gått gradene i 
Statoil etter avsluttet doktorgrad fra
NTNU.

– Ikke bærekraftig
Statoil har markert seg som et oljesel-
skap som både utvikler og tar i bruk
det nyeste på teknologifronten. Men
de voldsomme teknologiske sprang-
ene man har gjort på blant annet sub-
sea og HT/HP-felt, kombinert med rig-
grater som har skutt i været, har en
bakside. Det meste blir fort forferdelig
dyrt. Direktør Grethe K. Moen i Petoro
gikk nylig ut og kritiserte oljebransjen
for å jobbe for sakte og for dyrt.  Ett
eksempel Moen dro frem av at bore-
prosessen i dag tar dobbelt så lenge
som for 20 år siden. Det er på det rene
at borekostnadene gjør at det blir bo-
ret færre brønner. Dette påvirker i sin
tur funnraten og vanskeliggjør boring-
er av nye brønner på modne felt som
kan bidra til å øke utvinningsraten be-
tydelig.

Ingen kjenner dette på kroppen
bede enn oljeselskapene, og Statoil
har for lengt tatt utfordringen.

– Vår strategi ligger fast. Vi skal og
kan få ned borekostnadene. Vi må rett
og slett øke vår konkurransekraft. Den
situasjonen vi har i dag er ikke bære-
kraftig. Derfor jobber vi nå bredt, og
ser på alle aspekter slik at vi kan få ned
prisen per brønn. Dette er avgjørende
for å lykkes med vår ambisjon om 
60 % utvinning på norsk sokkel forsik-
rer han. – Men dette er en utfordring
for hele industrien, ikke bare for Sta-
toil, understreker Høier.

Mer automasjon og nyere rigger
Borekostnadene total for oljeselska-

pene på norsk sokkel var i fjor på ca.
93 milliarder kroner.

– Ny teknologi gir enorme utslag
hvis de gir kostnadsreduksjon på dette
feltet. Så vi har en betydelig innsats i
mot hvordan vi kan få ned bore- og
kompletteringstiden. Slik jeg ser det er
dette noe som henger sammen med
IOR. Mindre nedetid på installasjonene
og raskere komplettering er et par
stikkord. Blir ikke riktig sammenheng. 

Nøkkelen ligger blant annet i å lære
av andre verdenslendende miljøer, 
mener forskningsdirektøren.

– Historien er full av andre industri-
er som har vært gode på å bruke tek-
nologi for å få ned kostnadene. Bilin-
dustrien har vært spesielt flinke. Vi kan
se til flyindustrien og andre. Det jeg
tenker at  vi må ha en større grad av
automasjon og standardisering, da
spesielt  i boreprosessen, sier Høier. 

En betydelig fremtidig utgiftspost
for Statoil er pluggingen av eksiste-
rende brønner. 

– De neste 25 årene skal ca. 1000
brønner plugges. Med dagens kost-

nad og teknologi vil dette koste oss ca
125 milliarder kroner. Derfor er vi
tungt inn for å se på hvordan denne
prosessen kan gjøres raskere og billi-
gere. Dette vil frigjøre ikke bare peng-
er, men riggtid som kan brukes for å
bore IOR-brønner, forklarer Høier. 

Mindre skreddersøm, 
mer standardisering
Høier mener at bransjen i alt for stor
grad har blitt avhengig av skredder-
søm, standardløsninger må inn, ikke
bare i boring og brønn, men også når
det kommer til utbygginger.

– Vi har rett og slett vært litt for
flinke. Vi må begynne å  tenke at en-
kelte løsninger er bra nok som de er.
Vi må over på en standardisering, spe-
sielt på subsea. Masseproduksjon og
hyllevare er en del av løsningen. Nå
betyr ikke dette at vi må gjøre ting
dårligere. Byggeklossene vi skal bruke
må utvikles og hele tiden ligge i front
og sette standarden. Men de må passe
sammen som legoklosser, man kan
bygge mye kult av Lego vet du, sier

han spøkefullt.
– Vi har i den siste tiden virkelig ut-

fordret leverandørindustrien for å job-
be mot å ha kompatible løsninger. Det
hjelper oss lite hvis alle skal hegne om
sine egne løsninger som ikke passer
sammen. Når vi vet at ca. 77 prosent
av fremtidens utbygginger vil være
subseafelt, så må vi redusere kostna-
dene, sier han. 

Og selv om ambisjonen om å få ut-
viklet den komplette subseafabrikken
står, så er det ikke noe som skal skje
for enhver pris, understreker Høier.

I enkelte tilfeller vil det værer aktu-
elt på å se på bruk av brønnhodeplatt-
former, fremfor subseautbygginger (se
egen sak på neste side om Kværners
konsept for dette som Statoil har støt-
tet).

Høyer sier at de Statoil selv må ta
noe av ansvaret for at kostnadene for
boring og utbygging har blitt såpass
høye.

– Vi har nok hatt litt for høye krav
til våre underleverandører. Vi er i ferd
med å definere de tekniske kravene og
lære oss å se hva som egentlig er godt
nok. Vi trenger ikke alltid skreddersøm
og verdensrekorder. Vi trenger trygge,
enkle  og standardiserte systemer som
viker og vi skal levere fremtidens stan-
darder,  sier han.

Slik skal borekostnadene ned

Forskningssjef Lars Høier i Statoil
inspiserer NTNU’s nye
kompressorlaboratorium.
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Nylig åpnet NTNU sitt nye
kompressorlaboratorium.
Etableringen beskrives som en
milepæl for norsk forskning.
Den bidrar til å befeste
Trondheim som et episenter
for utviklingen av 
kompressorteknologi. 
– Dette har blitt en integrert kompres-
sorrigg som er enestående i global
sammenheng. For samarbeidspartner-
ne våre i Statoil, ABB og Gassco vil
dette bli en unik mulighet for utvikling
og testing av ny teknologi for blant
annet  å bedre effektivitet og regula-
ritet på anleggene, sier professor Lars
Eirik Bakken (bildet) ved institutt for
energi- og prosessteknikk ved NTNU.

Det som gjør nettopp denne laben
så unik er at forskerne kan visualisere
hvordan olje og gass oppfører seg på
«molekylnivå» inne i en tilnærmet full-
skalakompressor. Den muliggjør studi-
er av hele strømnings- og energiforlø-
pet, fra «molekylnivå» i gass og væs-
ke, via mekaniske komponenter til
«elektronnivå» i elektriske drivere. For
første gang kan man nå sette opp in-
tegrert forskning på strømningstek-
nikk med våt- og tørrgass sammen
med elektromekaniske deler.

– Dette er enormt viktig, spesielt
for utviklingen av subseakompresso-
rer, forteller Bakken.

Han forteller videre at verdensle-
dende leverandører har vist sin interes-

se for laben. Blant andre GE har vært
her og testet ny våtgass kompresjons-
teknologi. Kompressoren er helt i
fremste rekke. Vi har bygd opp kom-
petanse rundt denne teknologien over
mange år, og signalene fra industrien
er klare,. Dette er sterkt ønsket, sier en
stolt Bakken. 

Vil øke utvinningsgraden på felt
Lars Høier, forskningsdirektør i Statoil
var tilstede under åpningen av laben. 

– De har bygd opp et verdensle-
dende kompetansemiljø, og dette er
et godt eksempel på at man ikke kan
modellere seg frem til alt, man må inn
å måle. Denne teknologien vil ikke
bare bidra til bedre gassforsyning til

kontinentet t, men vil også kunne bi-
dra til å øke utvinningsgraden på olje-
og gassfelt,  sier Høier.

Statoil spleiser, sammen med ABB
og Gassco, på et budsjett på over 45
millioner kroner til utvikling av ny tek-
nologi de neste tre årene.

– Nært samarbeid mellom kunder,
leverandører og ledende forsknings-

miljøer er en forutsetning for utvikling
av norsk offshoreteknologi. Vi setter
pris på å få være med på et forsk-
ningssamarbeid som dette, med høy
gjensidig nytteverdi for alle parter. Vi
stiller med utstyr, men vil også bidra
med vår kompetanse på prosesskon-
troll og elektrisk drift av roterende
maskineri, både fra norsk sokkel og

internasjonalt, sier leder for ABBs nor-
ske olje- og gassvirksomhet, Borghild
Lunde.

Kværner har utviklet en ny 
vri på brønnhodeplattformer.
Målet er å bidra til å senke
kostnadene for utbygging av
nye felt, samt utvidelser på
eksisterende felt. 
For Kværner Verdal kan disse
konstruksjonene bli en ny
bærebjelke.

Brønnhodeplattformer er ganske en-
kelt ubemannede miniplattformer
som i noen tilfeller kan erstatte langt
dyrere subsealøsninger.

Som et resultat av inntoget av nes-
te generasjon jackup-borerigger ,Cat
D og J, har Kværner utviklet konsep-
tet «subsea on a  stick». Kværners
brønnhodeplattformer er tilpasset
høyden på disse slik at boreriggen
kan plasseres direkte over brønnho-
deplattformen og bore brønner
gjennom dekket på den. 

Når boreriggen er ferdig, kan den
fortsett til neste jobb.  

På dekket av brønnhodeplattfor-
men sitter juletreet som ellers typisk
står på en stor produksjonsplattform
eller  i det tøffe miljøet på havbun-
nen. Dettevilikke bare forenkle vedli-
kehold, men også sette mindre krav
til teknologikvalifiseringen av utsty-
ret. 

– Enorme besparelser
Kværners plattformer  kan installeres
på havdyp ned mot 180 meter.

– Vi har med spenning registert at
Statoil  ved flere anledninger har
fremhevetat dette nye konseptet for
brønnhodeplattformer kan bidra til
betydelige  kostnadskutt på norsk

sokkel. Vi ser på det som en mar-
kedsmulighet hvor vi kan gi kundene
våre økt verdiskapning. I kombina-
sjon med vårt konsept kan den nye
generasjonen borerigger  utnyttes
enda bedre. Dettevilkuttekostnade-
nebetydelig.Man kan bygge ut flere
marginale felt billigere, samt at  man
vil kunne øke utvinningsgraden og le-
vetiden på eksisterende felt, forteller
konsernsjef i Kværner Jan Arve Hau-
gan. 

Statoil har sågar vært med å finan-
siere teknologiutviklingen som Kvær-
ner har jobbet med i dette konseptet.

Kværner vil nå videreutvikle løs-
ningen for enkle brønnhodeplattfor-
mer, og har stor tro på at de kan bli
en sentral del av fremtidens prosjek-
ter.

– Jeg tror ikke vi vil se EPC-
kontrakter for slike plattformer i år,

men i årene som kommer kan de nok
dukke opp, og da vil spesielt Kværner
Verdal være sentral for slike leveran-
ser, avslutter Haugan. 

Målet er å kunne bygge slike kon-
struksjoner med kort leveringstid.

«Subsea on a stick» fra Kværner

NTNU med kompressorlab i verdensklasse
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Ormen Lange-lisensen har
besluttet å utsette offshore
kompresjon på Ormen Lange,
og stoppe det pågående 
arbeidet for konseptvalg. 

Shell og lisenspartnerne har siden
2008 arbeidet mot valg av konsept for
fase to av utbyggingen; enten under-
vannskompresjon eller kompresjon fra
en strekkstagsplattform.  

– Beslutningen om å stoppe pågå-
ende arbeid er basert på en oppdatert
økonomivurdering som inkluderer ny
kostnadsinformasjon om nåværende
konsepter, samt oppdatert reservoar-
analyse. Nåværende konsepter for
offshore kompresjon for Ormen Lange
er ikke lønnsomme. Den oppdaterte
reservoaranalysen viser også at offsho-
re kompresjon ikke er tidskritisk for ut-
vinningsgraden fra Ormen Lange-fel-
tet, sier leder i styringskomiteen, Odin
Estensen.  

