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prisen 2014 for sitt arbeid innen
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duksjonsstyring og overvåking av
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Shell bidrar til subsea-
ingeniørstudium  
Håper at studietilbud i Kristiansund
skal øke tilgangen på kompetent
arbeidskraft. 
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– Oljepris er det eneste som ikke kan spås, sier
Egil Tjåland, leder ved institutt for petroleums-
teknologi og anvendt geofysikk ved NTNU. Han
føler seg trygg på at den vil gå opp igjen. Kaare
M. Gisvold advarer mot kortsiktig tenking, og

områdedirektør i Statoil Morten Loktu mener det
er positivt at alle nå forstår at det må jobbes
effektivt for å få ned kostnadene. Les mer om
deres syn på oljeprisen på side 28 og 29.

Optimismen rår, 
til tross for oljeprisen

West Navigator har nettopp gått av kontrakt med
Shell, etter å ha vært tilknyttet selskapet siden
oktober 2005.  Dette er den lengste perioden en

flyttbar innretning har hatt base i Norskehavet.
Det har gitt mange og store ringvirkninger.

En verdiskapingshistorie

Leder ved institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk ved NTNU Egil Tjåland, og gammelsjefen Jon Kleppe ved
samme institutt, tror sjansen for vedvarende lav oljepris er liten.



Av Christian M. Bachke

LEDER

Neste utgave kommer 
25. februar 2015.

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

www.midnor.no

Oljeindustrien er en interessant
bransje. Fra et større funn til ferdig
utbygget og produserende felt går
det minst 10 år. Det er langsiktighet.

På den andre side, når kvartals-
regnskapet legges frem, og aksje-
markedet og finansanalytikerne rea-
gerer negativt, kommer reaksjonene
fra oljeselskapene umiddelbart med
nedskjæringer og oppsigelser. Da ser
vi ekstrem kortsiktighet. 

Oljeprisene har alltid svingt
Alle i bransjen vet at oljeprisen alltid
har svingt og alltid vil svinge. Og det
har vist seg at det er ingen forunt å
forutsi når dette skjer, og i hvilken
retning. 

På Oljeindustripolitisk seminar i
Sandefjord i 1998 var det tilløp til
bekymring da oljeprisen nærmet seg
11 dollar. I 2008 kom finanskrisen
og nedgang i Asia hvorpå oljeprisen
falt fra 135 dollar til 39 dollar i løpet
av et halvt år. Mot slutten av året sat-
te kulda inn, og prisen steg raskt til
125 dollar. Deretter trodde alle at ol-
jeprisen bare skulle øke, og noen
snakket om 300 dollar i 2030!   

Vi har nå en nedgang fra topp
115 dollar til 80 på et halvt år. Grun-
nen er billig amerikansk skiferolje og
svak økonomisk vekst flere steder i
verden. Oljeselskapene reagerer
umiddelbart med oppsigelser og
sparetiltak. Dyktige mennesker mis-
ter jobben, selskapene mister kom-
petanse og bransjen får dårlig rykte.
Det er også et svært dårlig signal til
dagens studenter som skal velge stu-
dieretning. Bransjen vil trenge de
skarpeste hodene for å utvikle tek-
nologien videre, i lang tid fremover. 

Høy produksjon i mange år
Det alle vet er at det skal produseres
svært mye olje i mange tiår fremover.
Dette vil skje nesten uansett hvilken
klimapolitikk det legges opp til. Mye
går med til å erstatte gamle produk-
sjonsfelt som avsluttes. Selv i IEA’s
eget klimascenario ser vi at verden
må produsere minst like mye olje og
gass i 2035 som vi gjør i dag.

Forenkling
Vi tror på den andre side at den ned-

gang vi ser kan bringe noe positivt.
Det er ikke tvil om at man legger til
seg dyre vaner i gode tider. En
gjennomgang og en forenkling i
bransjen er på sin plass, og mange
håper at Statoil sitt STEP-program
kommer snart. Vi er spent på hva det
kan bringe av innsparinger og ikke
minst forenklinger i en detaljregulert
bransje.

