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Vellykket snuoperasjon 
reddet Kværner Verdal

Med 35 utstillere og sentral
plassering i hovedhallen, 
speiler den midtnorske 
ONS-deltakelsen aktiviteten 
i regionen, og er nok en 
bekreftelse på regionens 
sterke posisjon i olje- og 
gassmiljøet.

Midt-Norsk tyngde på ONS



Av Christian M. Bachke

LEDER

Neste utgave kommer 
19. november 2014.

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

www.midnor.no

Dette er motto for Midt-Norges stand
på ONS. Bakgrunnen er den skog av
teknologibedrifter som gror frem i
Midt-Norge samt at Trondheim med
NTNU, Sintef og Statoil FoU er lands-
ledene på teknologi og tilgang på
høyt utdannet personell. Dessuten er
Norskehavet  med investeringer i stør-
relsesorden 50 mrd kroner årlig et
godt marked med lyse utsikter på 
letesiden.

Midt-Norge har i år den største
standen på ONS i Stavanger med over
640 kvm. Dette viser den sterke vek-
sten av oljeindustrien i landsdelen. Ut-
byggingen av Norskehavet startet for
litt over 20 år siden, og etter en litt
nølende start, utgjør i dag oljeindus-
trien den viktigste industrien i regio-
nen vår.

Spennet er stort, fra avanserte off-
shoreskip på Sunnmøre, adkomsttek-
nikk i verdensklasse fra Romsdal, lan-
dets største forsyningsbase i Kristian-
sund, avansert rørteknologi på Or-
kanger, landets ledende forsknings-

miljø og en skog av teknologibedrifter
rundt Trondheim og tungt produk-
sjonsmiljø i Verdal.

Det norske har nylig overtatt Ma-
rathon Oil Norge. Dette gjør selskapet
til et av de største uavhengige olje- og
gasselskap i Europa. Så kommer ut-
byggingen av Ivar Åsen-feltet til 27
mrd. kroner og det eventyrlige Johan
Sverdrup-feltet. Hovedkontoret ligger
i Trondheim og virksomheten styres
herfra.

I tillegg har Shell og Statoil bygget
opp tunge driftsorganisasjoner i Kris-
tiansund og på Stjørdal. Statoil har
dessuten plassert hele sin forsknings-
virksomhet i Trondheim. Her ble også
nylig landets største senter for IOR
åpnet.

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

Etter en periode med mye fokus på
nordområdene, er Norskehavet igjen
hyperaktuelt i norsk oljesammen-
heng. 

Årets store funn på norsk sokkel er
«Pil og Bue» i Norskehavet i regi av
operatøren VNG. Funnet har  vært en
vitamininnsprøytning for næringen i
Midt-Norge. I Norskehavet finnes ol-
jeressurser i et etablert område. De
nye feltene er  lette å produsere og de
kan kan sette fart i Njord og Draugen. 

Oppdagelsen har også en psykolo-
gisk faktor. Det lønner seg å bore. En
må kjøpe lodd for å vinne.

Bildet i Norskehavet er bra på
mange måter. Vi står foran Hansteen-
epoken, med mye gass nordfra i Po-
larled til gassknutepunktet Nyhamna.
Utbyggingen av feltet og gassrørled-
ningen er det største siden Ormen
Lange, og gir kontrakter i mange år
fremover. Hele landsdelen kan melde
seg på.

Også en rekke små felt kommer til
å kople seg på eksisterende anlegg de
neste årene. Feltene Maria, Zidane 1-
2, Fogelberg, Trestakk og Snilehorn er
store prosjekter som trenger hav-
bunnsutstyr av ypperste kvalitet og
kapasitet ved vertsplattformer. 

Åsgard kompresjonssenter ved

Vestbase vekker allerede oppsikt. An-
legget står klart. Nå kan leverandø-
rene flytte inn og starte på teknolo-
gispranget for få til økt utvinning.
Operatøren Statoil har handlet raskt
for å ta i bruk nye metoder. Hele den
globale oljeindustrien følger med.

Det bør også lisensen Ormen
Lange gjøre. De la bort sitt havbunns-
prosjekt fordi det ble for dyrt og pilo-
ten måtte avbryte testing. Resulta-
tene av Åsgard viser vei også for 
Ormen Lange.

Njord og Hyme er tilbake i drift,
VNG har kjøpt seg inn i Draugen og
det er store ressurser igjen i Heidrun. 

Letevirksomheten i Norskehavet er
høyere enn på lenge. Mange nye ak-
tører er på banen. Vi nevner i fleng
spanske Repsol, irske Tullow og ikke
minst Lundin, som ved sin sjefsgeolog
Hans Christen Rønnevik, har verdifull
erfaring i Norskehavet fra sin tid i
Saga og Midgard,  Kristin og Lavrans-
funnene. Det knytter seg stor spen-
ning til selskapets boring i utkanten
av Lindormen.

Norskehavet har mange oppgaver
som skal løses med kunnskap og 
effektivitet. Stemningen er snudd til
det langt bedre.

Ny tenning i Norskehavet

Midt-Norge – teknologi og ressurser

Den neste store –
Aasta Hansteen
Utbyggingen av gassfeltet
Aasta Hansteen og rørledning-
en Polarled utløser investe-
ringer på til sammen 57 milli-
arder kroner i Norskehavet.
Dette blir den første dyp-
vannsutbyggingen i regionen,
og bryter mange teknologiske
barrierer. 

Det er mange «for første gang» i Aas-
ta Hansteen. Feltet skal utbygges med
en Spar-plattform, som den første på
norsk sokkel. Spar er en flytende in-
stallasjon bestående av et vertikalt sy-
lindrisk skrog som er forankret til hav-
bunnen. Stigerørene som tar gass-
strømmen fra havbunnen opp til platt-
formen og ut til Polarled vil være rene
stålrør og de første av sitt slag på
norsk sokkel. Skroget vil inneholde la-
gertanker for kondensat. 

Teknologisk utfordrende
Når havdypet er på 1300 me-
ter skulle det være unødven-
dig å påpeke at utbyggingen
har sine unike utfordringer,
med ytterligere «for første
gang»-teknologi som skal
igjennom Statoils teknologi-
kvalifiseringsprogram. Tempe-
raturen på havbunnene er 1,5
minusgrader. I tillegg må man
forholde seg til kraftige strøm-
mer. Teknologien som utvikles
for å håndtere dette ekstreme miljøet,
vil muliggjøre flere dypvannsutbyg-
ginger. 

Plattformen har ekstra vekt- og are-
alkapasitet og ledige slisser for nye sti-
gerør slik at nye funn kan kobles på
Aasta Hansteen.

Statoil opplyser at de har en forven-
tet oppstart for produksjonen mot
slutten av 2016. 

Polarled viser vei
Polarled, den 480 kilometer lange
gassrørledningen som skal gå fra Aas-
ta Hansteen til Nyhamna, vil åpne opp
en ny gassregion på norsk sokkel.
Fremtidige og eksisterende funn har
endelig fått infrastruktur, dette vil på
sikt resultere flere enorme investering-

er i Norskehavet. Rørledningen er på
36 tommer og er det dypeste en olje-
/gass-rørledning med så stor dimen-
sjon noen gang er lagt på verdensba-
sis.

I byggingen av Polarled ligger det
en utvidelse av Ormen Lange-feltets
Nyhamna-anlegg som etter ombyg-
gingen vil få status som gassterminal.
Videre er rørledningen svært teknolo-
gisk krevende, og vil være det dypeste
røret i verden med slike dimensjoner.
Ifølge tidsplanen skal røret stå ferdig i
2016, et år før Aasta Hansteen-utbyg-
gingen kommer i produksjon.
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Trykksak

Tildelingen av Johan Sverdrup
reddet Kværner Verdal fra en
uviss skjebne. Verftet har
bevist at de har livets rett i
konkurranse med lavkostlan-
dene. Bak ligger en grundig
snuoperasjon i regi adm. dir.
Sverre Myklebust (bildet).

Det ble stilt spørsmål om hvilken frem-
tid verftet hadde etter at de to siste
jacketordrene skulle leveres i 2014 til
henholdsvis  Edvard Grieg til Lundin
og Martin Linge til Total. Etter tapene
av jacketkontrakter rundt årsskiftet
2012/13 konkluderte Myklebust  med
at selskapets tretti år gamle leveranse-
modell ikke lenger var konkurranse-
dyktig. Det teknologiske forspranget
verftet hadde innen jacketproduksjon
var så godt som spist opp av konkur-
rentene.  Noe drastisk måtte gjøres. 

– Det var lite å hente politisk, så det
var bare å ta tak i egen situasjon, sier
Myklebust. 

Myklebust satte raskt i gang en
prosess som skulle prøve å få verftet
på rett kjøl. Resten er historie. Nå sitter
verftet på en langsiktig rammeavtale
med Statoil som går frem til 2020 for
byggingen av jacketer til for Statoil. To
jacketer til Johan Sverdrup er allerede
bestilt, og Statoildirektør Helge Lund
berømmet Kværner for å ha jobbet
frem en konkurransedyktig og frem-
tidsrettet leveringsmodell. I praksis ble
flere hundre arbeidsplasser reddet.

Mange grep
Bak suksessen ligger det en omfat-
tende omstillingsprosess.

–  Vi har tatt de nødvendige grep
og systematisk jobbet med forbe-
dringer over de siste to årene. Vi bevi-
ser gjennom tildelingen av Sverdrup
26. juni at vi har styrket vår konkurran-
sekraft på jacket, sier Myklebust og
forklarer videre:

– Vi har jobbet bredt i hele organi-
sasjonen for å få ned kostnader. Vi har
satsetpå mer utsetting av fabrikasjon
til lavkost for å få ned direkte kostna-
der. Dette  resulterer i mindre arbeid i
eget verksted og hos lokale underleve-
randører. Vi  blir en  rendyrket
sammenstillingsbedrift. Samtidig har vi
økt vår kommersielle bevissthet og
kontroll ved å vise vilje til å skifte
underleverandører og ikke minst få
ned driftskostnadene ved eget anlegg. 

Roser ansatte
Alt dette har blitt kombinert med et
løsningsorientert og godt samarbeid
mellom prosjekt og avdelinger, ved
åalltid fokusere på hva er til beste for
bedriften. Myklebust forteller om
gode og grundige  analyser og bedre

forståelse for kapasitetsutnyttelse som
har gitt et lavere «stressnivå» i organi-
sasjonen i gjennomføring av prosjek-
ter.

– I bunnen av alt arbeidet ligger
økt fokus på HMS.Vi har hatt en åpen
og ærlig dialog med tillitsvalgte og
medarbeidere om hva som er alterna-
tivene. Dette har gitt oss godt sam-
hold og stor lojalitet innad i bedriften.
Vi har ansatte med bunnsolid kompe-
tanse, som har gjort en fenomenal
jobb i denne prosessen, sier han 

Han konkluderer med at Kværner
Verdal igjen er konkurransedyktige på
jacket og strategien videre er klar, jac-
ketproduksjonen i Verdal videreføres. 

–   Vi er en kompetansebedrift som
har jobbet frem en konkurransedyktig
og fremtidsrettet leveransemodell som
legger grunnlaget for videre utvikling
av stålunderstellsegmentet og nye løs-
ninger,  Vi har et kostnadsbilde som er
konkurransedyktig med vår konkur-
renter, og hvor vi kan tjene penger.

Men Myklebust sier Vi er ikke i mål,
men jeg er fortsatt optimist. 

Vellykket snuoperasjon 
reddet Kværner Verdal
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En milepæl er nådd for
Linjebygg Offshore (LBO) som
nå er sertifisert også som
IRATA-operatør innen tilkomst-
teknikk, eller «arbeid i tau» på
offshore oljeinstallasjoner.  

– Dette er en meget gledelig godkjen-
nelse, og en viktig strategisk posisjo-
nering med tanke på LBOs satsing
internasjonalt, sier Helge Lervold, disi-
plinleder for tilkomstteknikk i LBO.

Tilkomstteknikk er en av grunnpi-
larene i mange av LBO’s prosjekter og
gir langsiktige kontrakter offshore.
Metodene og utstyret LBO har utvik-
let, gjør at man kan komme til på van-
skelig tilgjengelige steder raskere og
enklere enn ved tradisjonelle måter
som f.eks. stillas. Slik sparer de oljesel-
skapene betydelige kostnader. LBO
bruker også tilkomstteknikk og avan-
serte riggemetoder for å løfte og posi-
sjonere utstyr inn under plattformdek-
ket og helt ned i skvalpesonen under
havoverflaten, der kraner som oftest
ikke kommer til.

Fagansvarlig i LBO, Odd Roar Wiik,
forklarer at for å arbeide med til-
komstteknikk på norsk sektor følges
«Norsk Standard 9600 - Arbeid i tau». 

–  LBO er sertifisert både som opp-
læringsbedrift og som leverandør av
utøvende tjenester iht. denne standar-

den. For å kunne utøve TT-arbeid
utenfor Norge, må man for de fleste
land ha godkjenning iht. en interna-
sjonal IRATA-standard. Uten slik IRA-
TA-sertifisering kunne vi ikke ha levert
våre tjenester til kunder i f.eks. Austra-
lia og Mexicogolfen hvor vi har pro-
sjekter pågående nå, forklarer Wiik.

Allerede i 2012 ble LBO godkjent

opplæringsbedrift av IRATA, nå er sel-
skapet altså eneste godkjente norske
IRATA operatør-bedrift. For selskapets
topp moderne kurssenter ved hoved-
kontoret i Molde, betyr godkjenning-
en også økt kursvolum fra egne ansat-
te som ønsker å ta spesialoppdrag
utenfor Norge. LBO har nærmere 250
sertifiserte tilkomstteknikere, og med

søsterselskapet Ropetec teller gruppen
nærmere 500 som har TT-sertifikat –
av disse har ca 180 høyeste nivå 3 (sik-
ringsledere). Det setter LBO og grup-
pens totale TT-kapasitet i toppklassen
både i norske og internasjonal måle-
stokk.