Fortsatt tro på teknologien 
– Olje- og gassindustrien har en kost-
nadsutfordring. Når dette kombineres
med usikkerhet om konseptenes mo-
denhet og størrelsen på produksjons-
volumer, er ikke prosjektet lenger
lønnsomt. Ormen Lange-partnerne
står fast ved ambisjonen om å maksi-
mere utvinningen fra feltet på en bæ-
rekraftig måte. Mer kunnskap vil bli til-
gjengelig både fra reservoar og tekno-

logiutvikling de kommende årene og
vil danne grunnlag for å vurdere nye
kompresjonsalternativer, sier Estensen. 

Men alt håp er ikke ute.
– Ormen Lange-lisensen har tro på
undervanns kompresjonsteknologi, og
ser fortsatt på kvalifiseringen av denne

teknologien som viktig for videreutvik-
lingen av Ormen Lange.  Denne tekno-
logien er viktig for pågående og frem-
tidige prosjekt på norsk sokkel, sier Es-
tensen. 

Beslutningen støttes av alle Ormen
Lange partnerne, unntatt Petoro, opp-
lyser Shell.

Ormen Lange utsetter offshore kompresjon

E.ON E&P Norge har fått 
tillatelse fra OD for boring av
letebrønnen 6507/5-7 Terne på
Haltenbanken i Norskehavet,
hvor Det norske også sitter
med 20 prosent. Boringen er
planlagt i mars/april neste år.

Letebrønnen ligger i lisens 558, ca. 18
km sørøst for Skarv-feltet og 27 km
nordvest for Heidrun.

Brønnen er planlagt boret med
«Borgland Dolphin», og ligger på  404
meters dyp. Varighet for boring av
brønnen er estimert til 45 døgn. Inklu-
dert i boretiden er boring av et sides-
teg, dersom det påtreffes hydrokarbo-
ner.

Primærmalet er Garn formasjonen,
som er prognosert pa 1341 m
TVD/MD. Sekundærmal er Ile, Tilje og
Are formasjonene. Formasjonene for-
ventes a være hydrokarbonførende
med oljetype tilsvarende Heidrun Ek-
sport Blend. 

E.ON er operatør av PL 558 med 30
prosent eierandel med partnerne
PGNiG (30 prosent), Det norske (20
prosent) og Petoro (20 prosent).

Klarsignal for boring av Terne

Adm. dir. i E:ON Norge,
Haakon Haaland.

Letebrønnen ligger i lisens 558,
på 404 meters dyp, 18 km
sørøst for Skarv-feltet og 27 km
nordvest for Heidrun. Nærmeste
fastland er Kalvøya, som ligger
160 km fra Terne.

Leder i styringskomiteen, Odin
Estensen.  



Du ser bak tallene  
når du har store  
ting på gang
Maxence Brévière liker å ta styring over tallene. 
Han er sjef for kostnadskontroll i Total.

Når aktiviteten vår når nye høyder og mange 
mennesker er i sving, er det viktig å gjøre en 
grundig jobb med tall og analyser. Derfor er vi  
i Total veldig glade for å ha Maxence hos oss.  
Med bakgrunn både som ingeniør og økonom  
vet han akkurat hvor han skal se bak tallene når  
vi nå bygger ut Martin Linge-feltet i Nordsjøen.

Vi er Total, et av verdens største olje- og  
gasselskap, med nærmere 50 års erfaring  
i Norge. 
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Skarv
Vi trenger et sterkt 
næringsliv i Nordland 

Vi har gode erfaringer med lokale bedrifter som 
leverer varer og tjenester til Skarvfeltet. 

Vi inngår derfor nye, og forlenger eksisterende 
kontrakter med bedrifter på Helgeland.

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

Erling Haug A/S har utvidet
sitt spekter, og tilbyr nå også
service og sertifisering av 
kraner.

– Vi har solgt wire, kjetting, taljer og
løfteutstyr i snart et trekvart århundre,
og ønsker å tilby kundene våre en mer
komplett pakke, sier adm. dir. i Erling
HaugA/S, Kristian Steinshylla.

Tre nye ansatte med bred erfaring
fra kraninspeksjoner nå i full sving.

– Fra tidligere har vi kun foretatt
kontroll på løst løfteutstyr og manuel-
le taljer (G10 og G11).  Nå er den sak-
kyndige virksomheten utvidet til også

å gjelde service/kontroll på tårnkran
(G2), bro- og traverskran (G4), elektro-
taljer (G7) mm, forklarer Steinshylla.

For kundene vil dette bety at Erling
Haug A/S kan følge de opp i enda
større grad enn før. 

Selskapet har kunder i stort sett
hele Trøndelagsregionen, og Nordmø-
re betjenes av egen avdeling i Kristian-
sund.

Steinshylla opplyser at de første av-
talene for kranservice allerede er
undertegnet.

Erling Haug satser i høyden

Statoil har tildelt FEED-
kontrakten på Johan 
Sverdrup-feltrørledningene 
til IKM Ocean Design som har
tilhold i Trondheim. 

–  Vår erfaring og kompetanse passer
meget godt med de mange utfor-
dringene for en faset utbygging av 
Johan Sverdrup-feltet. Dette er en

videreføring av det gode arbeidet som
er gjennomført i tidligere prosjektfa-
ser, og gir oss muligheten til å ytterli-
gere støtte Statoil og partnerne i ut-
formingen av feltarkitekturen og
undervannsløsninger for det største ol-
jefunnet på norsk sokkel på tretti år,
opplyser en svært fornøyd adm. dir. i
IKM Ocean Design, Peder Hoås.  

De viktigste målene for prosjektet
er å optimalisere løsningen for feltet
og feltrørledningene og videre utvikle
en robust og kostnadseffektiv løsning
for gjennomføringen av prosjektet.
Prosjektet vil starte umiddelbart.

Konseptvalg for Johan Sverdrup-
feltet ble gjort i februar 2014. Feltet
ligger sør for Grane, nord-øst for
Sleipnerog ca. 140 km vest for Sta-
vanger. Vanndybden i området er på
110-120 meter. Produksjonsstart er
forventet sent i 2019.

Johan Sverdrup-FEED til IKM
Ocean Design Trondheim

En svært fornøyd adm. dir. i IKM
Ocean Design, Peder Hoås.
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a DNV GL company

MEET US AT THIS YEAR’S ONS!

ONS BOOTH: HALL B-290/1 MID NORWAY 

Marine Cybernetics is a Third-party supplier of Hardware-In-the- Loop 
(HIL) testing, a form of insurance that works to protect offshore operations 
against undesired incidents and non-productive time. Marine Cybernetics 
thoroughly tests not only the functionality of your control systems, but 
also their robustness against a wide range of failures and protective 
safety barriers hidden in the software. 

Today Marine Cybernetics has more than 10 years of experience with 
headquarters in Trondheim, Norway and additional offi ces in Rio, Houston, 
Stavanger and Ålesund. As the world leader in Third-party HIL testing, 
we believe in our methods and are dedicated to our task: safe software 
– safe operations.

Inspired – Dedicated – Reliable

marinecyb.com
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Stand B290/1

Åsgard passerer i disse dager
en betydelig milepæl når
totalt 2 milliarder fat olje er
produsert. Med dagens 
oljepris tilsvarer den samlede
verdien på oljen og gassen et
tall fra Onkel Skrue sitt 
vokabular – over en billion
kroner!

– Du kunne bygget mye vei, sykehus
over hele landet eller arrangert mange
OL for de pengene, sier produksjonsdi-
rektør Jens Økland. Og hadde du hatt
all denne oljen i fysiske oljefat kunne
du stablet deg frem og tilbake til må-
nen 2 ganger eller hele 44 ganger
rundt jorden.

Åsgard A startet produksjonen i
1999, mens gass-prosesseringsanleg-
get som ble bygget på Åsgard B ble
satt i drift året etterpå, sammen med
gassrørledningen Åsgard Transport fra
feltet og inn til Kårstø.

– Med tanke på at investeringene i
utbyggingsfasen var på i overkant av
65 milliarder kroner så må vi vel kunne
kalle Åsgard en god investering. Og
det er fortsatt mye å hente. Vi har bare
produsert litt over halvparten av Ås-
gards reserver, sier Økland. 

– Feltet har i dag en utvinningsgrad
på 50 prosent, men vår «hårete» am-

bisjon er å hente ut 60 prosent av re-
servoarene innen den forventede leve-
tiden frem mot 2050.

Åsgard B
Havbunnsanlegget på Åsgard B  er et
av de mest avanserte og kompliserte
som noensinne er bygget, med hele
58 brønner fordelt på 23 bunnram-
mer.

Åsgard-installasjonene tar i dag
imot olje og gass fra seks forskjellige
felt: Midgard, Smørbukk, Smørbukk
Sør, Mikkel, Morvin og Smørbukk
Nordøst.

På en vanlig dag produserer skipet
Åsgard A, og plattformen Åsgard B
rundt 50 millioner kubikkmeter gass
og 80 000 fat olje og kondensat. Med
dagens olje- og gasspriser gir det en
daglig verdiskaping på rundt 150 -
160 millioner kroner, eller rundt 60
milliarder kroner på årsbasis.

– Utbyggingen av Åsgard var en
modig beslutning – vi kan se med
stolthet se tilbake på en fremsynt start
og håpe på et fortsatt langt rikt liv på
norsk sokkel, avslutter Økland.

2 milliarder fat «sort gull» produsert over Åsgard

Produksjonsdirektør Jens Økland i Åsgard-lisensen bidrar med en årlig
verdiskaping på 60 milliarder kroner.
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SMART FIELDS
DIGITAL OIL FIELDS

FIELDS OF THE FUTURE

www.ioconf.no 
INTELLIGENT PETROLEUM FIELDS AND INTEGRATED OPERATIONS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED 
OPERATIONS IN THE PETROLEUM INDUSTRY

TRONDHEIM, NORWAY, 30 SEPTEMBER - 1 OCTOBER 2014

ORGANIZED BY CENTER FOR INTEGRATED OPERATIONS IN THE PETROLEUM INDUSTRY

KEY NOTE SPEAKERS:

TORD LIEN 
Minster of Petroleum 

and Energy of Norway

HELGE LUND 
CEO Statoil 

CRISTINA PINHO
Executive Manager, 

Petrobras

CHON FUI CHAI
Smart Fields Manager, 

Shell

DAY 1
PLENARY 1: 

Intelligent Petroleum Fields and future 

technology challenges in O&G

PLENARY 2: 
Proactive Operations in O&G 

PLENARY 3: 
R&D and Innovation 

– Business & Academy

DAY 2
PLENARY 4: 

The value and challenges of implement-

ing Integrated Operations

PLENARY 5: 
Autonomous systems and 

remote operations 

PLENARY 6: 
Integrated Operations in the future.

Round table discussion 

 · 25 speakers from international oil and gas companies, service industry, R&D, 

and universities

 · Young Professional Program

 · Venue: Royal Garden Hotel, Trondheim, Norway

 · Registration and hotel reservation: www.ioconf.no

CONFERENCE DINNER
Dinner talk by Minster of Petroleum and Energy of Norway, Tord Lien

Dinner entertainment with Trondheim Symphony Orcestra: TrondheimSolistene

INDUSTRIAL PARTNERS IN THE CENTER FOR INTEGRATED OPERATIONS IN THE PETROLEUM INDUSTRY:

COLLABORATING INTERNATIONAL ACADEMIC PARTNERS:

w
w
w
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gt
ry
kk
.n
o

INTERNATIONAL MEETING PLACE FOR BUSINESS AND SCIENCE 
WHERE SCIENCE AND PRACTICE MEET

Verdane Capital går inn med
til sammen 100 millioner kro-
ner i Aptomar og Verdande
Technology. 