Motstrøms
Enkelte bedrifter holder motet oppe
og benytter nå anledningen til å an-
sette folke med høy kompetanse for
å styrke sin konkuranseevne. De
handler motstrøms ut fra troen på at
nye felt fortsatt skal bygges ut på
norsk sokkel. Mange av dem opere-
rer også world wide hvor norsk høy-
teknologi er styrken.

Markedet for modifikasjon og
vedlikehold vil også være stort og
konstant i mange år fremover. De
fleste oljefelt har en mye lengere
produksjonstid enn det de er desig-
net for. Ny teknologi er tatt i bruk og
resultatet er økt oljeutvinning og
lengere levetid. Dette gjelder både
på norsk sokkel og internasjonalt,
blant annet på engelsk sokkel hvor
nå flere norske bedrifter etablerer
seg.

Statsråden krever langsiktighet.
Olje- og energiminister Tord Lien er
en av dem som krever større langsik-
tighet i bransjen. Sterke svingninger
og oppsigelser truer kompetansen i
den norske klyngen. Han liker dårlig
å se at norske ressurser ikke blir ut-
bygd selv om lønnsomheten har sun-
ket fra superlønnsomt til et mer van-
lig nivå.

Når det gjelder å utsette nødven-
dig vedlikehold som gjør Petro-
leumstilsynet engstelig, sier det seg
selv at dette ikke går, og Lien vil nok
følge opp dette spesielt.

Oljebransjen går spennende tider
i møte, og vi ønsker alle som velger
den motsykliske strategien lykke til.
Det er billigere å investere i ned-
gangstider. Verdens største oljesel-
skap ExxonMobil holder jevnt tem-
po, og en av de små aktørene, sven-
ske Lundin med svenske Lundinfami-

Trenger vi kvartals-
kapitalisme i oljebransjen?

lien som storeier er stor på norsk. De
velger også å opptre motsyklisk i da-
gens situasjon.

Langsiktighet
Norge kan også i denne sammen-
heng være «anderledeslandet». Olje-
industrien og maritim offshoreindus-

tri er landets største og viktigste in-
dustri. I fjor kom Stortinget med en
skatteskjerpelse da man fryktet over-
oppheting. Timingen var mildt sagt
dårlig, og dette bør reverseres snarest
mulig. Stabilitet og forutsigbarhet er
fortsatt det viktigste i den ekstremt
kapitalintensive oljebransjen.

For første gang skal det under-
søkes hvor mye tid og penger
norsk offshoreindustri kaster
bort på unødvendig, ikke-pro-
duktiv søken etter nye
kontrakter.

Tre store bransjeaktører - Stiftelsen Na-
vitas, Norsk Olje og Gass og Norsk In-
dustris avdeling for olje og  gass - går
sammen for å undersøke hvilket po-
tensial som ligger i en mer effektiv le-
ting etter utbyggingsplaner og
kontrakter i norsk offshoreindustri.
Det er første gangen noe slikt kartleg-
ges systematisk og ved bruk av viten-
skapelige metoder.

- Vi vet at mange leverandører bru-
ker mye tid på å prøve å finne ut hva
som skjer hvor, når og hvem de skal

kontakte. Operatørselskapene og ho-
vedkontraktørene bruker tilsvarende
mye tid på å håndtere henvendelser
fra leverandører på leting, sier Ingrid
Sara Grimstad Amundsgård, adminis-
trerende direktør i Stiftelsen Navitas.

Tidligere har Navitas gjort overslag
som viser at industrien kan spare flere
milliarder kroner årlig ved at operatø-
rer, hovedkontraktører og leverandø-
rer finner hverandre mer effektivt, og
har utviklet tjenesten findcontracts.no
for å bidra til dette. Tjenesten er utvik-
let blant annet med støtte fra Olje- og
Energidepartementet og med de stør-
ste bransjeaktørene som samarbeids-
partnere.