Linjebygg eneste norske IRATA-operatør

Stand B290/15

norway
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16. juli startet lavtrykkspro-
duksjonen på Kristin-plattfor-
men på Haltenbanken. Dette
skal ifølge Statoil gi 160 millio-
ner fat oljeekvivalenter ekstra
fra Kristin og Tyrihans.

– Dette er et svært viktig IOR-prosjekt
som nå er gjennomført. Slike tiltak bi-
drar med store merverdier, ofte like
mye som et nytt felt, men til en brøk-
del av prisen. Prosjektet er i mål nær
en halv milliard kroner under budsjett,
forteller informasjonssjef i Statoil Sver-
re Kojedal (bildet).

Dette ene tiltaket bidrar til å for-
lenge levetiden for Kristin-plattformen
med minst fem år, noe som gjør det
mer interessant også å vurdere Kristin
som alternativ for produksjon fra
fremtidige funn i området, opplyser
selskapet.

Prosjektet har hatt en gjennomfø-
ringsperiode på tre og et halvt år, og
det er lagt ned mye arbeid fra mange
involverte for å sikre suksessen på det-
te viktige knutepunktet på Haltenban-
ken.

Lavere vekt – lavere kostnader
Prosjektet satte tidlig fokus på vektop-
timalisering. 

– Dette har vi lykkes med, og resul-

tatet viser en vektbesparelse på 200
tonn og en besparelse på 450 millio-
ner kroner sammenlignet med investe-
ringsbeslutningen.

Vektbesparelsen er viktig for Kris-
tin-plattformen, som har begrenset
vektmargin.

EPCI-leverandøren Aker Solutions,
sammen med Statoils prosjektteam,
har brukt nærmere 450.000 timer på
engineering og 320.000 timer offsho-
re for å realisere prosjektet, noe som
har vært utfordrende med hensyn til
sengekapasiteten på Kristin.

Lavtrykk på Kristin

we make it possible

Våre viktigste 
forretningsområder:

TOPSIDE SYSTEMS

MARITIME SYSTEMS

WATER SYSTEMS

CUSTOMER SUPPORT

Inrigo er ledende leverandør av engineering- og 
 fabrikasjonstjenester av produkter og systemløsninger innen 
prosess for olje og gass, maritim og landbasert industri.

Ønsker dere å avtale tidspunkt for et besøk på standen, samtale eller 
møte på forhånd, vennligst kontakt Markedsdirektør Peter M. Høvik på 
tlf. +47 930 90 170 eller send en epost til peter@inrigo.no

www.inrigo.no

Besøk oss på 
den Midt-Norske 
standen B-290/5
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Sarens AS har inngått kontrakt
med Kværner Stord AS innen
tungtransport og jekking på
Nyhamna,Aukra.

Sarens skal transportere alle moduler

som kommer til Nyhamna ut 2015.
Kontrakten betyr også at Sarens

har ansvar for innlasting av de største
modulene på Nyhamna samt uttlas-
ting av de største modulene på Stord.

Sarens AS har også sikret flere offs-

hore kontrakter som skal utføres i
2015 samt utlastinger av flere store
offshore moduler fra norske verft.

Vi ser svært lyst på fremtiden for
det som skal skje fremover med en so-
lid ordrereserve og planer for økt be-

manning både blant operatører og in-
geniører. SIER Bjørnar Loe, administre-
rende direktør for Sarens i Norge

Sarens tar tunge løft på Nyhamna

Document and ensure your DPO’s are competent through examination.

 

Read more: www.smsc.no/dnv-dpo

Stand B-290/27

Ship Modelling and Simulation Centre AS (SMSC) is the first training- and test-center in 
the world to offer a complete set of courses and examinations for certification of Dynamic 

Positioning Operators in accordance with regulations given by DNV-GL Standard: 
Competence of dynamic positioning operators
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Kristiansunds største lokalt
eide oljeservicebedrift fortset-
ter samarbeidet med Norske
Shell. En kontrakt verdt 160
mill. kroner er underskrevet.

Oss-nor og Shell har samarbeidet på
vedlikehold av ventiler siden starten på
Draugen med en utviklingskontrakt i
1991. Ventilkontrakten har vært ute
på anbud flere ganger i denne perio-
den, men Oss-nor har alltid vunnet i
hard konkurranse med andre leveran-
dører.

– Denne kontrakten har stor betyd-
ning for vår virksomhet. Vi fortsetter
som før, og håper på flere oppgaver
etter hvert med utvidelsen på Nyham-
na, sier adm. dir. Stein Arne Schnell i
Oss-nor.

Øker med Polarled
Partene har skrevet under en ny
kontrakt som løper ut 2019 og med

muligheter til to års forlengelse. Shells
driftsdirektør Gunnar Ervik signerte
sammen med adm. dir. Stein Arne
Schnell i Oss-nor. Kontrakten omfatter
ventilene på Draugen og Nyhamna
gassprosesseringsanlegg. Omfanget er
på vedlikehold av 40 000 enheter. 
Arbeidets omfang øker med utbyg-
gingsprosjektet på Nyhamna når mer
gass kommer til land med Polarled i
slutten av 2017.

– Dette er den største vedlikeholds-
kontrakten som tildeles ved driftsav-
delingen i år. Jeg synes det er svært
gledelig at en lokal aktør vinner i hard
konkurranse. De er dyktige på kvalitet,
pris og HMS-styring, sier Gunnar Ervik.

Styrker konkurranseevnen
Oss-nor er et av de lengste kontrakts-
forholdene som Shell sitter på. 

– Samarbeidet med Shell har styr-
ket konkurranseevnen i Oss-nor på
norsk sokkel, sier styreleder Arnt A.

Wærnes.
Oss-nor er en oljeservicebedrift som

ble etablert i Nergata på Nordlandet i
Kristiansund 1983. De har  avdelinger
også i den tidligere Sterkoder-hallen
og er inne på Vestbase med rørhånd-
tering. Det er 138 ansatte og de om-
satte for 206 mill. kroner i 2013. I kon-
sernet inngår også inspeksjonsbedrif- ten Benor og Oss-nor Hammerfest.

Shell valgte Oss-nor

Blomster fra Kristiansund kommune til
ledelsen i Oss-nor. Rådmann Just
Ingebrigtsen gratulerer Stein Arne
Schnell og Arnt A. Wærnes med
tilliten de har hos Norske Shell.
Foto: HELGE HEGERBERG.

Åpningen av Statoils nye
forskningssenter for økt 
oljeutvinning (IOR) på Rotvoll 
i Trondheim befester
Trondheims posisjon som
Norges IOR-hovedstad.
Senteret blir et sentralt 
element i ambisjonen om å nå
en utvinningsgrad på norsk
sokkel på 60 prosent.

Olje- og energiminister Tord Lien og
Trondheims ordfører Rita Ottervik, sto
for den offisielle åpningen av IOR-sen-
teret. Ministeren kom med følgende
budskap: 

– Forskning og teknologiutvikling
har vært sentrale elementer blant an-
net for den rekordhøye utvinningsgra-
den vi allerede finner på norsk sokkel.
Øker utvinningsgraden én prosent re-
presenterer det 300 milliarder i økte
inntekter fra norsk sokkel, sa Lien
under åpningen.  

Kostnadsbesparelser og økt verdi
Forskningssjef Lars Høier understreket
betydningen av forskning og teknolo-
giutvikling da han ønsket gjestene vel-
kommen. 

– Åpningen av IOR-senteret er en
milepæl for oss, men den aller viktig-
ste ressursen er allikevel våre kunn-
skapsrike og dyktige medarbeidere
som skaper fantastiske resultater med
sin kompetanse. Forskning og ny tek-
nologi være en nøkkelfaktor for å hol-
de kostnadene nede, og energipro-
duksjon og verdiskapingen oppe. Sta-
toil har i flere tiår vært en viktig aktør
for teknologiutviklingen på norsk sok-
kel og er blant de selskapene som pro-
duserer med høyest utvinningsgrad.

Dette er en stor og viktig begivenhet
for fremtiden til norsk sokkel, og illus-
trerer at Statoil også i fremtiden øn-
sker å bidra til best mulig ressursutnyt-
telse på sokkelen, fortalte Høier til de
fremmøtte. 

Global utvinningsgrad: 35 prosent
IOR-senteret på Rotvoll, som har en
prislapp på 240 millioner kroner, blir
det største i sitt slag i Norge, og ett av
de mest avanserte i verden. Formålet
er å utvikle teknologier som gjør det
mulig å øke utvinningsgraden fra re-
servoarene ytterligere, og å jobbe mot
ambisjonen om
60 prosent utvin-
ning på norsk
sokkel. 

Statoil har
allerede besluttet
tiltak som gjør at
selskapet og part-
nere forventer å
få ut mer enn 50
prosent av oljen
på norsk sokkel.
En 50 prosent ut-
vinningsgrad re-
presenterer 7,5
milliarder fat i økt
oljeutvinning fra
PUD- estimater
(30 prosent). Det
er mer enn to
Statfjord-felt. Det
globale gjennom-
snittet ligger i
dag på 35 pro-
sent i følge Olje
og Energidepar-
tementet. 

– Det viktigste

bidraget til økt utvinning er boring av
nye brønner og vedlikehold av eksiste-
rende brønner. Jo flere brønner, jo
større deler av oljereservoarene når vi.
IOR-senteret vil ha en sentral rolle i
Statoils satsing for å effektivisere bore-
operasjonene, opplyser Høier.

Store forventninger til 
IOR-senteret 
Statoils konsernsjef Helge Lund uttryk-
te store forventninger til IOR-senteret. 

– Det er de vanskelige fatene som
nå står for tur. Vi har en bratt klatretur
foran oss som blir hardere for hvert

prosentpoeng vi oppnår, men dette er
volumer med stor verdi for oss. En
egen IOR-lab gir Statoil en unik mulig-
het for å løse kommende IOR-utfor-
dringer, sa han.

– En milepæl for økt oljeutvinning

Olje- og energiminister Tord Lien
gratulerer statoilsjef Helge Lund med
åpningen av IOR-senteret på Rotvoll.
Statoils forskningssjef Lars Høier
applauderer.



Foto: Kimm Saatvedt

Alt må på plass 
når du har  
store ting  
på gang
Vijay Ramaswamy må ha litt mer orden på sakene  
enn de fleste av oss. Det må du ha når du er senior 
vedlikeholdsingeniør hos Total.

I 2016 begynner produksjonen fra Martin Linge-feltet, 
Totals nye storsatsning på norsk sokkel. Vijay og hans 
kolleger legger opp til et effektivt og smart vedlikehold  
på feltet når alt er i sving. Deler som slites skal skiftes  
før de skaper problemer. Utstyr skal oppdateres og 
finjusteres. Vijay sørger for at alt er på rett sted  
når det skal. Hver eneste gang. 

Vi er Total, et av verdens største olje- og  
gasselskap, med nærmere 50 års erfaring  
i Norge. 
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DETNORSKE 

DETNORSKE 

Det norske er et fullverdig oljeselskap på norsk 
sokkel med aktivitet innen leting, utbygging 
og drift. Vi bygger nå et av Europas største 
uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for utbyggingen 
av Ivar Aasen-feltet, og er partner i Johan 
Sverdrup-feltet. Selskapet har en ambisiøs 
strategi for fortsatt vekst, og har nylig inngått 
avtale om å kjøpe Marathon Oil i Norge.* 
Det vil gi selskapet en betydelig produksjon. 
Samtidig fortsetter Det norske en aktiv 
letevirksomhet på norsk sokkel.

Det norske er notert på Oslo Børs (DETNOR). 
Det norske har hovedkontor i Trondheim, og 
kontorer i Oslo og Harstad. Med oppkjøpet 
av Marathon i Norge får vi også kontor i 
Stavanger.  

Les mer på oss på www.detnor.no

*Krever godkjennelse fra myndighetene

Alltid videre for å skape verdier på norsk sokkel

Møt oss på ONS! Du fi nner oss på stand nummer 10 i hall B.
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THE LEADING PROVIDER OF SUPPLY BASES & LOGISTIC SOLUTIONS TO THE OFFSHORE INDUSTRY

www.vestbase.com/averoy

 VESTBASE AVERØY

- Tilgjengelig areal
- 2 kaier (inkl 1 roro-kai)
- Kai designet for anløp av rigg
- 500t pullert for bollardtesting
- Ytterligere ekspansjon pågår
- Etablert industriklynge

Vestbase

TBASE A VES VERØYTBASE AVERØY

VIDER OF SUPPLOTHE LEADING PR

ervom/aestbase.c.vwww
UTIONS TTIC SOLOGISY BASES & LLOF SUPPLLY

yoer
TRO THE OFFSHORE INDUSTIONS TT YRRY

eg
ge

do
si

s.
no

Stand B290/26a

Midt-Norge venter spent på
PUD’en for Maria-utbygging-
en, og Wintershall lover at
den skal være klar tidlig neste
år. Valget har stått mellom å
leie inn en egen FPSO eller å

knytte feltet opp mot eksiste-
rende infrastruktur.

Valget har nå falt på sistnevnte med
en subsea tieback via to produksjons-
stasjoner til Statoils Kristin, Heidrun og

Åsgard B. Prosjektet er nå inne i en
pre-engineeringsfase hvor flere studier
blir gjennomført slik at PUD senere
kan gjennomføres. Myndighetene er
gjort kjent med planene, men ingen
investeringsbeslutning er tatt forelø-

pig.
Etter godkjenning av PUD og inves-

teringsbeslutning planlegger Winters-
hall at første olje produseres i 2018,
det vil si 8 år etter funndato.