Verdande Technology utvikler soft-
ware som kan spare oljeindustrien for
millioner av kroner i mindre nedetid
ved boring. De har utviket programva-
ren DrillEdge, som tolker sanntidsdata
fra borehullet og sammenlikner disse
med data fra tusenvis av tidligere bo-
ringer. Programmet leter hele tiden et-
ter liknende situasjoner fra tidligere
boringer, for å forutse problemer som
kan oppstå, tilgjengeliggjøre erfaring-
er og løsningsforslag. Selskapet ble
startet i 2004 av professorer og stu-
denter ved NTNU. 

Aptomar har gjort seg bemerket
med egenutviklet teknologi for høy-
teknologisk sikkerhets- og naviga-
sjonsutstyr for maritim- og offshorein-
dustrien. Selskapet leverer blant annet
teknologi som gjør det mulig å «se»
den eksakte geografiske posisjon på
hver eneste pixel i bildet fra begge ka-
meraer. Dette kan gjelde både ved
«mann over bord» som skal reddes og
ved oljeutslipp som skal fjernes.

Verdane inn i to Trondheimsselskap

Daglig leder i Aptomar, 
Lars André Solberg.
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Den nystartede kristiansunds-
bedriften MOST Solutions skal
levere konkurransedyktige
kvalitetsløsninger til små og
store kunder innen offshore-
industrien. Målet er å bli en
ledende aktør innen integri-
tetstjenester, prosjektstyring
og inspeksjon av løst og fast
boreutstyr. 

Selskapet ble etablert i år med opp-
start 1. februar. Gründerne, CEO Stu-
art Mackle og CMO Morten Borøch-
stein, har til sammen 30 års erfaring

innenfor bransjen med en unik kom-
petanse innen bore- og subseautstyr
og inspeksjonsmetodikk relatert til
dette området. Selskapet har høy fo-
kus på kvalitet og har på kort tid ruk-
ket å få på plass NTO (NDT-Organizati-
on) serifisering samt sertifisering som
sakkyndig bedrift innen metodene vin-
sjer, taljer og løst løfteutstyr. Bedriften
er Achilles sertifisert.

– Vi har en sterk lokal forankring i
Kristiansund og mener regionen har et
stort potensial for utvikling og vekst.
Siden februar har vi doblet antall an-
satte og har høye ambisjoner om å bi-

dra til etableringen av et sterkere og
mer spisset fagmiljø innen boreutstyrs-
inspeksjoner i Kristiansund og omegn,
forklarer Borøchstein (bildet).

Stuart Mackle antas å være en en
håndfull som i internasjonal sammen-
heng innehar høyest mulige sertifise-
ring innenfor NS2/boreutstyrsinspek-
sjoner. Borøchstein har på sin sidehøy-
este nivå 3 serifisering i fem metoder
innenfor inspeksjonsfeltet Non-De-
structice Testing (NDT). 

– Dette er kompetanse som vi i
MOST Solutions ønsker å bruke aktivt
framover. Ved å motivere og utvikle

flere aktører til
sterkere be-
visstgjøring og
faglig utvikling
innenfor fag-
området vil re-
gionen kunne
tilby kunder
både i inn- og
utland et til-
passet og godt
produkt innenfor et omfangsrikt og
krevende fagområde hvor det tar flere
år å bygge opp nødvendig kompetan-
se, avslutter Borøchstein.

Nytt selskap med tung kompetanse innen boreutstyr

LiftMore er et nytt 
samarbeidsprosjekt etablert 
av ledende industribedrifter i
Molde. Deltakerne har allerede
utviklet internasjonalt 
anerkjent kompetanse innen
løfting og rigg for offshore-
industrien, og klyngen tar
sikte på å sette regionen på
verdenskartet innen dette 
feltet.

Prosjektet har samarbeidsavtaler blant
annet med Høgskolen i Molde, NTNU
og Sintef. Sponsorer er Innovasjon
Norge, Sparebank1, GassROR og
Møre og Romsdal fylkeskommune.
Markedssjef Leif 

Erling Aasan (bildet), Linjebygg
Offshore har stor tro på prosjektet og
at dette vil sette Molderegionen på
verdenskartet når det gjelder kompe-
tanse innen løft og rigg.

Prosjektet kjøres i regi av iKuben In-
dustriklynge med Møre og Romsdal
som tyngedepunkt. Daglig leder er Hil-
de Aspås, og klyngen samarbeider om
forskningsbasert innovasjon og kom-
petanseutvikling.

Kompetanse-
senter for 
løfting og rigg
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I sommer skal Oljedirektoratet
kartlegge undergrunnen på
Mørerandhøgda og Gjallar-
ryggen Sør i Norskehavet.
Boringene kan bidra til å få på
plass en ny brikke i forståelsen
av hva som ligger under
basaltlaget vest i Norskehavet.

– Geologisk sett er dette en hvit flekk
på kartet. Boremålet på Mørerand-
høgda ligger nær området der konti-
nentalplatene skiller lag med den ose-
anske skorpen mot vest. Materiale
herfra er derfor vitenskapelig interes-
sant. Det vil i tillegg øke forståelsen av
Mørebassenget som leteareal for
framtidig petroleumsvirksomhet.  sier
prosjektleder Nils Rune Sandstå i Olje-
direktoratet.

Basaltområdet, som ligger i og vest
for området som de planlagte boring-
ene, beskrives som et jomfruelig lete-
område. Men basaltlaget holder godt
på hemmelighetene. Dagens petro-
leumsteknologi slutter å virke der ba-
salten starter- ca. 200 km. utenfor
Mørekysten. Prosjektgruppen Sub-ba-
salt har i flere år jobbet med å samle
informasjon om disse områdene, for å
knekke basaltkoden. Gruppen finansi-
eres av et konsortium bestående av 18
oljeselskaper.

Gruppen er dannet i regi av FORCE,
et konsortium med medlemmer fra
myndighetene og olje- og gasselska-
per i Norge, hvis mål er å stimulere til
industrisamarbeid og deling av kunn-
skap og erfaringer.

– Usikre på hva vi treffer
– Avhengig av resultat fra borehullene
kan fundamentale spørsmål som ba-
saltutbredelse og vulkansk aktivitet re-
latert til åpningshistorien av Nord-at-
lanteren belyses, og eventuelt det som
ligger under basalten. Det er derfor en
stor mulighet for at ODs arbeid vil bi-
dra til å bedre forståelsen for området
som FORCE konsortiet jobber i. Det
må sies at OD sin borelokasjon på
Møre Marginal høgda er planlagt i et
«vindu» i basalten, men vi er usikre på
hva vi treffer på, opplyser Sandstå.

På Gjallarryggen Sør er målet å ta
prøver fra geologisk lag som ligger
over de som Oljedirektoratet under-
søkte i fjor sommer ved hjelp av et
fjernstyrt undervannsfartøy (ROV).
Årets undersøkelser vil derfor gi et mer
komplett bilde av geologien i områ-
det.

Direktoratet har tidligere utført
grunne boringer i Barentshavet, på
havdyp mellom 300 og 400 meter. Bo-
ringene i Norskehavet blir teknisk ut-

fordrende på grunn av det store hav-
dypet. Det stiller omfattende krav til
fartøyet som skal gjøre jobben, påpe-

ker Jan Stenløkk, operativt ansvarlig
for feltarbeidet.

Utforsker ukjent område i Norskehavet

Sentralbord: 73 95 60 11  -  www.aeo.no

Norges industrivarehus

AEO har lange tradisjoner med å levere Drift- og 
vedlikeholdsprodukter (DVP®) til Offshore. 

AEO tilbyr et bredt Sortiment som er tilpasset 
behovene innen miljø, sikkerhet og kvalitet. 
Vårt totale varesortiment er samlet i AEO DVP® 
produktkatalog og består av 20.000 håndpukkede 
produkter fra merkevareleverandører over hele 
verden. I tillegg kan vi skreddersy sortiment for 
kunden etter behov.

Når det stilles strenge krav til kvalitetsprodukter

OFFSHORE

Gjallar-
ryggen
Sør
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Til Orkangerkonferansen 3.
juni kommer toppnavn både
fra politikken og fra de største
oljeselskapene i landet.   

Olje- og energiminister Tord Lien kom-
mer og vil holde foredrag om regje-
ringens petroleumspolitikk. Lien holdt
også foredrag på Orkangerkonferan-
sen i 2010. Han var da stortingsrepre-
sentant og 2. nestleder i kirke-, utdan-
nings- og forskningskomiteen og hold
dengang et foredrag med tittelen
«Dypdykk i norsk olje- og gasspo-
litkk – muligheter og utfordringer for
Midt-Norge».

– Det var svært hyggelig å ha Tord
Lien her som foredragsholder i 2010,
og vi er svært glade for å ønske han
velkommen tilbake som olje- og ener-
giminister, og er spent på å høre hans
tanker om muligheter og utfordringer
nå i et regjeringsperspektiv, sier Inge
Helgeton, som er leder for Orkanger
Oljeforum, som står bak Orkanger-
konferansen. 

Nysjefen i Det norske kommer
Fra Det norske kommer Karl Johnny
Hersvik, som nylig tiltrådte stillingen
som administrerende direktør. Det
norske oljeselskap ASA er en spen-
nende aktør som har gått gjennom en
voldsom utvikling de senere årene.
Hersvik vil holde foredrag om Det nor-
skes rolle på norsk sokkel framover,
noe som blir svært spennende å høre
mer om.  

Fra Marathon Oil Norge AS kom-
mer viseadministrerende direktør Geir
Solli, og han vil holde et foredrag om
Alvheimfeltet - økt utvinning og for-
lenget driftstid. Vi er svært glade for å
få Marathon representert ved Solli til
konferansen, ikke minst fordi Marat-
hon for tiden har det største subsea
prosjeket på norsk sokkel (Bøyla), og
rørene som brukes på prosjeket pro-
duseres på Orkanger Spolbase. Instal-
lasjonen pågår akkurat nå mens kon-
feransen finner sted.  

– Svein Ildgruben er også en fore-
dragsholder vi har gleden av å ønske

velkommen tilbake. Han var her i
2012, da som kommunikasjonssjef for
Subsea Well Response Project. I år
kommer han til konferansen som di-
rektør for kommunikasjon og myndig-
hetskontakt i Wintershall Norge AS,
og vil holde foredrag med tittelen
«Maria går under vann», opplyser Hel-
geton. 

Subsea standardisering
May Britt Myhr er et nytt navn for Or-
kangerkonferansen. Hun er strategidi-
rektør for olje-og gass i SINTEF, og skal
holde et foredrag om forskning, utvik-
ling og innovasjon; SINTEF i samspill
med olje- og gassindustrien. SINTEF er
en viktig premissdriver og nøkkel i ut-
viklingsbiten som bransjen stadig er
inne i. Det vil være svært spennene å
høre hennes tanker om næringens ut-

vikling framover, og om hvordan miljø-
et hun representerer kan bidra i for-
hold til utfordringene vi stadig står
overfor. Spesielt i forhold til standardi-
sering på sokkelen, og ikke minst i for-
hold til dette med full subsea fabrikk.
Det vil også være spennende å høre
hvilken rolle de vil ta i forhold til næ-
ringsliv og myndigheter.  

– Vi er svært glade for å ønske Sta-
toil ved Trond Stokka Meling velkom-
men til Orkanger! Statoil er premissgi-
ver og svært viktige norsk subsea virk-
somhet, og Stokka Meling er en av de
aller fremste innen undervanns-og
marinteknologi. Hans foredrag skal
handle om utfordringer og muligheter
for Statoil i Midt-Norge, et tema som
opptar medlemmene i Orkanger Olje-
forum i sterk grad, sier Helgeton.  