– Det høye kostnadsnivået på sok-
kelen krever at norsk offshoreindustri
snur alle steiner i søken etter mer ef-

fektive arbeidsprosesser,
og derfor er det viktig å
kartlegge hvilket potensi-
ale som ligger i å begren-
se den uproduktive slø-
singen.

Findcontracts.no kan
bidra til å redusere kost-
nadene på norsk sokkel
gjennom økt åpenhet om
kontraktsforhold, det ef-
fektiviserer verdikjeden
og lokale ringvirkninger
kan spores på en svært
enkel måte, sier Amunds-
gård. Det er Møreforsk-
ning som skal kartlegge
tidsbruken blant ansatte i
operatørselskap, hoved-
kontraktører og leveran-
dørindustrien. Analysen
presenteres i februar
2015.

Kartlegger tidssløsingen

Ingrid Sara Grimstad
Amundsgård,
administrerende direktør
i Stiftelsen Navitas.
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Trykksak

Desemberkonferansen går av
stabelen i Kristiansund torsdag
den 4. desember, og program-
met er nå ferdigstilt.  Blant
foredragsholderne finner vi
Tord Lien, Jonas Gahr Støre,
Bente Nyland, Ulf Sverdrup og
Elisabeth Grieg. 

Årets tema er «Norsk oljeindustri –
nødvendig, beundret og utfordret!»

Desemberkonferansen arrangeres tra-
disjonen tro alltid første torsdag i de-
sember og som ordfører Per Kristian
Øyen siterer forfatter Bjørn Vidar Lerø-
en i sin velkomsthilsen, var Desember-

konferansen en bidragende årsak til at
nettopp Kristiansund ble valgt som
sted for selskapets driftsorganisasjon
for Draugenfeltet. «Byen hadde drevet
en målrettet lobbyvirksomhet med
stor oppfinnsomhet og kreativitet. Eta-
bleringen av Desemberkonferansen
skulle vise seg å bli et arrangement
som skaffet Kristiansund stor opp-
merksomhet og mange venner i olje-
bransjen.»

Lien, Støre og Sverdrup i debatt
Jan-Erik Larsen fra First House skal
også i år lose deltakerne gjennom. Et-
ter at ordfører Per Kristian Øyen har
ønsket velkommen, er det olje- og
energiminister Tord Lien som skal på
podiet. Lien innledet Desemberkonfe-
ransen i fjor som nytilsatt olje- og
energiminister, og nå er han tilbake for
å følge opp med temaet «Norsk sok-
kels konkurransekraft». Deretter skal
Arbeidspartiets leder Jonas Gahr Støre
snakke om klimapolitikk. Neste mann
ut er kristiansunderen Ulf Sverdrup, di-
rektør ved Norsk utenrikspolitisk insti-
tutt (NUPI). Sverdrup tar for seg tema-
et «Oljerikdom og utenrikspolitikk».

Første økt avsluttes med at Lien, Støre
og Sverdrup møtes i en debatt rundt
temaet «Endringer i markedene, -
grunn til bekymring?». 

Norskehavet i fokus
Etter lunsj blir det fokus på Norskeha-
vet. Oljedirektør Bente Nyland fra Olje-
direktoratet, konserndirektør utvikling
og produksjon Norge Arne Sigve Ny-
lund fra Statoil ASA og administre-

rende direktør Tor Arnesen fra A/S
Norske Shell bidrar med sine perspek-
tiver rundt ulike temaer knyttet til
norsk sokkel generelt og Norskehavet
spesielt.