Maria-PUD tidlig i 2015
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SUPERIOR SOLUTIONS
FROM DEDICATED SPECIALISTS

Complete packages with Thruster Systems, Azimuth Propulsion or CP Propeller Systems
Come visit us at ONS, Stavanger 25th - 28th August, Stand no. B 290/4 

and at our joint stand A4/102 at SMM, 9. - 12. September

www.brunvoll.no                                   www.finnoy.no                                    www.steerprop.com                                                                                 

Ankerhåndteringsfartøyet Boa
Bison ble døpt i Trondheim
den 28. mai med stort oppmø-
te og ordfører Rita Ottervik
som ønsket Nordenfjeldske til-
bake i Trondheim. Skipet eies
av NFDS Offshore, et søstersel-
skap av Nordenfjeldske
Dampskibsselskab AS. Boa
Offshore er hovedaksjonær, 
og har lokale investorer i
Trondheim med Trond Brekke
i spissen.

Derved er det blåst nytt liv i det 150 år
gamle Trondheimsrederiet som i sin
glansperiode på 1970-tallet var et av
landets ledende med hurtigruter, over-
sjøisk skipsfart, betydelig cruisefart og
offshorevirksomhet med blant annet 5
Aker H-3 borerigger.

Selskapet ble på 1980-tallet raidet
av Kosmos med Gerhard Heiberg i
spissen, selskapet ble slaktet med ge-
vinst 500 mill. kroner som var et me-
get betydelig beløp på den tiden. Hei-
berg var persona non grata i Trond-
heim i flere år etterpå.

I 2007 overtok skipsreder Ole T.
Bjørnevik og kolonialmajor Odd
«Rema» Reitan rederiet for å blåse
nytt liv i det, men finanskrisen i 2008
satte en foreløpig stopper for dette.

Nå er Nordenfjeldske tilbake for
fullt som eget rederi, og søsterskipet
til Boa Bison slepes fra Shanghai i disse
dager og blir ferdigstilt på NorYard Fo-

sen i juni 2015.

Nordenfjeldske Dampskibsselskab tilbake

Første skip i det nye Nordenfjeldske
Dampskipsselskab, Boa Bison, døpt
ved cruisekaia i Trondheim 28. mai
2014.



Partnere:

ORMEN LANGE REPRESENTERER BANEBRYTENEDE TEKNOLOGI FOR 
PRODUKSJON FRA DYPT VANN. DYPVANNSRESSURSER BIDRAR TIL Å 
DEKKE VERDENS ØKENDE ENERGIBEHOV.

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

VIKTIG 
FOR VERDEN.
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Årets IO-konferanse i
Trondheim har fokus på 
kostnadsreduksjoner og økt
produksjon – framtidige 
teknologier og innovasjon.
Det forventes hele 300 
deltaker fra hele verden. Både
helge Lund og en av Petrobras
sine toppsjefer kommer med
en delegasjon på 30 ledere.   

Den 10. Internasjonale IO-konferan-
sen i Trondheim arrangeres av IO Cen-
ter ved NTNU 30/9 og 1/10 på Royal
Garden Hotell. Olje og Energiminister
Tord Lien holder åpningsforedraget.
Dette understreker hvor viktig myndig-
hetene ser på integrerte operasjoner
som bidragsyter til økt verdiskapning
på Norsk Kontinentalsokkel og viktig-
heten av IO-teknologi internasjonalt.

I konferansens åpningssesjon hol-
der også Konsernsjef Helge Lund fra
Statoil og en av Petrobras sine toppsje-
fer, Cristina Pinho foredrag sammen
med Chai Chon Fui som er Shell sin
nye leder av Smart Fields i deres inter-
nasjonale organisasjon. 

Konferansen har som alltid en me-
get stor internasjonal deltakelse. Pe-
trobras som er industripartner i IO
Center kommer over med en sterk de-
legasjon på 10-15 deltakere fra begge
sine to viktige forretningsområder
innen «Utvinning & Produksjon» med
ansvar for utbygging og produksjon
på Brasiliansk Kontinentalsokkel og
«Engineering & Teknologi» med an-
svaret for bygging av mer enn 20

FPSO’er framover samt deres F&U ved
CENPES. Petrobras har to foredrags-
holdere. 

Ved årets IO-konferanse står framti-
dige teknologier, F&U og Innovasjon
sentralt. Etter mer enn 10 år med IO
på Norsk Kontinentalsokkel ønsker en
å ta en status av hvor en står og peke
på retningen framover og at mye fort-
satt er ugjort samt at IO er svært viktig
for kostnadsreduksjoner og økt pro-
duksjon.   

Leder av konferansen Arild N. Ny-
stad forventer også i år en deltakelse

på 300 oljefolk fra hele verden. Nystad
understreker at vi i år får god delta-
kelse fra vårt internasjonale nettverk
av IO koordinatorer fra mange oljesel-
skaper som foredragsholdere. Mange
av våre konferansedeltakere kommer
igjen fra år til år fordi vi har etablert en
god internasjonal trademark for vårt
IO nettverk rundt IO konferansen og
IO Center med sine 13 industripart-
nere fra oljeselskapene og leverandø-
rene.

Internasjonalt innrykk på IO-konferansen

Arild Nystad leder som vanlig
konferansen. Olje- og energiminister
Tord Lien ønsker de internasjonale
deltakerne velkommen. 

Under: fra den internasjonale IOR-
konferansen i 2013 med over 300
deltakere.
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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
.fa
gt
ry
kk
.n
o

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

Trondheimsfirmaet Tech
Damper har spesialisert seg på
å løse kritiske vibrasjonspro-
blemer på toppside strukturer.
Dempeteknologi  bidrar til å
øke oppetid og sikkerheten på
kritiske komponenter. I samar-
beid med FMC er nå Tech
Damper i gang med å videre-
utvikle teknologien også for
bruk subsea.

– Vi opplever stadig økende interesse
for vår kunnskap og teknologi i for-
hold til vibrasjon og utmatting på hav-
bunnen. Vi ser store muligheter for vår
teknologi i subsea konstruksjoner, sier
Håvard Johnsen, daglig leder i Tech
Damper. 

Vibrasjoner er ofte  vanskelige å
forutsi og kan oppstå på helt andre
steder enn selve kilden til vibrasjone-
ne.

– I subseasammenheng er dette
enda vanskeligere å oppdage, og en-
dringer i prosessene over tid kan gi
uforutsette konsekvenser. Vibrasjons-
demperen, som blir kalt TVB Damper,
vil være en god forsikring mot vibra-
sjoner og vil forhindre at konstruksjo-
nen ikke oppnår resonans. Demperen
er vedlikeholdsfri og har lang levetid,
forteller Johnsen.

TVB Damper er designet for å

dempe vibrasjoner over et større fre-
kvensspekter, noe som gjør den ideell
til ettermontering på forskjellige kon-
struksjoner.

Samarbeid med Vinde TT
Samtidig som de inngår samarbeid
med FMC for arbeid i dybden, har de
ingått samarbeid med Vinde TT for ar-
beid i Høyden 

– Tilkomst til steder i høyden kan
være avgjørende for å få utført opp-
drag effektivt. Å være spesialister på
vibrasjon hjelper lite om man ikke får
gjort målinger på de steder man øn-
sker.  Derfor er partnerskapet med
Trondheimsfirmaet Vinde TT og Tech
Damper en god strategisk match, for-
klarer Johnsen.

Opplæring i måleteknikker på fag-
personell innen tilkomstteknikk har
gitt Tech Damper en stort fortrinn når
deg gjelder måletjenester. 

– Dette gjør oss i stand til å kunne
utføre oppdrag på en sikkert og effek-
tiv måte på steder med vanskelig til-
komst, både offshore og onshore, for-
klarer Johnsen. 

Dette gjelder både vibrasjon- og
støymålinger samt andre NDT tjenes-
ter. 

– Samarbeidet med Tech Damper
har gitt oss en ekstra dimensjon i vårt
sortiment av tjenester. Det muliggjør

raske og kosteffektive oppdrag som
tradisjonelt ville ha krevd stillas, sier
Robert Karlsen, daglig leder i Vinde-TT. 

På enkelte prosjekter kan kostna-
dene reduseres med opptil 80 prosent
i forhold til andre metoder som stillas,

lift, etc. Kostnadene reduseres, samti-
dig som sikkerheten og kvaliteten iva-
retas. Altså en vinn/vinn-situasjon for
alle parter.

Innovativ vibrasjonsteknologi for subsea

Tech Dampers utstyr montert
på et vibrasjonsutsatt rør i et
prosessanlegg.
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Stand B290/25

På grunn av sensitive gyteom-
råder har de landnære
Møreblokkene av miljøhensyn
vært unntatt prøveboring.
Bedriften Reelwell ser ikke
problemet. De mener
Møreblokkene kan bores og
produseres fra land med deres
banebrytende teknologi.

ERD (Extended reach drilling) har
mange utfordringer.  Torque på bore-
krona og borestreng ,trykkforskjeller i
borehullet og problemer med bore-
kaks, for å nevne noe. Derfor har rek-
kevidden på slike boringer vært be-
grenset oppad til 12 kilometer, som i
dag er rekorden.

Men feltet har vært i rivende utvik-
ling de siste årene, og ingen er lengre
fremme enn Reelwell med møringen
Ola Vestavik i spissen. Selskapet har
utviklet en patentert løsning hvor man
ved bruk av væsker av ulik tetthet
kombinert med trykk inne i borehullet
omgår mange av utfordingene som
slik boring byr på.

– Vi gjør borestrengen tilnærmet
vektløs. Dermed omgår vi de største
problemene assosiert med ERD, forkla-

rer Vestavik.
Han mener det med denne tekno-

logien er fullt mulig å minst doble rek-
kevidden for ERD – muligens mye mer. 

Selskapet jobber nå med et prosjekt
i samarbeid med Halliburtonog flere

oljeselskap, hvor teknologien skal prø-
ves ut og verifiseres i fullskala i begyn-
nelsen av 2015. Boringen skal skje i Te-
xas. Han tror det er fullt realistisk å
bore og produsere felt fra land. Oppsi-
dene er store.

– Med en slik løsning unngår man
foreksempel alle komplikasjonene ved
å ta gassen opp til havbunnen for så å
føre den i rør til land. Jeg tror dette blir
en del av vår olje- og gassfremtid , sier
han.

STOLTE: Gründer Ola
Vestavik og daglig leder
Jostein Aleksandersen i
Reelwell med Spotlight
Award, som selskapet
fikk under OTC. Dnb
NOR-prisen blir den
fjerde prisen på to år.
Foto: Reelwell

Vil bore Møreblokkene fra land

JazzGass 2014:
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Allerede neste år kan de første
studentene starte på ingeniør-
studiet innen petroleumstek-
nologi i Kristiansund.

Under årets Jazzgass i Molde kunne
fylkesordfører Jon Aasen (bildet) for-
telle at det etter all sannsynlighet blir
et petroleumsingeniørstudie på bache-
lornivå i Kristiansund. Muligens med
oppstart allerede neste år. allerede
innen skoleåret 2015/2016. Utdan-
ningen vil skje i regi Høgskolen i Ber-
gen.

Leder for Energiregion Møre, Bengt
Endreseth, som tok initiativ til å få på
plass ett slikt studium i 2012, er svært
fornøyd med at arbeidet bærer fruk-
ter.

– Det er et enormt behov for et slikt
studium. Dett er nok ett ledd i å få
etablert en petroleumsklynge, samti-
dig som det vil bety mye for lokal re-
kruttering. Hele bransjen, med Shell i
spissen har lenge sagt at de er inne i et
generasjonsskifte, og trenger mye folk
med denne kompetansen, spesielt da
innen subsea i tiden fremover, sier han

– Vi har nå etablert en arbeidsgrup-
pe som skal sørge for at HIB får nok
dokumentasjon og underlag til å ta

den endelige avgjørelsen. Den vil bli
tatt før jul, sier Endreseth.  

Styringsgruppen som har jobbet for
å få studiet til byen har bestått av re-
presentanter frar blant annet Kristian-
sund kommune, fylkeskommunen,
Høgskolen i Bergen og Orkidé, samt

Shell og Statoil.

Ingeniørstudium til Kristiansund

Rørledningen Polarled som
skal transportere gassen fra
Aasta Hasteesn til Nyhamna
vil ha overkapaitet når det
står ferdig. Områdedirektør
Odin Estensen i Shell ser for
seg at Polarled kan strekkes
nordover for å transportere
gass fra gassfunnene i
Barentshavet  

– Å fylle dette røret – som ikke blir helt
fylt med Aasta Hansteen – krever lag-
arbeid. Det krever mer modning av
prospekt i Norskehavet, og det krever
strategier og visjoner for framtiden.
Her kan både vi som operatører, og
dere som interessenter være med på å
påvirke beslutninger som  kan tas, og
bør tas. Vi vet også at diskusjonen om
varige gassløsninger for Barentshavet
er i gang, og det er en diskusjon  som
vi ønsker at Nyhamna skal være en del
av. God kapasitet i Polarled gir mulig-
het til å tenke en forlengelse nordover.
I et slikt scenario vil Nyhamna kunne
bli en fremtidig del av en større infra-
struktur.  Gassco arbeider med ulike
scenarier, og vi tror at Nyhamna kan
bidra med allerede etablert infrastruk-
tur som en del av løsningen, sa Esten-
sen under årets JazzGass i Molde.

Ormen fase tre
Under konferansen redegjorde Esten-
sen for Ormen fase tre. Fase to startet
da Shell tok over som operatør i 2007.
Fase tre består av ekspansjon og inn-
trekking av nye felt inn til Nyhamna.