Konferansen avsluttes med Johan

Petter Barlindhaug, styreleder, North
Energy ASA. Barlindhaug har hatt sen-
trale betydning for samfunns- og næ-
ringsutviklingen i Nord-Norge, og ble
av kongen i 2009 utnevnt til komman-
dør av St. Olavs Orden «for samfunns-
nyttig virke». Han er gründer, rådgiver,
samfunnsutvikler og har hatt en rekke
private og offentlige verv. På Orkang-
erkonferansen vil han holde foredrag
om Barentshavet – Europas neste pe-
troleumsprovins – Perspektiver og ut-
fordringer for Norge. Noe som vil bli
en spennende og visjonær avrunding
av konferansen. 

Konferansen blir kyndig ledet av
Merethe Storødegård, som er region-
direktør for NHO Trøndelag.

Toppnavn til Orkangerkonferansen

ONS er en av verdens største
oljemesser, og 25-28. august
møtes ledere fra oljeselskap
og leverandørindustrien fra
hele verden i Stavanger. Hit
kommer også  våre ledende
politikere for å bli orientert
om oljeindustriens utvikling
og muligheter.

ONS er også en stor internasjonal olje-
konferanse med foredrag fra ledende
oljefolk i inn- og utland. Messa og

konferansen åpnes av kronprins Haa-
kon, og første foredragsholder er
statsminister Erna Solberg. 

Dette er med andre ord stedet å
være hvis du er i denne bransjen. På
messa og konferansen møter du
kunder og samarbeidspartnere, og for
en gang skyld er alle viktige aktører i
bransjen samlet på et sted, nemlig i
Stavanger.

Midt-Norge har en av de største
standene på ONS, med over 30 bedrif-
ter som stiller ut på til sammen 640

m2. Standen har en felles kantine på
95 m2 hvor det serveres god mat og
drikke. Denne sponses av de midtnor-
ske fylkeskommunene, og er et viktig
og populært møtested for messebesø-
kende.  Alle fra midt-norsk oljeindustri
er velkommen hit. Den midtnorske
standen arrangeres av Midnor CNI.

Hele oljeverden møtes i Stavanger i august
ONS 2014:

Orkangerkonferansen blir kyndig ledet av Merethe Storødegård, som er regiondirektør for NHO Trøndelag. Til høyre
noen av foredragsholderne: Svein Ildgruben (Wintershall), Johan Petter Barlindhaug (North Energy ASA), May Britt Myhr
(Sintef) og Karl Johnny Hersvik (Det norske).

Christian M. Bachke, Midnor CNI,
arrangerer også i år den midt-norske
satsingen på ONS.
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• Sentral beliggenhet rett ved hovedporten til Vestbase.

• Gode parkeringsforhold.

• Ledige lokaler på ca 300 m2 (i dag innredet med bl.a. 10 cellekontor).

• Vi har også andre ledige kontorer i kontorfelleskap tilrettelagt for de som  
 ønsker å være en del av et større og bredere miljø innen olje og gass.

LEDIGE KONTORLOKALER 
I OMAGT 110C
Omagata 110C, med sin sentrale beliggenhet på Vestbase, består i dag av en rekke 
kompetansebedrifter innen oljenæringen. En av våre kunder samlokaliserer seg i et 
større kontorbygg på Vestbase, og i den forbindelse får vi ledige lokaler på ca 300 m2 
som passer for aktører som ønsker å være en del av Kristiansunds olje- og gassmiljø.
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Statoilkontrakt ga
vekst for FedemMed automatisert kamera-

teknologi vil trondheims-
firmaet Ecotone gjøre 
havbunnsovervåkning 
enklere og automatisk.

– Et hyperspektralt kamera er hjertet i
sytemet. Kameraet ser alle fargeseg-
mentene, og kan dermed hente inn
store mengder informasjon om miljøet
på havbunnen. Informasjonen bli der-
etter prosessert, alle elementer blir
automatisk identifisert. Denne auto-
matiske gjennkjenningen er det unike
ved systemet. Da trenger man ikke et
menneskeøye som sitter og loggfører
hva som blir observert, og vi kan kart-
legge enorme områder og få med
data basert på ting vårt øye ikke kan
se, forteller adm.dir i Ecotone Ivar Er-
dal.

Systemet kan enkelt identifiserer en
rørledning eller andre undervannsin-
stallasjoner, og gi informasjon o be-
skaffenhet og korrosjon. Det vil også
kunnen gi detaljert opplysninger om
havbunnene og gi detaljert informa-
sjon biologiske livet.

Ecotone er nå inne i en tidlig kom-
mersialiseringsfase, forteller Erdal.

– Vi er veldig fokusert på å kunne
levere tjenester så fort industrien har
sett gevinsten av teknologien.

Skanner havbunnen

Stand B290/26A

Med bruk av egen software, (multibody dynamisk analyse,
FEDEM), beregnes båtens bane i dropstativet og i fritt fall fasen.

Teknologibedriften Fedem
Technology i Trondheim sikret
seg en kontrakt verdt ca. 30
millioner kroner for å finne ut
om Statoils livbåter holder
mål. Nå dobles staben.

Fedem skal kjøre simuleringer på åtte
typer livbåter som er å finne på 25 av
Statoils installasjoner.  Målet er å do-
kumentere båtenes strukturelle styrke
etter at det ble funnet feil på Statoils
livbåter i 2005.

– Dette er tunge beregninger som
krever betydelig med datakraft, fortel-
ler Arnulf Hagen, adm. dir. i Fedem
Technology.

I den anledning  har Fedem opp-
gradert arbeidsverktøyet, og har  i dag

et cluster bestående av 200 prosessor-
kjerner med spesialhardware og 80
terrabyte minne.

– Vi spesialiserer oss innen analyse
av strukturdynamikk i ekstreme situa-
sjoner, og er nå godt i gang med job-
ben for Statoil. Prosjektet gir oss unik
læring innen både verktøy og metode,
og vi se for oss at denne jobben vil
bringe andre aktører  på banen med
behov for liknende tjenester, sier Ha-
gen.

Kontrakten med Statoil medførte
en betydelig vekst for Fedem. 

– Verdien på kontrakten er større
enn fjorårets omsetning, så vi er i
vekst, ikke bare innen dette segmen-
tet, men også innen subsea og andre
maritime felt, sier Hagen.
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Velkommen til

Falck Nutec i Trondhem har
gått til anskaffelse av ny 
sliskebåt og tilbyr båtførerkurs
for denne typen livbåt. 
Tidligere i vår ble båten testet, og det
første kurset er allerede i gang opply-
ser Roar Orekåsa, daglig leder for
Falck Nutec Norge. Tidligere måtte
man reise til Bergen eller Stavanger for
å ta slike kurs. Båten, som er av typen
GES 25, er å finne på de fleste nye inn-
stallasjoner på norsk sokkel. 

Den 19. juni er det offisiell åpning
av anlegget som ligger på Ladeham-
meren. 

Nye fritt fall-kurs i Trondheim
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Leverandøren mener
Thomas Reinertsen, direktør i Olje- og gassdivisjonen i Reinertsen AS.

Alltid attraktive Orkanger
I Reinertsen er vi ikke langt unna 3000
medarbeidere nå. Vi er ikke den stør-
ste, men stadig oftere så er vi den
beste. Det kommer ikke av seg selv.
Hver eneste dag samles ambisiøse,
handlekraftige og kompetente men-
nesker for å løse nye utfordringer. 

Slik har det vært helt siden 1946. Å
bygge en butikk som dette er myntet
på en enkel tanke. Vi skal levere gode
prosjekter i alle aspekter. Et prosjekt
med skader eller alvorlige tilløp etter-
later seg en dårlig bismak selv om
man lykkes på øvrige parametere. 

Siden midten av 90-tallet har Rei-
nertsen vært til stede på Orkanger.
Flott plassert mellom utløpet av Orkla,
og gode naboer som Bredero og Tech-
nip. Leverandørnettet rundt oss vok-
ser stadig. Det aller meste som pro-
duksjonen trenger kjøpes inn lokalt
og gjør oss svært fleksibe.   

Jeg arbeidet sju år på Orkanger.
Som ung produksjonssjef og etter
hvert daglig leder. Lærekurven  var
bratt i starten. Nå er det å være ung
en forbigående utfordring, så verftet
og jeg fant tonen fort. Vi arbeidet
mye med å integrere alle fasene med
hverandre. Det hjelper lite å ha de
gode ingeniørene hvis man ikke får
innspill om HMS og byggevennlighet

fra de som står i produksjonen. De i
produksjonen måtte også øke sin for-
ståelse for at ingeniøren har noen kri-
terier som skal fylles, og som i så måte

preger utformingen. Vi ble etter hvert
gode på gjennomføring.  

Samtidig bygde vi også opp et stort
verft i Murmansk etter samme modell

som her hjemme. Det har vært en
fantastisk reise. Det å være trønder i
Murmansk er ingen ulempe, men det
må sies at man savner en og annen

orkdaling når bygningsmasser skal ut-
vides etc. Norge er et godt land å dri-
ve butikk i og Orkdal må være helt i
toppen. De er kanskje ikke alene, men

ordfører Lysholm med sin stab yter en
fantastisk service for oss som utvikler
butikk i bygda. Man trenger raske svar
når behovene endrer seg. Det er kan-
skje det vår bransje har vært best på
gjennom årene – å tilpasse seg endre-
de forutsetninger.

For Reinertsen er verftet på Or-
kanger fortsatt helt sentralt i
gjennomføringen av våre prosjekter.
Ukentlig går flere leveranser til V&M
prosjektene. Over 40 subseaprodukter
er levert, og det vil nok bli betydelig
flere fremover. Orkdal kan til og med
bli lokasjonen der vi tar store skritt
innen CO2 fangst, samt overfører olje
& gass teknologi til andre næringer.
Det får tiden vise. 

Orkanger fortsetter å være attrak-
tiv, slik det alltid har vært. En videre
utbygging av havnen, vil utnytte et
stort potensial. Det vil definitivt være
positivt for næringslivet, samtidig som
gir gode ringvirkninger som vanskelig
kan tallfestes. Med flere kaier, større
maskinpark og store havnekraner, leg-
ges det også til rette for at vi kan tilfø-
re Orkanger enda større prosjekter.
Og med større prosjekter, kommer
jobb til folket og grobunn for andre
bedrifter.

«Samtidig bygde vi også opp et stort
verft i Murmansk etter samme modell

som her hjemme. Det har vært en
fantastisk reise. Det å være trønder i
Murmansk er ingen ulempe, men det
må sies at man savner en og annen
orkdaling når bygningsmasser skal
utvides etc. Norge er et godt land 

å drive butikk i og Orkdal 
må være helt i toppen.»

FMC opplever stadig vekst, og
har nå flyttet inn i sitt nye
bygg på Vestbase.

– Vi har hatt en økning i arbeidsmeng-
de og stab. Vi trengte rett og slett mer
plass, og tilgang på mer spesialisert ut-
styr, forteller FMC sin baseleder i Kris-
tiansund, Arve Stene. Det nye bygget
huser to verksted, varemottak, og
kontorfløy med garderober og ny kan-
tine. 

– Vi har i alt 40 kontorplasser og en
stor kantine. Ett av de to nye verkste-
dene har spesialutstyr som en wellhe-
admaskin og en torque bench, fortel-
ler en fornøyd Stene. 

Bygget er 2850 m2, og baselederen
sier det vil forenkle hverdagen betyde-
lig.

FMC på Vestbase har i dag 73 an-
satte.