– Partnerskapet i Ormen Lange har
hele tiden ønsket aktivitet som inklu-
derer andre felt enn Ormen. Med fase
tre blir Nyhamna mindre sårbar, det

blir viktigere, og det kan leve lengre.
Fase tre gjør at Nyhamna ikke lenger
er synonymt med bare ”Ormen”. I
Fase tre vil vi også fortsette å utforske
tilleggsressurser nær Ormen Lange.  Vi
har sikret oss mer areal vest for Ormen
Lange som vi vurderer om det er
grunnlag for å bore på. Vi planlegger
også mer kartlegging av selve feltet,
med flere boringer på planen. Kartleg-

gingsbrønn  nummer 1 sør på feltet
bores med Transocean Barents i høst.
West Navigator har vært på Ormen
Lange i ni år, når den i høst forlater oss
for andre kontrakter, informerte Es-
tensen 

Shell ønsker Barentsgass i Polarled

JazzGass 2014:

Leder for
Energiregion Møre,
Bengt Endreseth er
svært fornøyd med
at arbeidet med
ingeniørstudiet
bærer frukter.
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I forbindelse med ONS skal Norske-
havsrådet ha møter med flere av de
sentrale aktørene i Norskehavet.  Sta-
toil, Shell, Wintershall, VNG Norge, Ol-
jedirektoratet, ConocoPhillips med
flere står på møtelisten. 

Norskehavsrådet ble etablert i janu-
ar 2010 og har siden etableringen ar-
beidet med og behandlet en rekke sa-
ker knyttet til bla nye utbygginger i
Norskehavet, elektrifisering av sokke-
len, kartlegging av ringvirkninger av
ny infrastruktur i Norskehavet.

I rådets styre sitter fylkesordfører de
fire fylkesordførerne, og dessuten del-
tar ordførene fra flere kommuner i
Midt-Norge som har oljerelatert virk-
somhet. 

Med 35 utstillere og sentral
plassering i hovedhallen, spei-
ler den midtnorske ONS-delta-
kelsen aktiviteten i regionen,
og er nok en bekreftelse på
regionens sterke posisjon i
olje- og gassmiljøet.

– For 19 år siden bestod den midtnor-
ske standen av 7 bedrifter. I år er vi
godt over tredve, og aldri før har vi
vært så mange, sier Christian Bachke i
Midnor CNI, som er arrangør av den
Midt-Norske standen på ONS.

Ifølge Bachke ønsker regionen å
fremheve at man sitter på de tre viktig-
ste elementene for å lykkes i bransjen:
Teknologi, kompetanse og god tilgang

på nyutdannede som er relevant for
bransjen.

– Skal man etablere seg, så bør
man seriøst vurdere Midt-Norge. Lis-
ten over suksessfulle teknologibedrif-
ter med utspring i Midt-Norge begyn-
ner å bli imponerende lang, sier han.

Nye bedrifter
Av nye bedrifter som stiller ut på Midt-
Norgestanden i år nevner vi spesielt ol-
jeselskapet Det norske, som med dette
markerer at de har hovedkontor i
Trondheim og derved tilhører Midt-
Norge.                

– Dessuten stiller Reinertsen Oil &
Gas med stand. Vi regner med at beg-
ge disse trekker ekstra besøk til vår

stand, sier Bachke

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

– På en felles stand blir det lettere
for de mindre bedriftene og de som er
i oppstartsfasen og få oppmerksom-
het. På en felles stand drar alle nytte
av storbruksfordelene,  Vi ligger midt i
en av hovedhallene og regner med
godt besøk. Dette er inngangshallen
hvor mange av de store aktørene på
messa holder til, og det sikrer utstiller-
ne godt besøk hver dag, avlutter Bach-
ke.

Midt-Norsk tyngde på ONS

Norskehavsrådet
møter oljeselska-
pene

God stemning og fint besøk i kantina under ONS 2012.
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Nettverkskantine med midt-norsk mat
Også i år blir det et større
kantineområde i midten av
den midtnorske standen og
dette er også i år sponset
av de tre fylkeskommuene
Møre og Romsdal, Sør-
Trøndelag og Nord-
Trøndelag. 

De sponser også maten som ser-

vers, og denne er trygt plantet i re-
gionens tradisjoner. Fra Trøndelag
serveres Innherred-Sodd med
«Skjenning» og bacalao fra Møre
og Romsdal som sjefskokk Jan
Kåre Johansen disker opp for de
besøkende. – All mat og råvarer
kommer fra de tre fylkene og blir
laget på stedet, opplyser kokken.

Kantina er en utmerket arena

for å knytte nye kontakter, både
mellom deltakere fra regionen og
resten av oljeverdenen. 

– Her kan messedeltakerne få
et pusterom med god mat i den
hektiske messedagen. Ta gjerne
med nye og gamle forretningsfor-
bindelser for å møtes i en litt mer
avslappet setting, sier de tre 
fylkesordførerne.

B 290/18PartnerPlastTimpex

B 290/15
Sarens

B 290/13
Kantine
Midnor CNI
Møre og Romsdal fylke
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune

B 290/12
Reinertsen
Oil & Gas B 290/11

Linjebygg Offshore B 290/25
Tech Damper B 290/23

Aukra kommune

B 290/24
WeSubsea

B 290/21Stjørdal kommune
B 290/22X-Controls

B 290/30Ulstein Group

B 290/29
Axess

B 290/28
Erling Haug
Certex

B 290/27
SMSC

B 290/26
Vestbase

Kr.sund kommune

B 290/20Triangel

B 290/17Aker 
Midsund

B 290/16

90/8

Bredero 

Shaw

B 290/9

Glamox

B 290/10

Det norske

Sponses av midt-norske fylkeskommuner:
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Torgeir Anda. Kommunikasjonsdirektør i Det norske.

Operatørens hjørne

Det norskes maraton
Med oppkjøpet av Marathon Oil Nor-
ge blir Det norske et av Europas stør-
ste børsnoterte uavhengige oljeselska-
per, målt i produksjon. Et stort selskap
med hovedkontor i Trondheim.

Det norske annonserte andre juni
avtale om å overta Marathon Oil Nor-
ge for et kontantvederlag på 2,1 milli-
arder dollar. I løpet av fjerde kvartal
blir avtalen gjennomført, med forbe-
hold om godkjenning fra myndighe-
tene. Det er ingenting som tyder på at
myndighetene har innvending mot en
overtakelse som de fleste ser på som
svært positiv. 

Det norske vil etter overtakelsen ha
over 200 millioner fat i påviste og
sannsynlige reserver. Det sammenslåt-
te selskapet vil dessuten ha betingede
ressurser på over 100 millioner fat,
uten at ressursene fra Johan Sverdrup
er med i det regnestykket. Andelen til
Det norske i Sverdrup blir først klar
neste år. På toppen av dette er det yt-
terligere oppside i porteføljen til Ma-
rathon Oil Norge anslått til om lag 80
millioner fat oljeekvivalenter. Samlet
produksjon for de to selskapene var i
2013 rundt 84 000 fat olje pr. dag.
Det gjør Det norske til et av de største
uavhengige børsnoterte olje- og gass-
elskapene i Europa når det gjelder pro-
duksjon. De to selskapene har en pro-
fil som passer hverandre som hånd i
hanske. Marathon har høy produksjon
fra Alvheimområdet, men produksjo-
nen er fallende. Det norske har liten
produksjon, men vil få betydelig pro-
duksjon- først fra Ivar Aasen i 2016,
og deretter fra Johan Sverdrup i 2019.

Større Aasen
Utbyggingen av Ivar Aasen, der selska-
pet er operatør, er den viktigste opp-
gaven for Det norske framover. Pro-
sjekterings- og byggeaktivitetene på
Ivar Aasen-prosjektet går etter planen,
med planlagt produksjonsstart i fjerde
kvartal 2016. I juni undertegnet Det

norske en unitiseringsavtale for utbyg-
gingen av Ivar Aasen-feltet som sikrer
selskapet 34.78 prosent eierandel i fel-
tet. Samtidig ble reservene i feltet økt
med om lag 35 prosent som følge av
unitiseringen og prosessering av ny

havbunnseismikk. Totale investeringer
for Ivar Aasen-utbyggingen er anslått
til 27,4 milliarder kroner, som er uen-
dret fra planen for utbygging og drift.
Det betyr at kostnaden for hvert fat
olje går ned, og at lønnsomheten i
prosjektet blir bedre.

Sikret finansiering
Det norske har sikret finansiering av
utbyggingsprosjektene seg en fullt ut
forpliktende og garantert reserveba-
sert lånefasilitet på tre milliarder dollar
for hele kontantvederlaget i forbin-

delse med oppkjøpet av Marathon Oil
Norge. Egenkapitalen er styrket
gjennom en fortrinnsrettsemisjon på
500 millioner dollar. Med dette har
Det norske sikret finansieringen av sel-
skapets planer fram til produksjons-
start på Johan Sverdrup-feltet.Oppkjø-
pet av Marathon Oil Norge vil gjøre
Det norske økonomisk mer robust.

Veien videre
Det var nok flere enn Det norske

som var interessert i Marathons vel-
drevne norske virksomhet. Det er også
flere som leter etter muligheter for å
styrke posisjonen på norsk sokkel, på
tross av et politisk miljø som uttrykker
betydelig skepsis til fremtiden for
norsk oljevirksomhet. Likevel er nok
høye kostnader i dag den største trus-
selen mot næringen. Det er noe næ-
ringen må ta tak i. Etter et tiår med en
oppblomstring av nye selskaper går
det trolig mot mer konsolidering i
bransjen, og mer strategisk samarbeid
mellom selskaper og andre aktører i
bransjen. Kostnadene må ned for at
framtidige prosjekt skal bli lønn-
somme, vi kan ikke vente flere super-
funn som Johan Sverdrup. Det er også
helt nødvendig at myndighetene bi-
drar for å få ned kostnadene med å se
på om ikke regelverk og krav til næ-
ringen har gått for langt. Det blir uan-
sett en brytningstid for næringen. Det
norske har bidratt til en bedre struktur
med oppkjøpet av Marathons norske
virksomhet. Veien videre blir minst like
spennende for Det norske, og næring-
en, som ferden har vært til nå.

«De to selskapene har en profil
som passer hverandre som hånd i

hanske. Marathon har høy
produksjon fra Alvheimområdet,
men produksjonen er fallende.

Det norske har liten produksjon,
men vil få betydelig produksjon –

først fra Ivar Aasen i 2016, og
deretter fra Johan Sverdrup i

2019.»

for 15 år siden

GolarNor/Petrojarl sikrer
seg Varg FPSO
GolarNor/Petrojarl med PGS i ryggen
gikk seirende ut av budrunden om
produksjonsskipet Varg som opp-
rinnelig ble bygget for Saga Petro-
leum. Skipet ble omdøpt til Petrojarl
Varg og er leid ut til Saga for en 3-
årsperiode for produksjon på Vargfel-
tet i Nordsjøen. Dette gjør GolarNor
til et av verdens ledende rederi innen
oljeproduksjon til sjøs.    

Løftet 27.000 tonn
Taubåtkopaniet/Boa Offshore i Trond-
heim gjennomførte i sommer det
som må være det tyngste løftet til nå
i Norge. En hel oljerigg, Veslefrikk B,
på 27000 tonn ble plassert på to lek-
tere og løftet ut av vannet ved Aker
Stord. Det ble den i 80 dager før den
ble satt pent tilbake på plass i sitt ret-
te element. Taubåtkompaniet hadde
erfaring fra tilsvarende løft andre ste-
der i verden, men dette var første
gang det ble gitt tillatelse til et så
tungt løft i Norge. 

Oljemillioner til NTNU
De tre oljeselskapene Statoil, Hydro
og Saga har besluttet å investere US
$ 5 millioner (38 mill. kroner) over en
5-årsperiode i undervisningen ved In-
stitutt for Petroleumsforskning på
NTNU.   Midlene skal brukes til å ut-
vikle et nytt undervisningsopplegg
for petroleumsfagene. Statoil har stilt
utbyggingen av Gullfaks i Nordsjøen
til disposisjon for studentene.

Gunnar Backer takker av
Han har ledet Vestbase i 19 år og

var førstemann som ble ansatt i
1980. Han startet på en bølge av stor
entusiasme da basen begynte å anta
form i 1985, men fikk snart en solid
baksmell da oljekrisen inntraff 2 år
senere. Vendepunktet kom med
Draugenkontrakten, og senere gikk
det bare oppover. Han roser Shell,
som virkelig la seg i selene for å en-
gasjere lokalt næringsliv og industri.
Kristiansund kommune har også bi-
dratt til den positive utviklingen.

Nr 3, august 1999
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VNG Norge har stor tro på 
sitt funn på feltene Pil og Bue.
Nå planlegges ytterligere to
boringer på prospektetne i
2015. 

Funnene ligger nær Njordfeltet i Nor-
skehavet, og Atle Sonesen, adm. dir. i
VNG Norge AS, er svært fornøyd med
den vellykkede boreoperasjonen som
ble avsluttet tidligere i sommer.

– Sidestegene har gitt oss vesentlig
bedre forståelse av Pil-funnet samt
den gledelige nyheten om tilleggsvolu-
mer i Bue. Vi har stor tro på ytterligere
oppside i lisensen og har derfor sikret
oss muligheten til å bore ytterligere to
brønner med samme rigg i 2015.  Vi
jobber nå med å forberede neste års
leteprogram parallelt med å vurdere
ulike utbyggingsalternativer. Resulta-
tene av leteboringene neste år vil være
avgjørende for valg av produksjonsløs-
ning for en mulig utbygging av Pil, Bue
og forhåpentligvis nye funn, opplyser
Sonesen.

Pil-funnet ble påvist i øvre jura re-
servoarbergarter våren 2014. I som-
mer ble det boret en avvgrensnings-
brønn 1,7 km nordøst av funnbrøn-
nen. Hensikten var å utforske utbre-
delse, tykkelse og egenskaper i midtre
og øvre jura reservoarbergarter, samt

utbredelse av olje-/vannkontakten.
Brønnen påtraff en 82 meter oljeko-
lonne i øvre jura reservoarbergarter av
god kvalitet. Olje/vannkontakten ble
påtruffet dypere enn forventet, opply-
ser VNG.

Ressursestimatet for olje- og gass-
funnet Pil er nå justert til mellom 8,8
og 21,1 millioner m³ utvinnbar olje og
kondensat og mellom 2,7 og 6,1 milli-
arder m3 utvinnbar gass.

God reservorarkvalitet
Letebrønnen Bue ble boret 2,1 km
nordøst av Pil. Hensikten var å utfor-
ske utbredelse, tykkelse og reservoar-
genskaper i midtre og øvre jura reser-
voarbergarter i Bue-prospektet, samt å
etablere trykkregimet og hydrokar-
bon/vannkontakten. Brønnen påtraff
en 18 meter oljekolonne i øvre jura re-
servoarbergarter med god til veldig
god reservoarkvalitet. 

Trykkdata indikerer ingen kommu-
nikasjon mellom Pil- og Bue-funnene
og brønnen har derfor påvist et sepa-
rat funn i Bue. Foreløpig beregning av
størrelsen på funnet i Bue er mellom 1
og 4 millioner m³ utvinnbar olje og
kondensat.

Pil og Bue – neste utbygging i Norskehavet?

Atle Sonesen i VNG Norge AS er svært fornøyd med utsiktene på feltene Pil og
Bue, og planlegger også nye boringer i Norskehavet.

Avoid breakdowns, increase reliability and
reduce Your maintenance costs....
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New rules

Your oil system!

Clean Oil - Bright Ideas
C.C.JENSEN A/S | www.cjc.dk

Environmentally Acceptable Lubricants (EAL)

Meet us at:
ONS  

Stavanger, Norway
Aug. 25-28, 2014  

Stand J1014

Be prepared for the new 

from the US Environmental 

In near future you might 
have to change from mineral 
oils to biodegradable oils.

With the CJC™ Oil Filter / 
Desorber Combi Unit 
it is possible to remove

biodegradable oils in 
thrusters, stern tubes, 
rudders, stabiliser 

propellers, etc. Due to performance 
of the CJC™ Oil Filters 
and the trust in 
C.C.JENSEN equipment, 
one of our very loyal 
customers ordered 
78 CJC™ Combi Units!
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It is a magical moment and one of many well-kept secrets of the oil region 

Visit stand B 290/26 B during ONS. 
We can show you the way.

HAVE YOU EVER SEEN  
ANYTHING AS BEAUTIFUL  
AS THIS?
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Det nystartede bedriftsnett-
verket KOM Rigg skal gjøre
Kristiansund enda mer attrak-
tiv for riggopphold og store
offshoreprosjekter. Målet er å
sikre lokale aktører de store
kontraktene når riggene kom-
mer.

– Gjennomføring av så store prosjekter
vil kreve et mangfold av tjenester og
kan kreve at store bemanningsressur-
ser skal fremskaffes raskt og for en
kortere periode. Da er det nødvendig
med samarbeid, både for å dekke de
viktigste tjenesteområdene og for å
sikre tilstrekkelig kapasitet til å
gjennomføre, sier styreleder i KOM
Rigg Stig Daniel Løfsnæs. 

KOM Rigg har fått støtte på 1,88
millioner kroner over en treårsperiode
fra Innovasjon Norge. Så langt er ca.
15 bedrifter med i nettverket. Bedrifts-
nettverket jobber nå med å få flere
deltakerbedrifter med på laget.

– Vi regner med at flere kommer til
nå som ferien er over. Vi skal ha et
medlemsvervingsmøte i september, og
hvis jeg skal gjette, så vil KOM Rigg ha
ca 30 medlemsbedrifter før årsskiftet,
sier Løfsnæs.

– Vi har ingen planer om å bli en
eksklusiv klubb, her er alle som kan

bringe noe til torgs velkommen, leg-
ger han til. 

Innovasjon Norge ser svært positivt
på initiativet.

– Vi ser på KOM Rigg som et frem-
tidsrettet bedriftsnettverk der fokus på
nye, smarte og kostnadseffektive løs-
ninger vil være avgjørende for å kom-
me i posisjon til å levere til en bransje
med fokus på kostnader. Det vil kreve
samarbeid og innovasjon i form av uli-
ke utviklingsaktiviteter for å styre nett-
verket totalprodukt og gjøre bedrif-
tene i stand til å ta større oppdrag enn
de ville klart hver for seg, sier direktør
for Innovasjon Norge Møre og Roms-
dal Bodil Hollingsæter. 

Spennende og nødvendig
Ellen Engdahl, daglig leder i nærings-
foreningen Kom vekst sier KOM Rigg
er et godt eksempel på samarbeid som
en spennende og nødvendig utvikling
for å møte markedetsbehov i en tid
med stadig fokus på kostnader og ef-
fektivisering. 

– Vi har tro på at næringssamar-
beid som KOM  Rigg vil bidra til å gjø-
re bedriftene mer innovative og mer
konkurransedyktige. Vi håper at dette
kan motivere flere til å samarbeide,
både innen olje/gass og andre næring-
er, opplyser Engdahl.

Starter nettverk for riggjobbing

Ellen Engdahl, næringsforeningen KOM-Vekst og Stig Daniel Løfsnes fra Aak,
som er styreleder i KOM Rigg mener dette åpner et attraktivt tilbud for rigger i
Norskehavet og Barentshavet som skal inn til ombygging eller klassing. Hittil
har de måttet gå helt ned til Bergensområdet.



Nr 3/2014  I Midt-Norsk Olje & Gass  I NYHETER     23

Olje i havet er uønsket. Nye
regler i USA gjør at alle skip
som seiler i amerikansk far-
vann må bruke miljøtilpasse-
de smøremidler i alt utstyr
som er i kontakt med sjøen. 

Mange land vil nok snart følge etter
og implemetere dette regelverket.
Men  miljøtilpassede smøremidler
har alvorlige ulemper. Trondheims-
firmaet Øwre Johnsen har løsning-
en på utfordringene.

– Miljøtilpassede smøremidler
kan påvirke tettheten i standardtet-
ninger. Dette medfører alvorlig fare
for at vann trenger inn i propell-hys-
ler, thrustere, ror og stillbare propel-
ler. 

Dessuten viser det seg at miljøtil-
passede smøremidler absorberer ve-
sentlig mer vann enn konvensjonell
mineralolje, forteller Arne Øwre-
Johnsen.

– Leverandørene av miljøtilpas-
sede opplyser ofte at deres produkt
opprettholder sine smørende egen-
skaper også med så høyt vanninn-
hold som 30  prosent, men ingen
ingeniør ved sine fulle fem vil godta
risikoen for korrosjon eller slitasje-
skader som følger av å ha så mye
vann i smøresystemet, legger Øwre-

Johnsen til.
Det danske selskapet C.C.Jensen

fant løsningen på dette probelmet
ved en ren tilfeldighet. De har  har
mer enn 60 års erfaring med utvik-
ling og produksjon av oljefiltrerings-
systemer for en lang rekke bruks-
områder. 

Selskapet har en avansert løs-
ning for å fjerne partikler og vann
fra konvensjonelle smøreoljer i ma-
rine bruksområder og en annen
avansert løsning for å fjerne vann
fra emulgert olje i mange oljetyper
som brukes i landbaserte anlegg.
Som et eksperiment installerte
C.C.Jensen en av sine D10-desor-
bere om bord i fartøyet. Disse CJC-
desorbere har renset emulgert olje
fra landbaserte bruksområder i mer
enn et tiår, det viste seg raskt at
produktet og virket like godt i mari-
tim industri som på land.

Én enhet løser to problemer
For å oppnå ekstra filtrering for fjer-
ning av partikler og for å bryte opp
en stabil emulsjon bygde C.C.Jen-
sen sammen en av sine HDU-finfil-
terenheter med en av sine kompak-
te desorbere. Resultatet er en svært
hendig enhet, med bare ett innløp
og ett utløp, en  plug and play-en-

het som er svært lett å installere,
også på trange steder, og som er
klar til bruk på mindre enn 30 mi-
nutter. 

Enheten fjerner effektivt parti-
kler fra smøreoljen, uansett om det
er mineralolje eller biologisk ned-
brytbar olje, den fjerner vann fra
det emulgerte miljøtilpassede smø-
remiddelet og fører ren og velfung-
erende smøreolje tilbake til syste-
met. Enheten er patenter og den
første av sitt slag på markedet.

Øwre-Johnsen as ble etablert i
1948 og  er spesialister innen leve-
ranse av utstyr og tjenester for drift
og vedlikehold, innenfor industri og
marine, da spesielt innen pumper
og pumpeanlegg, instrumentering
og reguleringsutstyr, rensing med
bio produkter av f.eks. varmeveks-
lere og ikke minst CJCTM Off-line
oljefiltersystemer.

Utfordrende miljøkrav

OSCV - AHTS - Barges - Tugs - Engineering

Chartering@boa.no www.boa.no

Booth 290 in Hall B
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We extend the life of  
offshore assets
– innovative solutions reducing risk and cost

Committed to excellence.  

Visit us at ONS 

B290/11

www.lbo.no

Maintenance services

Subsea / splash zone operations

Inspection & integrity services

Modifications & decommissioning
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Stand B290/11

For å øke antallet rigganløp
har Vestbase AS og Coast
Center Base AS (CCB) startet
selskapet Mid-Nor Yard
Services AS, som skal tilby
komplette løsninger spesielt
rettet mot riggmarkedet. 

Vestbase har ferdigstilt den ene av to
planlagte kaier på sitt nye område i
Averøy, spesielt med tanke på å hånd-
tere rigger.  I tillegg er det bygget en
egen ro-ro kai for å kunne få en flek-
sibel transportløsning til og fra Vestba-
se.

– Vi ser en økende og varig boreak-
tivitet i Norskehavet og nordområ-
dene, og ønsker å konkurrere i dette
markedet med et konsept som kun-
dene kjenner fra CCB, levert på ulike
lokasjoner langs kysten hvor NorSea
Group er etablert.

Mid-Nor Yard Service skal tilby
komplette  tjenester innen inspeksjon,
reparasjon, ombygging og vedlikehold
av bore- og oljerigger, fartøy og andre
flytende innretninger.

Vestbase sitt nye anlegg med tilhø-
rende kaifasiliteter på Averøy, er spesi-
elt konstruert for å håndtere tunge
laster, samt for anløp av alle typer skip
og borerigger. Rigger i transit til/fra
nordområdene utgjør et viktig marked
– både for drop-in oppdrag og større

prosjekter, forteller Stein Arve Olsen,
daglig leder i Mid-Nor Yard Services.

– Vi ligger jo betydelig nærmere
Norskehavet og Barentshavet enn de
alternative basene i Haugesund og
Bergen for blant annet klassing og
V&M-arbeid. Og i riggbransjen er vir-
kelig tid penger, legger han til.

Vestbases nye "avdeling" på Ave-
røy er spesielt konstruert for å hånd-
tere tunge laster, samt for anløp 

Vestbase  sitt nye anlegg med tilhø-

rende kaifasiliteter på Averøy, er spesi-
elt konstruert for å håndtere tunge
laster, samt for anløp av alle typer skip
og borerigger.. 

Olsen tror etableringen av KOM
Rigg ( se egen sak) er ideell for Mid-
Nor Yard Services.

– Vi kommer til å trenge en leveran-
dørindustri med  bredde og kompe-
tanse, slik KOM Rigg nå etablerer. Som
regel er det slik at en part må inngå
kontrakten og hente inne underleve-

randører, så her tror jeg vi kommer til å
få en god symbiose i årene fremover.
Vi er allerede i gang med de første job-
bene, forteller Olsen.

Posisjonerer seg for flere riggbesøk

Vestbase Averøy, spesielt bygget med
dypvannskai og pullerter for å ta imot
oljerigger. Stein Arve Olsen er daglig
leder i Mid-Nor Yard Services.
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Suksessbedriften PartnerPlast 
i Åndalsnes har fått ny eier-
sammensetning

Investinor,  Salvesen & Thams, Norsk
Mineral og Oskar Invest AS har sam-
men etablert PartnerPlastHolding AS,
og kjøpt samtlige aksjer i PartnerPlast
AS. Investeringen er gjort med sikte på
å finansiere videre vekst i selskapet. 

PartnerPlast er ledende innen de-
sign, konstruksjon og rotasjonsstøping
av plast, og er en viktig produsent og
leverandør av offshore- og seismisk ut-
styr til den internasjonale seismikkin-
dustrien. 

Selskapets strategi med fokus på
seismikk, offshore og industri ligger
fast. Eierne ser gode utviklingsmulig-
heter innen flere områder og ønsker
gjennom tilførsel av kapital og kompe-
tanse å bidra til realiseringen av selska-
pets ambisjoner,  opplyser nyvalgt sty-
releder Bjørn M. Wiggen.

Selskapet omsatte for 115 millioner
kroner i 2013, og har 35 ansatte. 

Investinor ser vekst
Den største eieren, Investinor, som sit-
ter på 49 prosent av selskapet, mener

selskapet kan se positivt på fremtiden.
Investinor har fulgt PartnerPlast

over en lengre periode. Det er et solid
selskap som har potensiale til å vokse
betydelig, både organisk og via opp-
kjøp. Vi ønsker å bidra til at Partner-
Plast lykkes med sin vekststrategi, sier
administrerende direktør Geir Ove
Kjesbu.   

PartnerPlast har tidligere vært eid
av Norsk Mineral AS og Oskar Invest
AS. De to sitter nå med henholdsvis 19
og 7 prosent av selskapet. De resteren-
de 25 prosentene eies av Salvesen &
Tahms. 