FMC Technologies sitt nybygg
på Vestbase innflyttingsklart

– Denne investeringen viser
klart FMC’s satsing i Midt-
Norge, og vi ser fram til den
offisielle åpningen av bygget
som finner sted til høsten, sier
baseleder Arve Stene, FMC.



Partnere:

ORMEN LANGE HAR PÅ FEM ÅR BIDRATT MED MER ENN 200 MILLIARDER  
KRONER TIL SAMFUNNET. DET ER NOK TIL Å FINANSIERE ALLE LANDETS  
BARNESKOLER I SAMME PERIODE.

ORMEN LANGE ER INNOVASJON SOM BETYR MYE 
FOR MANGE. www.shell.no/ormenlange

VIKTIG 
FOR NORGE.

Fra Gossen barne- og ungdomsskole på Aukra.
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Our story from the startup in Molde in 1998 to the company we are today 
has been an adventure. We have grown from being two passionate 

entrepreneurs to become an international player with highly competent 
coworkers, pushing in the same direction to secure reliable, productive and 

safe installations for our customers 

OUR STORYOUR STORY

ALL OVER THE WORLDALL OVER THE WORLD

World-Class Integrity Solutions

axess.no

Follow us on

I prospektet Pil og Bue på 
sørlige Haltenbanken har den
tyske operatøren VNG funnet
så mye som 50 millioner fat
olje. Funnet kan ha stor 
betydning for utbyggingen 
av Snilehorn og Njord 
videreutvikling.

Oljen er påvist er påvist i en hydrokar-
bon-kolonne på 226 meter, der 92
meter består av naturgass og 134 me-
ter med olje i det som er Rogn-forma-
sjonen. Partnerne skal nå gjennomføre
en produksjonstest og et potensielt si-
desteg på Bue-prospektet. En avgjø-
relse om dette blir tatt om kort tid.

VNG er operatør i lisensen. Delta-
kere er Rocksoruce, Spike Exploration
og Faroe Petroleum.

VNG er en forkortelse for Verbund-
netz Gaz AG. De kom inn på den nor-
ske sokkelen ved å kjøpe opp det nor-
ske selskapet Endeavour Energy Norge
(Revus) for en milliard kroner. Oppkjø-
pet førte til at VNG utvidet sin lete- og
produksjonsvirksomhet til i alt 29 ut-
vinningstillatelser. De har også eieran-
deler i felt som produserer.

VNG har som målsetting innen
2020 å dekke 10 prosent av sine gass-

innkjøp gjennom direkte deltakelse i
produksjon.

I fjor fant Statoil oljefunnet Snile-
horn mellom Njord og Draugen. I og
med at Njord fikk driftsstans på grunn
av strukturproblemer i plattformen,
fikk operatøren heller ikke satt i gang
produksjonen av Hyme-feltet. Med
ressursene samlet i området, Pil og

Bue, Snilehorn og Hyme, åpner det for
en offensiv områdeløsning for å få
produsert ressursene. 

Derfor jublet markedssjef Ture Hau-
gen på Vestbase i morges da nyheten
om et nytt funn ble sluppet ut. Han
var rask med å varsle kommunen.

Også Per Kristian Øyen, leder av
olje- og energiutvalget, våknet til den
gode nyheten og sa at dette var en ny
milepæl for oljebyen Kristiansund.

– En kjempenyhet, sier Anton
Monge, Høyres medlem av olje- og
energiutvalget.

Ny aktør med nytt oljefunn i Norskehavet

Stand B290/29

Adm. dir. i VNG Norge, Atle Sonesen.
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The Deep Energy state-of-the art pipelay vessel

www.technip.com

By offering innovative technology and highly  

being at the forefront of new technology 
development to meet our client’s challenges

Plattformsjef for Skarv FPSO
Eivind Thorbjørnsen (59) fra
Karmøy startet offshorekarrie-
ren innenfor boring utenfor
Vest-Afrika i 1974. Etter ca 40
år med spennende jobber ute i
havet, har Thorbjørnsen gått i
land, for godt.

Da BP satte opp driftskontoret i Sand-
nessjøen for Skarv-feltet, var planen at
fire plattformsjefer skulle gå turnus
som leder av kontoret, ett år i slengen.
Etter at Thorbjørnsen hadde vært med
på ferdigstilling, feltoppkobling, og
produksjonsstart på Skarv nyttårsaften
2012, ble han værende om bord som
plattformsjef til september i fjor. Tilbu-
det om å lede kontoret på Horvnes har
blitt til noe langt mer enn ett års pau-
se fra pendling ut på feltet.

Roser leverandørindustrien
En viktig inspirasjon er arbeidsplassen,
med kollegene, og det gryende leve-
randørmiljøet rundt Skarv-organisasjo-
nen i Sandnessjøen.

– Vi blir møtt med en enestående
imøtekommenhet og serviceinnstil-
ling, som inspirerer til å utvikle et
driftsmiljø, sier Thorbjørnsen.

Han fremhever at kvalitet, god re-
sponstid, og veldig god service er tre
karaktertrekk som går igjen hos leve-
randørene på Helgeland.

Han kan fortelle flere historier om
hvordan feil på produksjonskritiske
komponenter ute på Skarv-skipet har
kommet i land på ettermiddagen,
hvorpå bedrifter i regionen har brukt
natta på å løse problemet, og nytt fa-
brikkert utstyr kunne sendes ut igjen
neste morgen enten med båt eller he-
likopter. Thorbjørnsen nevner blant
annet Helgeland V&M og Aker Soluti-
ons-samarbeidet i Sandnessjøen. Disse
leverandørene har steppet inn og løst
oppgaver, som ellers hadde måttet fik-
ses fra Sør-Norge eller utlandet.

– Vi får mange varer og tjenester
vel så hurtig her, som annen leveran-
dørindustri kan skaffe. Imøtekommen-
heten vi opplever her er veldig bra, sier
offshoreveteranen og minner om at
han har sett en del gjennom fire tiår i
bransjen.

BP har hatt en uttalt strategi å bidra
til lokal leverandørutvikling på Helge-
land gjennom Skarv-prosjektet. En
videreutvikling av denne målsettingen
er en sentral oppgave for lederen av
driftskontoret i Sandnessjøen, noe

Thorbjørnsen uttrykker stor tilfreds-
het med å jobbe med.

Offshoreveteran blir landkrabbe
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EXTENDING THE LIFE 
OF OFFSHORE ASSETS

Committed to excellence.   Linjebygg Offshore AS - www.lbo.no 

Topside Modifications

Inspection & Integrity Services

Subsea / Splash Zone Operations

ISS Services

Trondheimsselskapet
Petrostreamz har utviklet 
programvare som optimali-
serer verdikjeden i olje og
gassproduksjon, fra reservoar
til raffineri. Nå har Viking
Venture og de lokale 
investorene Per Fr. Anderssen
og Trond Lykke gått inn på
eiersiden med 15-20 millioner
kroner. 

Viking Venture forvalter en portefølje
på 1,2 milliarder kroner og investerer i
lovende selskaper innen olje og gass
og IKT.

Petrostreamz ble startet i 2006 av
NTNU-professor Curtis Whitson. Sel-
skapet er verdensledende innenfor in-
tegrert modellering av komplekse olje-
og gassfelt. Selskapet  leverer pro-
gramvaren Pipe-It, som gjør det mulig
for oljeselskapene å gjennomføre
avanserte simuleringer og optimalise-
ring av olje- og gassfelt. Simuleringene
gir nytt og bedre grunnlag for tunge
investerings- og produksjonsbeslut-
ninger. 

Selskapet har lenge hatt aktiviteter
på norsk og engelsk sokkel med aktø-
rer som Statoil og ConocoPhillips på
kundelisten. De senere årene har sel-
skapet blitt tildelt prestisjetunge opp-
drag innen produksjonoptimalisering i

Brasil og Saudi Arabia for blant annet
Petrobras og Saudi Aramco. Petrostre-
amz er også involvert i optimalisering
av skifergassbrønner i USA og i pro-
duksjonsallokering i Columbia.

Siden lanseringen av Pipe-It i 2010
har selskapet opplevd meget god
vekst og lønnsomhet. Selskapet om-
satte for 17 mnok i 2013 og regner
med nesten å doble omsetningen i
2014.

Vil bidra til vekst internasjonalt
Daglig leder Jan Biti har gjennom in-
vesteringsselskapet CoFounder bidratt
i oppbyggningen av Petrostreamz si-
den 2010. 

– Vi ser et enormt markedspotensi-
al for Pipe-It. Med Viking Venture på
laget kan vi akselerere veksten inter-
nasjonalt. Vi passerer nå 20 ansatte
med hovedkontor i Trondheim og an-
satte i Oslo, Frankrike, USA, Brasil, In-
donesia og Midt-Østen, opplyser Biti.

– Petrostreamz er midt i vårt fokus
på vekstselskaper innenfor olje og
gass og IKT med store vekstambisjo-
ner. Selskapet har en helt unik pro-
gramvare, en imponerende kundeliste
og en svært dyktig stab, sier Erik Ha-
gen i Viking Venture.

Fra fond til enkeltinvesteringer
Med investeringen lanserer Viking

Venture sitt nye investeringskonsept
spesielt rettet mot private investorer. 

Viking Venture investerer i vekstsel-
skaper innen IKT og olje- og gasstek-
nologi. Selskapene har typisk 10–100
millioner kroner i kommersielle inntek-
ter og ønsker å vokse internasjonalt.

– Vi opplever stor interesse for å in-
vestere i teknologibaserte vekstselska-
per blant større private investorer.
Samtidig ser vi at den tradisjonelle
fondsmodellen blir for tung og lang
for disse investorene. Derfor har vi
videreutviklet forretningsmodellen vår
slik vi typisk gjør i porteføljeselskapene
våre, sier managing partner Erik Ha-
gen i Viking Venture.

Viking Venture og lokale investorer inn i Petrostreamz

Stand B290/11

Managing partner Erik Hagen i Viking Venture og NTNU-professor Curtis Whitson, som startet Petrostreamz i 2006.
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Navitas /  Frænavegen 16, 6415 Molde  /  Tel 93 40 22 00  /  post@navitas.no

SYNLIGGJØR MULIGHETSBILDET
Planer og kontrakter i petroleumsbransjen

På nettstedet findcontracts.no finner du 
informasjon om planer og kontrakter i 
petroleumsbransjen. 

Er du, eller vil du bli, en leverandør til bransjen 
kan du registrere deg på findsuppliers.no 
– en sentral markedsplass for leverandører.

Navitas er en uavhengig stiftelse 
som  arbeider for større åpenhet, 
deltagelse og  mangfold i petrole-
umsbransjen. Gjennom informasjons-
formidling og leverandørutvikling skaper 
vi en effektiv arena for markedsaktørene. 
Les mer om våre tjenester på navitas.no

Foto: terjeaam
odt.com
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Ny kai ferdigstilt på Vestbase Averøy
Vestbases sin ekspansjon på
Averøy fortsetter. Nylig åpnet
basen ny kai.

– Kaia er 80 meter lang, og har støtte-
punkt etter 20 meter. Den er bygd for
å kunne ta tyngre laster, samt at det
gjennom design- og pullertløsning
gjør anlegget godt egnet for anløp av
større skip, riggombygging, vedlike-
hold og store klasseoppdrag. Her har
Vestbase et samarbeid med CCB-ba-
sen i Bergen. Det er i Kristiansund
også etablert et Kom-rigg prosjekt for
leverandører av varer og tjenester til
riggene. 

I tillegg finnes to pullerter á 250
tonn – som blant annet skal tilbys re-
deri for bollard-testing, opplyser Ture
Haugen ved Vestbase.

Vestbase AS har sikret seg en
kontrakt med Wasco Coatings Norway
AS om mellomlagring av gassrør til Po-
larled på selskapets arealer på Averøy.