Administrerende direktør Tom Sam-
uelsen ser frem til å arbeide med de
nye eierne: 

 Vi har hatt solide og positive eiere
i Norsk Mineral og Oskar Invest, og vi
er glade for at vi fremstår som et at-
traktivt selskap for nye profesjonelle
investorer som Investinor og Salvesen
& Thams. Jeg ser frem til å bidra til å
utvikle selskapet videre både geogra-
fisk og produktmessig, informerer
Samuelsen.

Ny eierstruktur 
i PartnerPlast

Adm. dir. Tom Samuelsen i PartnerPlast
ønsker nye strategiske eiere velkommen
for å utvikle selskapet ytterligere.
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Energiregion Møre

- ein tydeleg medspelar

     www.mrfylke.no
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Møre og Romsdal fylkeskommune 
 for auka verdiskaping 

frå petroleumsressursane 
i Norskehavet .

Prioriterte oppgåver innafor 
petroleumssektoren er:

Støtte framveksten av ei energiklynge
i Møre og Romsdal

Infrastruktur for gass og CO2 med 
gassknutepunkt Nyhamna og CO2-knutepunkt 
Tjeldbergodden

Vidareutvikling av base- og driftsmiljø

Etablering av gassbasert industri, Ironman 
på Tjeldbergodden med vidare

Sikre straumforsyninga i regionen

Bruk av gass til land- og sjøtransport

Leggje til rette for vekst i leverandørindustrien

Møre og Romsdal fylkeskommune  
kommunar, fylke og næringsliv  å nå våre

mål petroleumsverksemda.

Fylkeskommunen si satsing innan energisektoren 
samla i programmet “Energiregion Møre” som

har følgjande tre satsingsområde:

Petroleum
Fornybar energi
Kraftforsyning

    Eit verdiskapande fylke 
    basert basert på våre energiressursar

Stand B290/13

Konferanser 

og seminarer

25-28.08.2014.
ONS 2014, Stavanger
www.ons.no

17.09.2014.
Oljens Dag, Kristiansund 
www.kristiansund.kommune.no 

30.9-1.10.2014.
10.th International 
IO-conference, Trondheim
www.ioconf.no

04.12.2014.
Desemberkonferansen 2014
Kristiansund
www.komvekst.no

Petropolen

Petropolen, Kristiansund
25.09.2014.
23.10.2014
20.11.2014
www.petropolen.no

Maritimt Forum 
Midt-Norge

Medlemsmøte på Marintek
01.09.2014
www.maritimt-forum.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...

Moldebedriften Axess nyter
suksess med sitt nystartede 
IT-selskap Axbit som jobber
målrettet med utvikling av
software for offshore-
installasjoner.

– Softwaren er selvutviklet, og kun-
dene våre bruker den for å ha kontroll
på dokumentasjonen og status på sitt
løfteutstyr og boreutstyr. Vi har brukt
flere millioner kroner på utviklingen,

og programmet som vi kaller EQUIP, er
nå tatt i bruk på ca. 100 offshorein-
stallasjoner over hele verden. Flertallet
av disse kundene ligger utenfor 
Norge, forteller leder Knut Festervoll 
(bildet)i innovasjon i Axess.

Axbit ble etablert  mai 2012 som et
spin-off av Axess, og har per i dag fem
ansatte og er i stadig vekst.

– I tillegg jobber vi sammen med
Axbit med virtual reality-teknologi
(Oculus Rift). Dette mener vi har et

stort potensial i flere sammenhenger i
offshorebransjen. Her er det penger å
spare for våre kunder samt god mulig-
het til å redusere risiko.

Internasjonal suksess med ny software
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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
Stand B290/29

Elektromagnetiske (EM) data
brukes i økende grad av olje-
selskaper til offshore oljele-
ting. Roar Bekker, adminis-
trende direktør i
Electromagnetic Geoservices
(EMGS) ASA er fornøyd med
utviklingen.

Oljeselskaper som ønsker å få tildelt
blokklisenser må sende inn faglig soli-
de rundesøknader til myndighetene.

Kombinasjonen av EM og seismiske
data i søknadene kan gi selskapene et
fortrinn.

– Seismikk er overlegent når det
gjelder å gi strukturelle opplysninger
om det som ligger under havbunnen,
mens EM er spesielt godt egnet til å
indikere hydrokarboner og gi et bilde
av metning. Elektrisk motstand korre-
lerer nemlig sterkt med væskeinnhold
i reservoarer, forklarer Bekker.

Å bruke resisitivitetsmålinger til ol-

jeleting er ikke noe nytt. Allerede på
1920-tallet ble resisitivitetsdata inklu-
dert i onshore-brønnlogger. Men det
var først på slutten av 1990-tallet at
det ble utviklet en metode i Trondheim
der elektromagnetisk energi ble an-
vendt til olje- og gassleting i reservoar-
skala, forklarer han.

Resultatet av utviklingsarbeidet var
etableringen av EMGS i 2002

EM til «farm-in/farm-
out» beslutninger
Flere kommersielle funn i
den senere tid, som Skru-
gard, Havis og Wisting, er
støttet av EM-data, noe som
har økt interessen for EM.

– Vi opplever at antall sel-
skaper som bruker EM i for-
kant av tildelinger i åpne- og
forhåndsdefinerte områder
er sterkt økende. I tillegg til
at selskaper bruker EM før
de nominerer åpne områder
eller søker på lisenser i for-
håndsdefinerte områder, tar
selskapene også i bruk EM
data for å støtte beslutning-
er om å overføre deler av en
lisensandel til en annen part,
avslutter Bekker.

Økning for EM-teknologi

Roar Bekker er administrende direktør
i Electromagnetic Geoservices (EMGS)
ASA.

Til venstre: Boa Offshore opererer to
av båtene for EMGS, her representert
ved Boa Thalassa.
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Linjebygg Offshore AS (LBO)
har blitt tildelt en kontrakt på
leveranse av ISO-fag (isola-
sjon, stillas og overflatebe-
handling) på Tjeldbergodden.
Kontrakten er inngått med
Reinertsen AS, som har inn-
gått en vedlikehold og modifi-
kasjonskontrakt for Statoil på
Tjeldbergodden.

Kontrakten som er tildelt LBO har en
varighet på tre år samt to x to års op-
sjoner. I tillegg til ISO-fag skal det også
leveres tilkomstteknikk, engineering,
utstyr og materiell. Kontraktens verdi
er omkring 200 mill. kroner fordelt
over 7 år. 

Kontrakten dekker vedlikehold og
modifikasjonsprosjekt på Tjeldbergod-

den i perioden og har oppstart på an-
legget den 01.11.14. LBO vil starte
forberedelser umiddelbart. 

Leder av forretningsområdet ISO i
LBO, Terje Hellum (bildet), sier i en
kommentar at denne tildelingen er
meget gledelig og kommer på et
svært gunstig tidspunkt for LBO.

– LBO gjør ved denne tildelingen
comeback på Tjeldbergodden. Vi har
lang erfaring fra Tjeldbergodden fra
tidligere kontrakter, og LBO befester
sin posisjon innen ISO i Midt-Norge
ved denne tildelingen. Kontrakten gir
også muligheter for videre vekst for
LBO, både innenfor ISO og andre fag,
opplyser han.

Stor kontrakt til Linjebygg Offshore
på Tjeldbergodden

Med ny teknologi for 
havbunnseparasjon skal 
teknologiselskapet Seabed
Seaparation i Trondheim bidra
til betydelige besparelser for
oljeselskapene. 

Effektiv separasjon av petroleum på
havbunnen, kan bidra til å øke oljepro-
duksjonen betydelig, sammenlignet
med et produksjonssystem der separa-
sjonen gjøres topside.SeabedSeapara-
tionssin teknologi, kalt Dual Pipe Se-
parator,er mer fleksibel og opp til 75
prosent lettere enn eksisterende løs-
ninger. Daglig leder i selskapet, Roe
Strømmen (bildet) mener det kom-
mersielle potensialet er stort. 

– Subseautbygginger er i utgangs-
punktet sværtdyre, og de er i stadig
større grad det foretrukne valget. Se-
paratorer er sentale element i slike ut-
bygginger, spesielt med tanke på å få
til den komplette subseafabrikken,
som er et ønske fra mange leverandø-
rer og oljeselskap.  Det som skiller vår
løsning fra de andre er at vår separator
er betydelig mer fleksibel og effektiv,
spesielt med tanke på å håndtere store
varisjoner i sammensetningenav olje,
gass og vann. Det sikrer at man ikke
behøver å gjøre store endringer isepa-
ratormodulen under feltets levetid,
samt at vi kan lage den opp til 75 pro-
sent lettere.Dette vil bety store baspa-
relser ved håndtering når utstyret skal
plasseres på sjøbunnen. Ikke minst
gjelder dette ved oljeproduksjon på
store havdyp..I tillegg er DPS av modu-
lær design, noe som øker fleksibilite-
ten og dermed gir mulighet for å gjøre
tilpasninger over feltets levetid, noe
som igjen bidrar til høyere produksjon

og lavere kostnader, forteller Strøm-
men, som var med på oppstarten av
suksessbedriften CorrOcean, nå Roxar,
hvor han satt som adm. dir i ca 25 år.

Gode tester
Selskapet jobber med å få på plass en
fullskala test av teknologien, og finan-
siering av videreutvikling av teknologi-
en og forretningskonseptet.

– Ser på flere aktuelle testfasiliteter.
Flerfaselaboratoriet til Sintef er selv-
sagt en aktuell kandidat. Det samme
gjelder Statoils anlegg på Herøya. Vi
ser også på et laboratorium i Neder-
land som er god på slik testing, fortel-
ler Strømmen.

Selskapet har allerede vært i kon-
takt med flere oljeselskaper, og flere er
positive til å være med å finansierer vi-
dere testing. Strømmen mener de kan
ha et kommersielt produkt i løpet av
to år. 

SeabedSeparation AS ble etablert i
Trondheim for et år siden, og er i opp-
startfasen to ansatte, sivilingeniørene
Otto Skovholt som er teknisk leder i
selskapet og Strømmen. 

Separatoren er allerede testet i et
prosjekt hos IFE – Institutt for Energi-
teknikk på Kjeller, med svært gode re-
sultater. 

– Testen viser at separatoren, som
gjerne vil leveres som en flertrinns-løs-

ning, skiller olje og vann nesten full-
stendig allerede i første trinn, forteller
Strømmen.

Selskapet planlegger nå oppstart av
et prosjekt for fullskala testing av se-
paratoren, og har kontakt med flere
oljeselskaper vedrørende finansiering
av dette prosjektet. DPS-teknologien
til SeabedSeparation er patentomsøkt,
og selskapet forventer at prinsippene
som løsningen er basert på, vil bli til-
delt patent i løpet av kort tid. 

– Dette kommer til å bli en essensi-
ell bit i undervannfabrikken, avslutter
Strømmen.

Ny separasjonsteknologi fra Trondheim
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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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WeSubsea har inngått en 
global samarbeidsavtale med
Skotske J2 Subsea.  J2 Subsea,
et selskap i  Acteongruppen
og en del av Seatronics Ltd,
skal representere og markeds-
føre WeSubseas produkter og
tjenester globalt. 

WeSubsea har utviklet en komplett
portefølje av unike Titanium ROV
dredgere, som er utviklet for å flytte
løse og faste masser på havbunnen.
Nordmøringene har optimalisert  tek-
nologien som brukes i dredgere og
selskapets dredgere er små, lette titan-
dredgere som  produserer svært kraf-
tig sug og opereres av dykkere eller
ROV.

– Denne avtalen vil forsterke pro-
duktspekteret til vår voksende ROV To-
oling-avdeling, og,  med unntak av
Norge, Canada og Kina, vil produk-
tene være tilgjengelig fra J2 Subsea lo-
kasjoner globalt. WeSubseas optimali-
serte titandredgere er mindre, lettere,
enklere å håndtere og krever mindre
energi enn eksisterende produkter på
markedet, og kan enkelt konfigureres
til å dekke behovene til et hvert pro-
sjekt. Våre kunder vil spare verdifull tid
i sine undervannsoperasjoner med lo-
kal tilgang til denne høykvalitetstek-
nologien. forteller John Walker, daglig

leder i J2 Subsea
Rune Svendsen, daglig leder i We-

Subsea er strålende fornøyd.  
– Avtalen med J2 Subsea gi våre

globale kunder enklere tilgang til vår
velprøvde teknologi og markedsle-
dende løsninger. Dette samarbeidet vil

sikre kvaliteten på våre produkter og
tjenester, og gir oss større nærhet til
kundene og subseamarkedet over
hele verden, sier Svendsen.

Internasjonalt samarbeid for WeSubsea 
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Olje- og gassproduksjonen 
på Njord A-plattformen i
Norskehavet startet igjen 
19. juli etter å ha vært stengt
siden i fjor sommer

I 2013 avdekket Statoil behov for å
forsterke plattformkonstruksjonen på
Njord A. Siden den gang er det blitt
utført omfattende strukturforbedring-
er på den 17 år gamle plattformen.

– Jeg er glad for at vi har kommet i
havn med forsterkningene på plattfor-
men slik at vi nå trygt kan starte opp
produksjonen. Integriteten til anlegget
er veldig viktig for oss, og fortsatt
gjenstår oppgraderinger før vi kan ta
boreanlegget i bruk. I tiden fremover
vil hovedfokus være å drifte Njord A-
plattformen på en sikker og effektiv

måte, sier produksjonsdirektør Arve
Rennemo (bildet).

Produksjonen på Njord A ble stan-
set for vedlikehold, modifikasjoner og
inspeksjoner 27. juli i fjor. Etter planen
skulle produksjonen gjenopptas etter
fullført revisjonsstans i midten av sep-
tember, men et omfattende analysear-
beid som ble gjennomført frem mot
sommeren 2013 påviste at enkelte
områder av plattformstrukturen var
for tungt belastet, og at forsterkninger
av disse var nødvendig før produksjon
og boreaktivitet kunne gjenopptas.

Det omfattende arbeidet med
strukturforsterkninger er blitt utført i
vinter og vår.

Til land i 2016
Nå skal det produseres olje og gass fra

Njord A fram til plattformen skal taues
til land sommeren 2016 (se faktaboks
Njord Future).

– Vi har forlenget levetiden på
Njord-feltet ved å øke utvinningen fra
Njord-reservoaret, og ved å finne mer
olje og gass i området. Njord A-platt-
formen har vært med oss hele tiden,
og vi er opptatt av å sikre at plattform-
konstruksjonen tåler belastningene
den blir utsatt for, opplyser Rennemo.

På lengre sikt er det planer om å
styrke plattformen ytterligere for å
kunne gjennomføre framtidige boreo-
perasjoner og gi økt levetid på Njord-
feltet.

– Njord A skal produsere olje og
gass fram til sommeren 2016. Da vil vi
ta den til land for ytterligere oppgra-
deringer slik at vi også kan ta i bruk

boreanlegget ombord, og ruste den
opp for flere gode år i tjeneste på
norsk sokkel, sier Rennemo.

Statoil har også studier på gang for
å vurdere hvordan Njord-området og
området ved Haltenbanken i Norske-
havet skal utvikles videre. Njord A-
plattformen har vært i produksjon si-
den 1997. Statoil forventer å ta en av-
gjørelse om plattformens fremtid i
2015.

Vellykket oppstart på Njord
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Statoils ambisiøse prosjekt
med havbunns gasskompre-
sjon på Åsgard  (ÅSC) er et
meget krevende teknologipro-
sjekt med mange nye og store
utfordringer.

– Det er  veldig  tilfredsstillende  å kun-
ne rapportere at prosjektet går frem-
over i henhold til plan og at vi , hvis
ikke noe helt spesielt kommer opp, vil
kunne starte opp verdens første hav-

bunns gasskompresjonsanlegg i løpet
av første halvår 2015, sier direktør for
ÅSC i Feltutvikling Midt Norge Snorre
Grande.

På Statoils testanlegg på K-
Lab/Kårstø er testing av pilotkompres-
soren godt i gang og dette vil gi oss
nyttig informasjon som vi tar med oss
videre under testingen av kompresso-
rene som skal installeres på havbun-
nen. Disse testene vil starte i slutten av
sommeren, forteller Grande.

I Egersund, hvor alle moduler byg-
ges og sammenstilles, er man nå i
gang med test av den første komplet-
te produksjonslinjen  eller kompressor-
toget. Etter at alle nødvendige tester
er utført vil installasjonen av alle mo-
dulene starte, modulene som til sam-
men utgjør to kompressortog installe-
res i den store strukturen som ble satt
ned på 300 meters dyp forrige som-
mer. Det bygges også en helt ny løs-
ning for installasjon og utskifting av

moduler, dette mon-
teres om bord på
fartøyet North Sea
Giant som har fre-
kventert Kristian-
sund regelmessig det
siste året.

Planen er at det
første tog skal være
operativt i løpet av
våren 2015, det an-
dre i løpet av som-
meren mens det tre-
dje reservetoget vil
bli lagret i våre nye
lokalet på Vestbase,
sier Grande.

Åsgard havbunnskompresjon etter planen

Navitas /  Frænavegen 16, 6415 Molde  /  Tel 93 40 22 00  /  post@navitas.no

KOSTNADSREDUKSJONER 
GJENNOM ÅPENHET

Navitas er en uavhengig og nøytral ak-
tør som bidrar til større åpenhet i petro-
leumsnæringen. Vår virksomhet legger 
til rette for verdiskapning og forutsigbar-
het samt gjør det lettere for aktørene å 
finne hverandre. navitas.no

findcontracts.no et nettsted hvor infor-
masjon om planer og kontrakter i petro-
leumsbransjen samles. 
findsuppliers.no en markedsplass hvor 
leverandørene får profilert sin bedrift for 
en relevant målgruppe.

Foto: terjeaam
odt.com
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Direktør for ÅSC i Feltutvikling Midt
Norge, Snorre Grande.

Til venstre: Årets ingeniørbragd,
Åsgard subsea gasskompressor, klar
for havets bunn. Foto: Øyvind
Hagen/Statoil.
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Skråblikk på oljebransjen

Skaperglede, verdiskaping 
og samarbeid i norsk oljeindustri
Jevnlig kan vi lese i media om det nor-
ske «Pensjonsfond – Utland» som vok-
ser seg stort og fett, basert på en vel-
lykket satsing over mange år på utvin-
ning av olje og gass på den norske
kontinentalsokkelen.  Men til tross for
at disse 5.000 milliardene som vi nå
har på bok fortsetter å ese ut, kanskje
med hundrevis av millioner bare i løpet
av siste døgn, så har vi ofte følelsen av
at de ikke i vesentlig grad angår oss.
Det er politikerne som styrer penge-
bingen, og så håper vi at de har en
«stødig hånd på rattet». 

Det som mange flere av oss kom-
mer i nærkontakt med til daglig, er
derimot de mulighetene som oljevirk-
somheten har gitt oss, både til å bidra
som «menige» og til å skape nærings-
virksomhet og arbeidsplasser i konge-
riket. Det vesentlige i denne sammen-
heng er selvsagt utbygging av nye felt,
og drift av de eksisterende oljefeltene
på norsk sokkel. Men så har vi noen
sta, ofte kreative og arbeidsomme
personer som svært gjerne skal gjøre
ting på en annen måte enn det som
har vært vanlig hittil.  

Disse personene finner du både i
ulike selskaper i bransjen, men også
som «enslige ulver» som etablerer
egne firmaer med mål om å skape noe
nytt. De har visjoner og ambisjoner om
å gjøre ting smartere og bedre. Og
drømmer nok om å utrette noe ve-
sentlig, om enn i mindre skala enn det
Robert Kennedy drømte om da han
uttrykte sine visjoner på denne måten:
«Some people see things as they are
and say why? I dream things that ne-
ver were and say, why not?» (Visst nok
fritt etter George Bernhard Shaw). Det
er ikke tvil om at nyskaping og innova-
sjon, utvikling av nye produkter og tje-
nester for oljeindustrien, i stor grad
har bidratt til den høye levestandarden
i landet vårt. Den bidrar til både ska-
perglede og verdiskaping. Det utvikles
og produseres nye produkter og tje-
nester som anvendes i Norge, og som i
tillegg bidrar til økt norsk eksport.

Kort tid etter at olje- og gassvirk-

somheten på norsk sokkel startet opp
og de første feltutbyggingene kom på
plass, bidro norske myndigheter til å
framskynde utviklingen av norsk næ-
ringsvirksomhet gjennom en tydelig

«guiding» av oljeselskapene. De ble
oppfordret til å søke samarbeid med
norsk industri, og gjerne også med
små og større teknologiselskaper. Et
viktig virkemiddel, var NFR – Norges
Forskningsråd, som bidro gjennom
programmer som f.eks KAPOF – Kapi-
talisering av Offshore Forskning, og i
dag gjennom bl.a. Forskningrådets Pe-
tromaks-program.

Oljeselskapene fikk «poeng i boka»
dersom de bidro til innovasjon og ny-
skaping i slike utviklingsprosjekter,i
samarbeid med større og mindre nor-
ske teknologiselskaper. I neste om-
gang kunne oljeselskapene forbedre
sine muligheter i nye tildelingsrunder
på sokkelen, samtidig som de
gjennom dette samarbeidet etter
hvert fikk tilgang til nye og forbedrede
produkter og tjenester.  På basis av
dette samarbeidet ble det utviklet en

underskog av små og etter hvert større
teknologi og industriselskaper. Mange
av disse er i dag blitt en stor og viktig
del av norsk næringsliv. En betydelig
andel av disse bedriftene har som vi

vet høyeksport og stor internasjonal
aktivitet.

Hva er så dagens situasjon for nor-
ske teknologibedrifter og for gründere
med ambisjoner? Utvikling av nye pro-
dukter og tjenester kan ikke gjøres i la-
boratoriet alene. Vellykket nyskaping
forutsetter samarbeid mellom utvikler
og bruker. Vi har etnasjonalt oljesel-
skap som er dominerende på norsk
sokkel, og som har som ambisjon å bli
en aktør av betydning internasjonalt.
Det er bra. Som for andre selskaper
kan aktivitetsnivået i Statoil også
svinge, og selskapet kan derfor perio-

devis ha behov for å justere driften. 
Med Statoils dominerende posisjon

vil spesielt de mindre leverandørene,
som ikke har aktivitet utenfor landets
grenser, kunne bli rammet av ned-
skjæringer. De mindre selskapene er
ofte underleverandører til større firma-
er, som på sin side skjærer ned på bru-
ken av småselskapenes tjenester når
det røyner på, slik det nå har vært i en
tid. Likeså vil små teknologiselskaper
og gründere med ambisjoner møte
«motbakker»i slike perioder. De kan
føle seg sviktet, når de ikke alltid opp-
når å «komme inn i varmen», og å få
Statoil med på sine nye og«fantastis-
ke» utviklingsprosjekter. 

Om enn noe motvillig, må vi som
gründere innse at en stor og domine-
rende aktør ofte vil «bombarderes»
med invitasjoner og prosjektforslag,
og må dessverre takke nei til noen.
Den store aktøren må som alle andre
først og fremst fokusere på sine egne
oppgaver og sin egen strategiske ut-
vikling. I dette perspektivet er den
gode løsningen å sørge for mangfold.
Mange nye og mindre oljeselskaper
har i de seinere år kommet inn på
norsk sokkel. Imidlertid er statlig «gui-
ding» av oljeselskapene til samarbeid
med norske teknologiselskaper slik
dette ble praktisert i den tidlige fasen,
lite akseptabelt i dag (ref EU-regler
etc.). 

Derfor oppfordrer vi, både de min-
dre oljeselskapene og den store aktø-
ren på norsk sokkel å ta vel imot grün-
dere og andre når de dukker opp med
sine ideer og forslag til felles innstas
for å bringe fram ny teknologi. Det har
vist seg før at det kan være lønnsomt,
ikke minst for oljeselskapene selv. Så
håper jeg at det fortsatt vil være greit
å være optimist.

«Derfor oppfordrer vi, både de
mindre oljeselskapene og den store

aktøren på norsk sokkel å ta vel imot
gründere og andre når de dukker
opp med sine ideer og forslag til
felles innstas for å bringe fram ny

teknologi. Det har vist seg før at det
kan være lønnsomt, ikke minst for

oljeselskapene selv.»

Roe Strømmen grunnla Corrocean, og innehar i dag en rekke styreverv.

Dr. ing. Roe Strømmen utviklet sammen med professor i petroleumsteknologi
fra NTNU Arild Rødland grensesprengende nytt utstyr for å kartlegge
korrosjonsdannelser på offshore-installasjoner. De fikk leveranser til
internasjonale oljeselskaper som opererte på norsk sokkel, og som fant utstyret
så lønnsomt at de fraktet det med seg til oljefelt over hele verden. Som en
følge av dette opprettet CorrOcean datterselskaper i Trondheim, Sandvika og
Stavanger i Norge, og i Aberdeen, Roma, Kuala Lumpur, Houston, Calgary, Rio
de Janeiro og Perth.
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Thermotite® ULTRA™ Simulated Service Vessel (SSV)

COATING SOLUTIONS

brederoshaw.com

Stand B290/8

I omstillingsprosessen har
Kværner Verdal utarbeidet 
og vedtatt en vekstplan for
datterselskapet Kværner
Piping Technology, som har
spesialisert seg på 
prefabrikasjon av rør.

– Kværner Piping Technology har en
sterk posisjon med sin teknologi i et
segment av markedet der vi ser mulig-
het for positiv utvikling.Vi flytter be-
driften internt på området slik at det
blir rom for vekst. samtidig som vi In-
vester i oppgradering av fabrikasjons-

hall og kontorer. Vi har utarbeidet en
konkret vekstplan for bedriften med
hensyn til tid og volum, forklarer My-
klebust.

Vekst for Kværner Piping Technology

I tillegg til den videre satsing-
en på jacket, skal Kværner
Verdal skal satse innenfor
MMO-virksomhet på land, og
har ansatt  en nye ekstern per-
son, som tiltrer 1. september,
til å lede dette arbeidet. 

Han skal utvikle dette markedsseg-
mentet og ha ansvar for å bygge opp
MMO-virksomheten innenfor verftets
forretningsområde.

– Gjennom Nyhamna-kontrakten
opererer Kværner Verdal allerede i det-
te markedet på land. Vi ser flere mu-
ligheter i dette markedssegmentet, av-
slutter Myklebust.

MMO land – nytt
markedssegment

Kværners Piping Technology-
selskap i Verdal tilbyr smarte
produksjonsløsninger.
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Politikeren har ordet

Bjørn Iversen er ordfører i Verdal kommune.

Like før feriestart kom gladnyheten en
hel region hadde håpet på: Kværner
og Statoil inngår en rammeavtale for
leveranse av stålunderstell på felt der
Statoil er operatør. På grunnlag av
denne har partene inngått en inten-
sjonsavtale der Kværner skal levere to
stålunderstell til Johan Sverdrup – fel-
tet i Nordsjøen med føreløpig estimert
verdi 3 mrd. kroner. Kontraktspart er
Kværner Verdal. Det er ingen begrens-
ninger på antall stålunderstell som kan
bestilles. Avtalen varer fram til 2020. I
tillegg til et forsiktig sagt betydelig
kontraktsvolum gjør avtalens varighet
og utviklingsmulighetene som ligger i
den dette til særdeles gode nyheter
både for bedrift og samfunn.