Kontrakten omfatter leie av betyde-
lige arealer og prioritet til kaianlegg på
Vestbase Averøy sitt område på Hest-
vikholmene i Averøy kommune. Det vil
i perioden oktober 2014 til august
2015 bli mellomlagret ca 20.000 stk,
36 tommer og 12 meter lange be-
tongbelagte rør på området. Total ton-
nasje som skal skipes inn/ut over Vest-

base Averøy sin nye kai på Hestvikhol-
men vil være ca 500.000 tonn.

Ser frem til å komme i gang
Rørene vil bli skipet fra Wasco sin fa-
brikk i Mo i Rana med daglige skip-
ninger til Vestbase Averøy i perioden
oktober 2014 til mars 2015. Deretter
vil rørene bli mellomlagret på Vestbase
Averøy frem til mai 2015, da utskip-
ning til leggefartøy starter fra Vestbase
Averøy. Planlagt ferdigstillelse er
juli/august 2015.

– Denne kontrakten gir oss en fan-
tastisk start for vårt anlegg
på Vestbase Averøy. Et
slikt rørprosjekt passer me-
get godt inn i våre planer
for utviklingen av Vestbase
Averøy. En stor del av det
ferdige opparbeidede are-
alet kan benyttes til rør-
prosjektet, og vår nye spe-
sialkai er ferdig i god tid til
å benyttes i et slik omfat-
tende logistikkprosjekt
med store volumer og
høye krav til kvalitet på
infrastruktur / anlegg.

Vi ser virkelig frem til å komme i gang
med synlig aktivitet på Vestbase Averøy,
sier Alf Dahl, adm.dir. i Vestbase AS.
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Skråblikk på oljebransjen

Frisk og rik – et konkurransefortrinn
Erik Haugane, adm. direktør i Siva.

for 15 år siden

Åsgard B er sjøsatt
Ved halvfiretiden natt til 19. mai var
oljeproduksjonen i gang på Åsgard.
Foreløpig kun fra en brønn, men i lø-
pet av sommeren regner Statoil med
å være oppe i 155.000 fat pr døgn
fra 8 brønner. Åsgard A er et av ver-
dens største produksjonsskip på hele
278 meter og med lagringskapasitet
på 910 000 fat olje. Forventet levetid
er 20 år mens feltet vil lever i over 50
år.    

Ormen til Møre
Prosjekt «Ormen til Møre» er etablert
og i fullt arbeid for at gassen fra Or-
men Lange-feltet skal ilandføres på
Møre. Det er her snakk om et landba-
sert knutepunkt for videre eksport og
for at gassen skal kunne brukes in-
dustrielt i landsdelen. Møre og Roms-
dal fylke har satset millioner for å
bringe gasen i land et sted mellom
Stad og Tjeldbergodden. Ståle Nogva
er ansatt som prosjektleder, og har
allerede får tilnavnet «Stålormen».      

Enormt røranlegg til
Åsgard fra Reinertsen
Vigor
Verdens største tørkeanlegg for gass
for installasjon på flytende plattform
forlot Orkanger den 24. april til
Kværner Rosenberg i Stavanger for
montering om bord. Kapasiteten er
48 mill kubikkmeter gass pr dag, vek-
ten 1000 tonn. Den har gitt oss verdi-
full erfaring og det er strategisk viktig
å få vist at vi kan levere slike moduler
sier Geir Suul i Reinertsen Vigor.

Moldejenter vant tur til
Njord
I april fikk 5 jenter fra Molde videre-
gående skole oppleve opplever ver-
dagen på en oljeplattform i Norske-
havet. Turen var premien for beste
besvarelse i OLF (Oljeindustriens
Landsforening) skoleprosjekt på
Internett om norsk olje og gassvirk-
somhet. Jentene ble fløyet til platt-
formen i helikopter, vist rundt høyt
og lavt og mottok hver sin flaske
med den første oljen som ble produ-
sert på Njord den 1. oktober 1997.

Nr 2, mai 1999

Akkurat som toppidrettsutøvere må
trene enda mer for å forbli på toppen,
må nordmenn arbeide hardt for å ska-
pe nye verdier dersom vi også i framti-
da skal være blant de beste landene å
bo i.

Men det norske samfunn framstår
ikke som særlig innovativt. Verdiska-
pinga holder knapt tritt med forbru-
ket. Vi bruker heller ressurser på å pro-
blematisere om hvor galt det kommer
til å gå.

Noen forklarer den manglende kre-
ativitet og innsats for nyskaping med
at vi er blitt så rike at vi har mistet
interessen. Det er et problem at vi har
en svært lønnsom oljeindustri. Vi må
bli fattige før vi tar oss sammen. Det er
først når kvinnen er naken at hun vil
spinne. Dette er forklaringer som faller
i god pietistisk jord. Derfor vil det for-
tone seg slik for enkelte, men det er
fullstendig tøv. Det er de rikeste lan-
dene som har størst innovasjon. Og ar-
beidsomme kvinner har klær.

På 1800-tallet var England det tek-
nisk mest fremskredne landet, og også
rikest. England var da også innovasjo-
nens sentrum. Likens har USA siden
andre verdenskrig vært det rikeste lan-
det og samtidig kommersialisert flest
nye ideer og ny teknologi, som igjen
har stryket deres posisjon.

Det er en styrke for norsk nyska-
ping at vi har svært lønnsomme næ-
ringer. Disse driver selvsagt opp leve-
standarden ved at deler av verdiska-
pinga deles ut i form av høye lønning-
er og høye skatter. Man skal ha et
ganske spesielt resonnement for ikke
å konkludere med at dette er bra.

Og fordi vi har flere lønnsomme be-

drifter, får vi naturligvis et høyt kost-
nadsnivå. Noen bedriftsledere klager
på det høye kostnadsnivået når de
ikke klarer å konkurrere i det interna-
sjonale markedet, endog i det nasjo-
nale markedet. Men å redusere løn-

ninger og andre goder for å møte kon-
kurransen er en løsning for å dekke
over egen udugelighet og for å slippe
endringer. Og slike syn får sympatisk
støtte fordi folk flest hater endringer,
vi vil helst gjøre det vi gjorde i går.
Men å ha den dyreste arbeidskrafta i
verden kan utnyttes til et konkurranse-
fortrinn. Det er et konkurransefor-
trinn.

Da høye kostnader gjør at det ikke
mulig å konkurrere internasjonalt, ja
da skal vi importere framfor å ekspor-
tere. Allerede i England på 1800-tallet
klaget bedriftseierne i spinneriene på
kostnadsnivået, da det var vesentlig
høyere enn hos konkurrenten India.
Men på tross av at en engelsk arbei-
derske tjente fem ganger mer enn en
indisk arbeider, kom i 1900 40 prosent

av alle bomullsstoff fra England – med
råvarer fra India. Siden den gang har
transportkostnadene falt dramatisk.
Men England har ingen spinnerier
lenger.

Teknologisk utvikling skjer i kunn-

skapsmiljø, og løsningene blir brukt
når de tilbys til en fornuftig pris. Mo-
biltelefonen ble allemannseie da den
ble liten, lett og kunne dekke en kom-
munikasjonsflate som var nesten uten
grenser. Ikke da den veide 20 kg og
kostet tre månedslønner. Da var den
bare interessant for skandinaver med

god råd og lang vei til hytta.
Mens automatisk bomveibetaling

bare var interessant for høykostlandet
Norge for 25 år siden, bruker nå selv
land med meget billig arbeidskraft den
samme teknologien. Norge er i en po-
sisjon som kan sammenlignes med
England under den industrielle revolu-
sjon. Det høye kostnadsnivået i Norge
gjør at vi har det største incentivet til å
utvikle og ta i bruk kostnadseffektiv
teknologi. Norge kan bli ledende på
mange konsumområder, fordi vi er et
høykostland, og den dyre arbeidskraf-
ta er lik en betalingsdyktig befolkning.

For oss er eldreomsorg dyrt. Å spa
på med flere pleiere vil bli utrolig dyrt.
Derfor har alle tekniske løsninger som
bedrer livssituasjonen og tryggheten
for eldre, størst markedsverdi i Norge.
Alle tekniske og organisatoriske løs-
ninger som gjør arbeidet mer effektivt
og som hele verden trenger om noen
tiår, har i dag størst verdi i Norge.

Innlegget er tidligere publisert i
Adresseavisen.

«Det er en styrke for norsk 
nyskaping at vi har svært lønnsomme

næringer. Disse driver selvsagt opp
levestandarden ved at deler av

verdiskapinga deles ut i form av høye
lønninger og høye skatter.»

– Teknologisk utvikling skjer i
kunnskapsmiljø, og løsningene blir brukt
når de tilbys til en fornuftig pris.
Mobiltelefonen ble allemannseie da den
ble liten, lett og kunne dekke en
kommunikasjonsflate som var nesten
uten grenser. Ikke da den veide 20 kg og
kostet tre månedslønner.
(Erik Haugane)
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Thermotite® ULTRA™ Simulated Service Vessel (SSV)

COATING SOLUTIONS

brederoshaw.com

Bergstuderendes Forenings 
100 års jubileum

Trondheim, uke 43 oktober 2014

Bergstuderendes forening ønsker alle tidligere Bergstudenter 
velkomne til århundrets happening; Linjeforeningen for 

petroleums-, material- og geologistudium, tidligere Berg A 
og Berg B, feirer sitt 100 års jubileum 18.-25. oktober 

i Trondheim. Jubileumsbanketten vil finne sted 
25. oktober på Scandic lerkendal i trondheim. 

Vi oppfordrer alle gamle og unge til å ta 
del i feiringen og spre budskapet! 

Påmeldingen åpner 1. Juni på www.bsf100.no
Glück Auf!

Stand B290/8

Tyske Wintershall
påviste nylig gass i
Solberg-prospektet på
Haltenbanken.
Foreløpige estimat
peker på alt fra seks til
25 millioner fat. 

Funnet ligger fem kilometer
unna Rodriguez-funnet som
selskapet gjorde i fjor, og ca.
10 kilometer unna den plan-
lagte Mariautbyggingen,
hvor Wintershall planlegger å
lever inn PUD i løpet av året.
Maria ble funnet i 2010, er
estimert til å innholde
mellom 60 til 120 millioner
utvinnbare  oljeekvivalenter
og to til fem milliarder stan-
dardkubikkmeter gass.  Ro-
driguez  er estimert å inne-
holde mellom 19 og 126 fat
olje.

– Primært letemål for Solberg-brøn-
nen var å påvise hydrokarboner i Lang-
eformasjonen i kritt. Avgrensingsbrøn-
nen 6407/1-7 ble boret til et vertikalt
dyp på 3345 meter under havflaten. Et
sidesteg (6407/1-7A) ble boret for å
utforske reservoartykkelse og litologi.
Havdypet er 280 meter. Data og prø-
ver er hentet fra både hovedboringen

og sidestegsbrønnen. Begge er plug-
get og forlatt, opplyser selskapet.

I sommer skal Wintershall etter pla-
nen bore Imsa-prospektet, som ligger i
samme område.

Wintershall traff igjen
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Politikeren har ordet

Gunnar H. Lysholm, ordfører i Orkdal Kommune.

«For framsteg og folkelukke»  er det
inngravert på Orkdal Kommune’s ord-
førerklubbe.

Jeg flyttet til Orkdal sensommeren
1979. Etter at møblene var på plass i
vårt nye hjem satt fruen og jeg på
trappa og pustet ut. Det var visst en
fin dag. Røyken fra Thamshavn lå
imidlertid som en «paddehatt» over
dalføret og skygget for solen. I tillegg
luktet det ille fra en forstoff-fabrikk.
Her holder jeg ikke ut lenge, var en
naturlig innskytelse den gangen.