En lengre periode med usikkerhet
er med dette langt på veg over, ikke
bare for bedrift og ansatte, men også
for kommune og lokalsamfunn. For en
hel region og for norsk leverandørin-
dustri generelt er dette også meget
gode nyheter:Det er altså stadig mulig
å utvikle konkurransedyktige leveran-
semodeller for norske bedrifter i Nor-
ge - også med vårt lands kostnadsnivå.

Verdal kommune er Midt – Norges
største industrikommune. Siste offisi-
elle samlede regnskapstall viser at Ver-
dal Industriparks ca 160 ulike virksom-
heter årlig omsetter for 8, 4 mrd. kro-
ner og har samlet sett om lag 3600
ansatte. Kværner Verdal er klart stør-
ste enkeltaktør med ca 800 fast ansat-
te, hvorav de fleste jobber på selve
verftet / jacketfabrikken. Kværner Ver-
dal er navet i en leverandørklynge på
et titalls lokale bedrifter i tillegg at be-
driften også er en betydelig innkjøper
av en lang rekke varer og tjenester
både i nærområdet og i en langt stør-
re region. Inngåtte kontrakter har tra-
disjonelt vist seg å ha betydelige ring-

virkninger lokalt og regionalt også i et
volum og en mangesidighet som har
betydd mye for mange aktører og ikke
minst i en bredere samfunnsmessig
sammenheng.

La meg gi et par eksempler på det-
te. Kværner Verdal har i en årrekke
vært regionens klart største private

lærlingeprodusent. I tillegg har bedrif-
ten alltid vist vilje til å ta et videre sam-
funnsmessig ansvar gjennom å delta i
en lang rekke ulike kvalifiserings – og
inkluderingsprosjekter med siktemål
også ut over bedriftens umiddelbare
egeninteresser.

Kværner Verdal har i alle år operert
i et internasjonalt konkurransebilde
både på hjemme – og utemarkedet
der kravene til riktig kvalitet til rett pris
er avgjørende. Hele verdikjeden rundt
denne store aktøren nyter godt av de
krav bedriftene møter som underleve-
randører eller forretningsparter
gjennom den kvalitetsutvikling av
egen bedrift som følger av denne situ-
asjonen. Suksessfylte spisskompetan-
sebedrifter innen eksempelvis rørbe-
handling, avansert sveiseteknologi, in-
dustrirørlegging, overflatebehandling
mv. har ikke minst med dette som

grunnlag utviklet seg i Verdal Industri-
park. Flere av disse opererer i dag i
langt flere markeder enn i det rene le-
verandørmarkedet.

Hele 75 % av alle lønnstakere i Ver-
dal kommune henter sin inntekt fra
privat sektor. Vi er på mange måter en
typisk produksjonskommune og med

en sammensetning av næringslivet
som i meget høy grad både er konkur-
ranseutsatt og konjunktureksponert.
Verdalssamfunnet er syklisk: Ingen an-
dre bykommuner i Midt – Norge pre-
ges i samme grad av markedskreftene.
Når den største enkeltaktøren sliter
med å skaffe oppdrag og flere svært
store kontrakter tapes i anbudskon-
kurranser med utenlandske tilbydere
preger dette hele samfunnet. Usikker-
heten brer seg – hva er verstescenariet
denne gangen…?  «Når Aker / Kvær-
ner får influensa hoster vi alle» ble tid-
lig et tradisjonelt uttrykk blant mange
Verdalinger.

I slike ekstra krevende perioder er
det viktig med politisk vilje og engasje-
ment både for å skape forståelse for
situasjonen og for om mulig å påvirke
rammebetingelser av ulike slag. Denne
gangen føltes det svært nødvendig i

samarbeid med enkelte av Stortingsre-
presentantene å søke å bidra til en helt
nødvendig og tydeligere presisering av
Stortingsflertallets ulike tolkinger av
elektrifiseringsvedtaket på Utsira –
høyden. Dette arbeidet lyktes og flere
bidrog til det. 

Likevel er det selvfølgelig på alle
måter slik at det er bedriften Kværner
Verdal selv som har gjort en fra utsi-
den sett aldeles strålende jobb med å
utvikle en ny leveransemodell. Det er
dette bunnsolide arbeidet fra bedrif-
tens ledelse, tillitsvalgte og ansatte
som igjen har gjort trøndelagsfylkenes
største private bedrift konkurranse-
dyktig og igjen i stand til å vinne or-
drer i et marked preget av skarp inter-
nasjonal konkurranse. 

For meg som mangeårig nærings-
livsfokusert ordfører og med erfaring
fra 25 års ulike lederposisjoner i Ver-
dalspolitikken er smilene og blikkene
til alle ansatte når nye kontrakter er
vunnet og pilene igjen peker oppover
noe av det som gjør mest inntrykk på
meg. Da ser vi slutten på lange permit-
teringsperioder, på usikkerhet rundt
nedbemanningsprosesser eller langva-
rige reiseoppdrag. Jeg ser hvordan
hele samfunnet rundt meg påvirkes
når disse usikkerhetsperiodene forlø-
ses.  Vi ser det på boligpriser og byg-
geaktivitet, på alt fra etableringslyst til
omsetningstall i varehandelen.

Bedrifter av typen Kværner Verdal
utgjør selve basisen i samfunnet. Det
er slike virksomheter vi i bunn og
grunn lever av i dette landet. I industri-
kommunen Verdal er dette svært så
tydelig. I dagens moderne Norge kan
det se ut til at vi i økende grad trenger
å minne hverandre på nettopp slike
ting.

Gratulerer, Kværner Verdal

«For meg som mangeårig
næringslivsfokusert ordfører og med

erfaring fra 25 års ulike lederposisjoner i
Verdalspolitikken er smilene og blikkene til

alle ansatte når nye kontrakter er vunnet og
pilene igjen peker oppover noe av det som

gjør mest inntrykk på meg.

STÅL, ALUMINIUM OG 
RUSTFRITT TIL 

OFFSHORE INDUSTRIEN

norskstaal.no
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Leverandøren mener
Stein Eggan (46) er utdannet siviløkonom med 25 år i Teekay Petrojarl, daglig leder i Pier Offshore og er i dag adm. dir. i
selskapet Marine Cybernetics AS i Trondheim. 

Oppkjøpt – kortsiktig gevinst
eller langsiktig tap?
Fusjoner og oppkjøp har vært viet stor
oppmerksomhet de senere årene.
Nærmest daglig kan vi lese om norske
bedrifter som er overtatt av utenland-
ske selskap, eller om selskap som slår
seg sammen. Internasjonal forskning
peker ofte på at fusjoner kommer i
bølger med noen års mellomrom – 5 i
løpet av det 20. århundre. Med be-
grepet "fusjon" menes sammenslåing
av to organisasjoner inn i ett; begre-
pet "oppkjøp" betyr å overta eller an-
skaffe, herunder både fiendtlige og
vennlige oppkjøp. Fusjon og oppkjøp
er også ofte referert til som M & A –
Mergers & Acquisitions. Uansett frem-
gangsmåte er det relativt enkle mate-
matiske modeller som benyttes i den
finansielle vurderingen. Dersom 1+1
blir større enn 3 er det etter all sann-

synlighet å betrakte som en god in-
vestering. Den matematiske vurde-
ringen blir som regel godt underbyg-

get av fargesprakende powerpoint
presentasjoner, gjernemed tilhørende
animasjoner, som trykkes ut fra ho-

vedstadens meglerhus i et forrykende
tempo, i påvente om snarlige sukess-
honorar.  Til tross for at det legges

frem beregninger som viser at det er
store verdier å hente på oppkjøp og
fusjoner, både gjennom økonomiske
synergier og endrede konkurransefor-
hold,har ofte en stor andel av slike
transaksjoner vært alt annet enn vel-
lykket. Årsakene til dette er komplek-
se og sammensatte, men er i svært
mange sammenhenger koblet til ar-
beidet med å integrere to bedriftskul-
turer, samt uklar eller manglende for-
ståelse for felles fremtidig strategi.

Så hvordan ser det ut på vår egen
hjemmebane? Basert på tall hentet fra
Impello- analysen i 2013 er det de sis-
te 18 årene registrert 61 oppkjøp av
teknologiselskaper i Trondheimsregio-
nen. Basert på kjent verdi for halvpar-
ten av de 61 transaksjonene og et es-
timat for de resterende er samlet
transaksjonsverdiberegnet til 8,9 mrd.
kr.Mange av de oppkjøpte selskapene
havner på utenlandske hender, og
dette betyr også for mange starten på
en ny hverdag. Borte er de uformelle
møtene, strategiplanene som ble ut-
formet på baksiden av en konvolutt
ogden glødende interessen for videre
teknologiutvikling. De nye eierne kre-
ver omgående en endring av rappor-
tering, bunnlinjer og koststruktur.Full-
makter og selvråderett blir overført til
hovedkontoret, et hovedkontor som
gjerne ligger 7-9 timer unna vår egen
tidssone. Ekkoet fra den store "getto-
gether" middagen om videreutvikling
og oppbygging av Trondheimskonto-
ret henger fortsatt i gangene.  Festen
er over. Nederst i gangen sitter M&A
direktøren fra de nye amerikanske ei-
erne, nettopp flydd inn fra Houston
uten noen annen agenda enn å passe
på at den planlagte nedtrappingen
skjer i kontrollerte former. Deres nor-

ske advokatforbindelser har vært
svært tydelige på at man for enhver
pris må unngå arbeidskonflikter med
de ansatte de første 12 månedene et-
ter overtagelsen. Tross alt er det tek-
nologien vi betalte for, ikke mennes-
kene. Alt er mye enklere i Texas tenker
direktøren, vrir seg i stolen, og ser for-
undret på at sine nye norske kollega-
er, en etter en, forsvinner ut av konto-
ret kl. 1530 for å rekke barnehagen. 

Heldigvis er det bare de færreste
som opplever nye eiere på denne må-
ten. I vår egen region finnes det
mange gode eksempler på selskaper
som gjennom nye eiere både har
vokst og blitt videreutviklet, enten
som egne foretak eller i fusjonert
stand. Dette er virksomheter som ofte
trenger stor kapitaltilførsel for å kun-
ne ekspandere videre, enten det er i
form av teknologiutvikling eller finan-
siering av nye produksjonsmidler, eller
trenger tilgang til et internasjonalt
salgs og markedsapparat. Og det er
nettopp mangelen på tung vekstkapi-
tal som gjør at eierskapet til mange
spennende teknologiselskaper for-
svinner ut av landet. En rekke norske
såkornfond og private equity selska-
per har bidratt til at flere selskaper har
sett dagens lys og blitt hjulpet frem
gjennom de første kritiske leveårene.
Dog – dette er også selskap som for-
venter en solid avkastning på sine in-
vesteringer, og i de tilfeller børsnote-
ring ikke anses som en optimal "exit"
vil et industrielt salg som regel være
den foretrukne løsningen.  Kanskje
kunne en større fokus og bevisstgjø-
ring på langsiktig verdiskapning være
med på å skape grobunn for sammen-
slåing av flere småselskaper, noe som
på sikt også kunne bidratt til oppbyg-
ging av større og tyngre norske tekno-
logiselskaper. Selskap som igjen kun-
nebidratt aktivt i utviklingen av nye
selskap, både som eiere og brukere.

Trondheim - fremtidens Silicon Val-
ley? Kunnskap, entreprenørskap og
kapital. Vi har alt, men vi trenger kan-
skje ikke alltid være så ivrige etter å
selge så fort. Verdier skal bygges og
forvaltes over tid. På den måten kan vi
muligens en dag skape større verdier
enn det skapes i Silicon Valley.

«Alt er mye enklere i Texas tenker
direktøren, vrir seg i stolen, og ser

forundret på at sine nye norske
kollegaer, en etter en, forsvinner ut av

kontoret kl. 1530 for å rekke
barnehagen.»
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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. 
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RO Solutions og Fosdalen
Industrier i Malm slår seg 
sammen for å styrke sin 
satsing innen olje og gass.

Fosdalen industrier har lenge vært en
solid underleverandør for både Kvær-
ner og Aker Solutions. Verkstedet pro-
duserer alt fra enkle komponenter til
større prosessanlegg, og tar fabrikke-
ring og engineering under samme tak. 

RO-Solutions på sin side har mar-
kert seg som banebrytende teknologi-
bedrift innen vannbehandling for olje-
bransjen. Nylig lanserte selskapet et
oksygenfjerningsanlegg som tar opp
en brøkdel av plassen og veier betyde-
lig mindre enn konkurrentenes. Slike
anlegg er brukes i oljeproduksjonen
når man trenger injisert vann i rerser-
voarer.  Dette gjøres for at brønnutstyr
skal vare lengre, og i sammenhenger
for økt utvinning fra reservoarene.  

I tillegg til oksygenreduksjon har
RO Solutions også betydelig kompe-

tanse på såkalt vannbasert EOR, økt
oljeutvinning ved hjelp av «skredder-
sydd vann». Vann med riktig kjemisk
sammensetning viser seg å ha betyd-
ning for produksjonsegenskapene til
et reservoar. Slik kan RO Solutions lage
vann etter oljeselskapenes behov, og
sørge for at vannet har de kjemiske
egenskapene som fungerer best i ulike
former for reservoarbergarter.

Det nye selskapet vil foreløpig be-
holde sine respektive navn, og de vil
ha en kjernegruppe på ca. 40 ansatte.
Per dags dato omsetter Fosdalen og
RO Solutions for til sammen 50 millio-
ner kroner.

– Kompetansen og den brede erfa-
ringen i det fusjonerte selskapet gjør
at vi skal greie å konkurrere med et
hvilket som helst lavkostland innen
våre fagfelt, forteller Terje Skjevik som
er daglig leder i det nye selskapet.

RO Solutions og Fosdalen Industrier fusjonerer

RO Solutions-sjefen Terje Skjevik ønskes til lykke med videre satsing av ordfører
Bjørn Iversen, som er glad for alt som skjer av samarbeid og utvikling i Verdal. 
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