Etter et par uker i min nye hjem-
kommune traff jeg banksjefen fra For-
retningsbanken. Han  spurte om hvor-
dan jeg trivdes. Ikke så bra sa jeg og
viste til min første dag på trappa.«Lys-
holm, det er dette vi lever av vet du.
Du lukter og ser penger og arbeids-
plasser» sa banksjefen. Det var mitt
første møte med industrikulturen i
Orkdal.

Industrikulturen ble utviklet av tre
generasjoner Thams, som fra 1867 en-
dret Orkdal til å bli fylkets ledende in-
dustrikommune. 

Tidlig på 1900-tallet reiste dyktige
håndverkere fra Orkdal verden rundt
og satte opp prefabrikkerte ferdighus.
I dag reiser dyktige fagfolk fra Orkdal

til Angola, Brasil, Mexico og Australia.
De er best i verden på rørteknologi. 

I 1974 startet utfyllingen av Grønø-
ra Industriområde. Elvedeltaet ble mu-
dret opp og elveutløpet flyttet. Det var
behov arbeidsplasser og areal. Etter
hvert kom en rekke nye etableringer
som Bredero Shaw, Technip og Rei-

nertsen. Det ble foretatt store investe-
ringer og flere hundre nye arbeidsplas-
ser ble skapt. Eierne har gitt uttrykk
for at til tross for at statlige støtteord-
ninger kunne ytes i andres kommuner
var det to årsaker til at Orkdal ble valgt
til lokaliseringssted. Erfaren, dyktig in-
dustriell arbeidskraft og havn. 

Etter at Orkanger Havn ble fusjo-
nert inn i Trondheimsfjorden Interkom-
muneale Havn IKS er det investert over
70 mill.kr. i havna som nå går med
overskudd.

Samarbeidet med Trondheim Havn
har vært en ubetinget suksess. Vi har
bare gode erfaringer.

Regjeringen har bestemt seg for lo-
gistikk knutepunkt i Midtnorge. Hav-
nedelen blir sannsynligvis i Orkdal.
Dette gir oss en enestående anledning
til ny vekst.

Som ordfører er jeg opptatt av at
dette skjer uten store belastninger for
innbyggerne. Orkdal Kommune har

fremmet krav om dokumentasjon
knyttet til miljø, logistikk og støy. 

Utrolig mye positivt har skjedd
innen miljøområdet.

Lukta er borte. Røyken fra Thams-
havn er borte. Halvparten av ovnene til
Washington Mills er stengt. Råvarene
kommer i stedet med båt fra USA. Kull
ble tidligere lagret åpent og genererte
masse støv når det var vind og tørt. Nå
er kullet lagret i containere. Kanskje vil
Reinertsen løse CO2 renseutfordring-
ene på Grønøra?

Ny teknologi begrenser støy og ut-
slipp fra smelteverkene.

Orkdal Kommune med byen Or-
kanger står framfor en flott framtid. Vi
ønsker vekst. Omdømmet vårt er
godt. Store byggeprosjekt er i opp-
startfasen. Bedre infrastruktur er
under planlegging. Vi utvikler et at-
traktivt sentrum. Inger kommuner har
så gode idrettsanlegg.  Flere innbyg-
gere vil også trenge flere og varierte
arbeidsplasser.  Vi må være med å ta
et regionalt ansvar for å lykkes på en
god måte.

«For framgang og folkelukke».

Fremskritt, folkelykke og havn

«Eierne har gitt uttrykk for at til tross
for at statlige støtteordninger kunne
ytes i andres kommuner var det to

årsaker til at Orkdal ble valgt til
lokaliseringssted. Erfaren, dyktig
industriell arbeidskraft og havn.»
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Marleen Laschet, kommunikasjonssjef i VNG Norge.

Operatørens hjørne

Vi stod på der andre ga opp
«Jeg satt på kontoret i Oslo, klistret til
skjermen, og fulgte med på alle ned-
ihullsdata» sier Rudi, med en tone av
«hvor ellers skulle jeg ha vært?».

Det hele foregikk på Haltenterrassen,
en halv time med helikopter utenfor
Kristiansund, nøyaktig 3254,3 meter
under havoverflaten. De fleste ansatte
i VNG Norge husker hvor de var 17.
februar rundt kl. 17.00 da borekrona
trengte gjennom toppen av reservoa-
ret på undersøkelsesbrønn 6406/12-3
S i PL586 i Pil-prospektet. Alle var vi
like spente.

«I det jeg så utslaget på resistivitet og
gamma, tenkte jeg: «Yesssss! 2,5 års
planlegging var ikke bortkastet!» Dril-
ling manager Rudi er prosjektleder for
planlegging og gjennomføring av bo-
reoperasjonen på PL586.

Men det tok en god stund før vi fikk
nok data til å kunne anslå hvor stort
funnet kunne være. «Man lever i hå-
pet før man borer inn i et reservoar.
Med det samme du kommer inn i re-
servoaret, vet du om du kan fortsette
å håpe eller om det blir en direkte
skuffelse. Mer vet du ikke» sier Geolo-
gical Advisor Alastair.

Senior Drilling Engineer Jahangir : «Da
vi antok at vi hadde kommet inn i re-
servoaret, stoppet vi for å sirkulere ut
borekaks. Da det kom opp sand, fikk
vi endelig bekreftet at vi var inne i re-
servoaret, og det så lovende ut etter-
som kaksen også inneholdt gass. Den
kvelden spiste jeg middag med noen
kollegaer på en restaurant i Oslo. På
menyen fant vi en rett ved navn «Pil
Pil». Den smakte av håpefull forvent-
ning.»

21. januar kl. 12.50 hadde vi satt bo-
rekrona i havbunnen, 324 meter
under havoverflaten. Først 10. april
kunne vi bekrefte resultatene fra pro-
duksjonstesten: 91 meter gasskolon-
ne, 135 meter oljekolonne, meget
gode reservoarkvaliteter, volumer an-
slått mellom 8 og 27 millioner Sm3,
dvs. mellom 50 og 170 millioner fat ol-
jeekvivalenter. Dette var omtrent tre
ganger mer enn opprinnelig antatt. Nå
kunne vi juble.

Det virker som om det var så enkelt,
når man forteller det slik. Likevel var
det ingen selvfølge at denne brønnen
ble boret. Ikke alle hadde like stor tro
på prospektet. Da vår første partner i
lisensen trakk seg før borebeslutning-

en ble tatt, måtte et helt nytt partner-
skap på plass. Ni måneder senere var
vi og våre tre nye partnere klare for
borestart. 

Unni og Martin, to av våre Team Ma-
nagere innen leting, har jobbet med
PL586 siden lisensen ble tildelt VNG
Norge i februar 2011 etter TFO 2010:

«Hvorfor vi fortsatte da andre ga opp?
Vi trodde mer på dette enn andre gjor-
de. Prospektet var seismikk- og ano-
malidrevet, men både geologisk og
geofysisk var dette en historie som
hang på greip – alt var tilstede: reser-
voar, kilde og felle. Så vi stod på og
klarte å overbevise andre om å bli
med. Visst kunne vi ha bommet,
hydrokarbonene kunne ha lekket ut
og anomalien kunne ha representert
lav metning i reservoaret. Man kan al-
dri være helt sikker. Men vi som arbei-
det med dette var overbevist – og vi
fikk rett.»

PL586 har hele tiden vært viktig for
oss. Lisensen ligger i et av våre kjerne-
områder: Vi har en andel i de produse-
rende feltene Njord og Hyme, vi er

partner i Snilehornfunnet og i TFO
2013 ble vi tildelt operatørskap i
PL753. Potensialet i dette området er
over 500 millioner fat olje. «Og da tar

jeg ikke hardt i,» mener vår adminis-
trerende direktør, Atle Sonesen. «Det
er naturlig at VNG vil ha en fremtre-
dende rolle i dette området fremover.»

Omtrent alle ansatte i VNG Norge har
på en eller annen måte vært involvert i
Pil & Bue.  Det har skapt samhold, en-
gasjement og begeistring, og ført til
veldig mye læring på tvers av avdeling-
ene. Konsulenter har bidratt i brønn-

planlegging og under boreoperasjo-
nen. Men ved å integrere konsulen-
tene i vår organisasjon, har vi selv sit-
tet i førersetet og grepet de mulighe-
tene til kompetansebygging som den-
ne organiseringen har gitt oss. 

Vi borer nå en avgrensningsbrønn i Pil
for å redusere usikkerhetsspennet i de
påviste volumene fra hovedbrønnen.
Deretter skal det tas et sidesteg til Bue.
Vi regner med å avslutte operasjonen i
slutten av juni.  Da skal alle data analy-
seres og arbeidet med å vurdere muli-
ge utbyggingsløsninger begynner. 

Vi planlegger allerede nå leteboring i
flere prospekter i PL 586 neste år. Vi
har stor tro på at her kan det være mer
å hente.

Boreleder Hugo liker å sammenligne
boring av en brønn til havs med en
rotfylloperasjon utført av en tannlege
som står på toppen av et kirketårn
mens pasienten sitter på bakken. I en
gyngestol. Og det blåser sterk kuling.
"Ville du ha gapt opp?" Tannlegene
på Transocean Arctic traff rotkanalen
da de boret Pil. Nå håper vi at også
Bue gaper pent opp.

«Boreleder Hugo liker å
sammenligne boring av en brønn
til havs med en rotfylloperasjon

utført av en tannlege som står på
toppen av et kirketårn mens
pasienten sitter på bakken. 

I en gyngestol. Og det blåser 
sterk kuling.»

Letedirektør Erling Bergfjord i VNG
nyter duften av hydrokarboner:
«Norskehavets Barolo, årgang Jura».
VNG Norge (C). Foto: Helge Hansen,
Montag.

«Man kan aldri være helt sikker. 
Men vi som arbeidet med dette var

overbevist – og vi fikk rett.»
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Moldebedriften Axess har 
inngått en kontrakt med 
oljeselskapet Lundin Norway
for levering av integritets- og
inspeksjonstjenester for
Edvard Grieg feltet i
Nordsjøen. Kontrakten 
omfatter prosessanlegget på
plattformen, struktur og 
subsea-anlegget.

– Lundin Norway har som mål å opti-
malisere operasjonen på Edvard Grieg
feltet for å sikre effektiv, sikker og mil-
jøvennlig produksjon og å maksimere
utvinningsgraden fra reservoaret. Det
er også ambisjonen til Lundin Norway
å være ledende innen helse miljø og
sikkerhet i offshore og energiindustri-
en, heter det i en pressemelding. 

Axess fikk kontrakten fordi de er en
proaktiv medspiller som bidrar til kon-
tinuerlig forbedring av teknologiske
løsninger, arbeidsprosesser, personell-
kvalifikasjoner og metoder, samt at de
har mennesker med erfaring og ek-
spertise innen relevante fagområder,
opplyser Lundin Norway.

Kontrakten har en varighet på fire
pluss fire år. Verdien beskrives som be-
tydelig, og er svært viktig for at Axess
skal fortsette sin suksess både i Norge
og i utlandet, og for at de skal nå sitt
mål om å være verdensledende innen-
integritetsstyring og inspeksjon.

I tilegg til hovedkontoret i rosenes
by har Axess avdelinger i Bergen, Kris-
tiansund, Orkanger, Trondheim, Hous-

ton, Rio de Janeiro, St. Johns og Sing-
apore.

Axess leverer løsninger til offshore
og energiindustrien. Selskapet har
hatt en gjennomsnittlig økonomisk
vekst på 25 prosent hvert år siden
oppstarten. Antall ansatte er 320.
Budsjettert omsetning i 2014 er 620
MNOK. Hovedeierne i Axess er le-
dende ansatte i selskapet.

Lundinkontrakt
til Axess

Ungdomsavdelingen i NPF
Trøndelag hadde sikret seg
Hans Christen Rønnevik som
trekkplaster på sitt vårmøte,
og letesjefen i Lundin trakk
fullt hus med 100 deltakere og
venteliste.

Rønnevik var som OD-ansatt involvert i
åpningen av Haltenbanken på 1970
tallet. Som letedirektør var han ansvar-
lig for avgrensing av Midgard funnet
og for funnene av Kristin og Lavrans.
Disse tre funnene er i dag vesentlige
element i Åsgardfeltet. Og nå er han

nærmest geniforklart som mannen
bak kjempefunnet Johan Sverdrup i
Nordsjøen, verdens største oljefunn i
2011.

Tilhørerne fikk valuta for pengene,
både om Lundins forretningspolicy
som slipper individene løs mellom
streng struktur og «edge of chaos».
Det gir resultater. På letefronten er
Rønneviks råd først og fremst grundig
studium av havbunnen. Algevekst og
koraller betyr petroleumslekkasje, og
ved lovende seismikk er det her det
skal bores. Ikke bare ett, men mange
hull.

Rønnevik trakk
fullt hus

Hans Christen Rønnevik sammen med Thomas Reinertsen, formann i NPF
Trøndelag (tv), Heidrun Breiseth Solem, NPF Ungdom, Alexey Deryabin, OD og
Gnanam Vettivel, formann NPF Ungdom.  

I forbindelse med 
overleveringen av Edvard
Grieg-understellet, uttalte
Lundin Norway sjef Torstein
Sannes at selskapet nok vil
satse på norsk 
leverandørindustri når Johan
Sverdrup-utbyggingen starter 
i 2015. 

– Verftene i østen er gode på fabrika-
sjon og tilbyr derfor lavere priser, men

de er ikke så gode på kvalitet og tid.
Dessuten har de østlige tilbyderne pro-
blemer med å oppfylle kravene i Nor-
sok-standarden, sa Sannes til Adresse-
avisen. Han kunne også fortelle at
man ofte må ha opp mot 100 mann til
stede på verftene i Asia for å kontol-
lere og ivareta kvaliteten.  – Det har vi
ikke mannskap til, heller én mann i
Verdal enn 100 i Asia, uttalte Sannes.

Lundin lovpriser Kværner Verdal
Norskehavsrådet har fått seg
nytt styre, og planlegger tur til
Skottland. Her skal rådet møte
Statoils representanter i 
området, og ha møter med
lokale myndigheter om olje-
og gasspolitikken. 

Videre skal de på befaring ved gasster-
minalen i St. Fergus og samtaler med
Shell. Det vil også bli avlagt et besøk
ved oljemuséet i Aberdeen.

Det nye styret i rådet består av fyl-
kesrådsleder Tomas Norvoll, Nordland,
fylkesordfører Jon Aasen, Møre og
Romsdal,fylkesrådsleder Anne Marit
Mevassvik, Nord-Trøndelag, fylkesord-
fører Tore O. Sandvik, Sør-Trøndelag,
ordfører Per Kristian Øyen, Kristian-
sund, ordfører Ståle Vaag, Hemne,
ordfører Bjørn Iversen, Verdal og ord-
fører Bård Anders Langø, Alstahaug.
Tomas Norvoll er rådets styreleder i
kommende år med fylkesordfører Jon
Aasen i Møre og Romsdal som nestle-
der.

Norskehavsrådet til Aberdeen

Ny leder i Norskehavsrådet,
fylkesrådsleder Tomas Norvoll,
Nordland.

Axess-sjefen Børge Gjeldvik er godt
fornøyd med Lundin-kontrakten på
Edvard Grieg-feltet.

«Heller én
mann i Verdal
enn 100 mann 
i Asia», sier
Torstein Sannes.
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Inge Helgeton er på tross av
sin relativt unge alder som en
av de vaskeekte veteranene å
regne på Grønøra i Orkanger.
Han har fulgt utviklingen, og
akter å følge den videre.

Helgeton begynte  sin karriere som le-
der for kontrollavdelingen ved Vigor i
1976, og har siden vært engasjert i
mange av de største utbyggingene på
norsk sokkel. Han ble medeier i Orkla
Engineering fra 1984, og var med på
etableringen av Orkla OIS Inspection,
hvor han tok på som daglig leder i
1995, da med  tre ansatte.  Han valgte
å trekke seg ut for ca. tre år siden, og
startet sitt eget selskap Environ Trust.
Da hadde bedriften nær 80 ansatte og
mottok pris som «Gasellebedrift»
både i 2003 og 2009. 

– Jeg er av den oppfatning at OIS,
eller Axess som bedriften er en del av i
dag, er en av de mest suksessrike som
har sett dagens lys i Orkdal, og bedrif-
ten lever videre i beste velgående.

Det er svært hyggelig at bedriften
fortsetter å vokse ut i det internasjona-
le markedet med sine tjenester. Øn-
sker å benytte anledningen til å be-
rømme Axess’ Børge Gjeldvik for den
dynamiske og kundefokuserte energi-
en som han utviser, og som jeg har
stor tillit til, sier en engasjert Helgeton.

Tiden med Orkla på eiersiden var
også svært lærerik med sin grundige-
saksbehandling og formelle styrings
prosesser.

Formann for Orkanger Oljeforum
siden 2003
– Organisasjonen fungerer som et
nettverk mellom de største aktørene
på Grønøra, også Orkdal kommune
som er aktivt med.  I tillegg arrangerer

vi Orkangerkonferansen, forteller han. 
Han har også vært en pådriver for

å knytte bånd til samarbeidspartnere
både mot Møre og Nord-Trøndelag,
og har mange svært gode minner fra
en rekke samarbeidsprosjekter. Men
han er mer opptatt av å se fremover
enn bakover i tid.

Helgeton  har vært aktiv i mange

fora for å bevisstgjøre ungdom under
utdanninga om muligheter som ligger
innen oljeindustrien.

– Næringa vår vil ha et stort behov
for arbeidskraft i flere generasjoner
fremover. Det er tusenvis av arbeids-
plasser fordelt på nærmest alle fagka-
tegorier og utdanningsnivå. Dessverre
møter jeg for mange lærere med for-
utinntatte holdninger og svært mang-
elfull kjennskap til fakta om denen
bransjen, så her er ikke jobben unna-
gjort enda , sier han. 

– Spesielt innen sikkerhet, arbeids-
miljø og kvalitet har bransjen vært en
veiviser og blant de ypperste i verden
teknologisk, og bidra til å framskaffe
en vare som alle vil ha på en svært be-
tryggende måte.

Her kan norsk industri gi et positivt
bidrag til internasjonal oljevirksomhet,
mener han.

Slik Helgeton ser det er utfordring-
en for de neste 10-20 år å være forbe-
redt på at forbruket må drastisk redu-
seres. 

– Sløsing med billig energi vil forhå-
pentlig vis snart være et avsluttet ka-
pittel, sier han.

Har sett forfalsket dokumentasjon
Helgeton har tro på at norsk leveran-
dørindustri vil stå seg godt i framtiden.

– Generelt kan sies at norsk industri
et konkurransefortrinn  i markedsseg-
menter der det stilles strenge krav som
må etterleves. Jeg har aldri forstått be-
driftsledere som klager på innføring av

skjerpede regelverk. Det forutsetter
bare at myndighetene ivaretar sitt ho-
vedansvar og sørger for at konkurran-
sevilkårene er like for alle aktører, også
når leveransene kommer fra utlandet.

Jeg har selv opplevd en rekke ek-
sempler på leveranser fra utlandet
med åpenbare kvalitetsfeil (juks) og
forfalsket dokumentasjon, sier han.

Greier vi å holde fokus på høy kom-
petanse, realfagbasert utdanning, tek-
nologiutvikling, pålitelighet og be-
kjempelse av korrupsjon og juks, så vil
posisjonen bare styrkes.

Helgeton bor i Orkdal, og nøler
ikke med å framsnakke hjemstedet.

– Orkdal er fundert på industri, og
å bygge videre på samme lest med da-
gens og framtidens teknologi vil Ork-
dal ha de største muligheter for suk-
sess.  Jeg ser fram til et sterk utvidet
samarbeide med NTNU,  Sintef og Sta-
toil Rotvoll, der pilotprosjektet, fullska-
la utprøving og industriell realisering
kan skje på Orkanger, sier han, og leg-
ger til at det har også vært moro og
sett Ocean Spacecenter realisert.

Orkangers grand old oilman

Konferanser 

og seminarer

03.06.2014.
Orkangerkonferansen,
Orkanger
www.momentevents.no 

11.06.2014.
HMS-konferansen,
Kristiansund
www.komvekst.no

15.07.2014.
JazzGass, Molde
www.mrfylke.no/jazzgass

25.08.2014.
ONS 2014, Stavanger
www.ons.no

Bransjemøter 

olje & gass
02.06.2014.
Medlemsmøte Maritimt
Forum Midt-Norge
Trondheim
www.maritimt-forum.no 

Petropolen

22.05.2014.
12.06.2014.
Petropolen, Kristiansund
www.petropolen.no

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

Se hva som skjer...
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Certex Offshore Group

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

United Kingdom
Aberdeen
Great Yarmouth

Norway
Trondheim
Kristiansund
Harstad
Hammerfest
Sandnessjøen

Denmark
Vojens
Esbjerg
Hvidovre
Aalborg

Norway
Kristiansund
Florø
Mongstad base
Hammerfest
Sandnessjøen
Stavanger

The Lifting KnowHow

Norway
Oslo
Kristiansand
Stavanger
Bergen

Marie Ravnestad overtok ved
årsskiftet som driftsdirektør
for Skarv. Ravnestad er 
utdannet petroleumsingeniør
fra NTNU, og har 11 års 
erfaring i PPCO i diverse 
stillinger innen brønn og
boring, produksjon og 
prosjekter. 

Hun har vært i BP siden 2001, da hun
startet som feltkoordinator og deretter
leder av driftsstøtteteamet for
Ula/Tambar frem til hun ble feltsjef for
Ula og Tambar i 2007. Senere ble hun
leder for Engineering Services som var
en helt ny enhet som skulle bygges
opp fra bunnen av i BP. – Det er kjekt å
reise offshore igjen. Målet er  målet er
syv turer ut til FPSO'en i år, forteller
hun. Og hun understreker at det er
stor forskjell på å være på en FPSO
som er i bevegelse versus en fast inn-
retning.

Hun forteller at produksjonen i før-

ste kvartal var over forventning og ut-
gjorde brutto nær 152 000 oe/d. Sam-
tidig har vi mange gode eksempler på
fordelene ved å knytte driftsmiljøet
nært opp til underleverandørene. 

– Nylig oppsto feil i glykol-anlegget
på Skarv, utstyret som sørger for frost-
væske mot isdannelser i gassrørled-
ninger. Momek i Mo i Rana maskinerte
nye koblinger på kort varsel. Den raske
leveransen hindret sannsynligvis at vi
fikk en  ikke planlagt stans på gasspro-
duksjonen, sier Ravnestad.

– BP har  en desentralisert drifts-
struktur med en egen landorganisa-
sjon i Sandnessjøen med rundt 16
medarbeidere. I PetroNæringshage på
Horvnesbasen  hvor BP har sitt drifts-
støttekontor, er både Aker Solutions,
Helgeland V&M og andre bedrifter vi
samarbeider med. Driftsmiljøets nær-
het til leverandørene muliggjør rask og
tidskritiske leveranser, avslutter Ravne-
stad.

Fornøyd driftsdirektør på Skarv
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