Siste økt innledes av Torjer Halle,
styreleder i Schlumberger Norge. Halle
skal snakke om kostnadseffektivitet og
kostnadskutt, før direktør for utvikling
og operasjoner i VNG Norge AS, Lars
H. Katteland, tar for seg spørsmålet
om Pil og Bue er starten på et nytt
eventyr på Haltenterrassen. COO Erik
Sverre Jenssen i Lundin Norway vil for-
telle om hvorfor Lundin har valgt
norsk, før det faglige programmet av-
rundes med styreleder Elisabeth Grieg

fra Grieg Star Group og temaet «Hvor-
dan skape fremgang for bedrift og
samfunn?».

Vi avrunder dagen i Caroline konfe-
ransesenter med Drømmesøstrene,
som byr på lekende og musikalske
krumspring i Caroline. Etter en liten
pause i programmet blir det festmid-
dag og underholdning på Rica Hotel
Kristiansund.

Tett mellom høydepunktene
Desemberkonferansen 2014:

Midnor CNI inviterer sammen med
trønderindustrien også i år – for 22.
gang – til sitt tradisjonelle Get-Toget-
her-party, med bacalao og god drikke.

Dette er blitt en fin møteplass for
gamle og nye kjente kvelden før kvel-
den på Desemberkonferansen. I fjor
var sammenkomsten et populært mø-

tested med over 170 gjester fra olje-
selskap, industri og det politiske miljø.

Som alltid – Bacalao kvelden før

Fra fjorårets Get-
Together-party: olje-
og energiminister Tord
Lien og Ferd-sjefen
Johan H. Andresen
toppet laget på
trønderindustriens
kvelden før kvelden.

Fra venstre: tidligere styreleder i Norges Rederiforbund, Elisabeth Grieg, olje- og energiminister Tord Lien og leder i
Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre.
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West Navigator har nettopp
gått av kontrakt med Shell,
etter å ha vært tilknyttet sel-
skapet siden oktober 2005.
Dette er den lengste perioden
en flyttbar innretning har hatt
base i Norskehavet. Det har
gitt mange og store ringvirk-
ninger.

Brorparten av de ni årene har West
Navigator oppholdt seg på Ormen
Lange-feltet, hvor oppdragene har
vært å bore produksjonsbrønner.  Her
boret boreskipet de dypeste produk-
sjonsbrønnene i Europa på 800-1100
meters vanndyp,  2700 meter under
havbunnen.  West Navigator har der-
med vært med på å skape en av de
mange verdensrekordene  på merittlis-
ta til Ormen Lange. 

Utløste bygging av dypvannskai
I tillegg til å ha levert store brønner,
har også West Navigator skapt store
ringvirkninger på land. 

– Vi visste i utgangspunktet ikke at
den skulle ha oppdrag for oss så
lenge, men beslutningen om bygging
av dypvannskai på Vestbase som vi var
med på å ta deler av kostnaden for,
viste seg å bli en svært god investe-
ring, sier Erik Gjul, som er leder av lo-

gistikkavdelingen i Norske Shell. 
På grunn av størrelsen kunne ikke

West Navigator legge til kai i Kristian-
sund. Enten måtte skipet ligge på re-
den, eller gå lenger sør på kysten for å
få utført sine behov for landligger.

– Siden dypvannskaien på Vestba-
se sto ferdig har vi spart nærmere 150
millioner kroner i redusert seilingstid,
sier Gjul.  

Roser Vestbase
Over 100 000 tonn med varer og ut-
styr har vært sendt til skipet.  Alt har
blitt kontrollert og pakket på Vestba-
se. Dette har sysselsatt 4-5 logistikk-

koordinatorer på full tid.  I 2006 tok
Shell i bruk 3000 m2  i et det da nye
Bygg 20 på Vestbase for lagring av Or-
men Lange subseautstyr, og i tillegg
utvendig lagerplass på  5-10 000 m2

– West Navigator har hatt 15 anløp
i Kristiansund i disse årene, de fleste
har vært knyttet til mobilisering og de-
mobilisering. I tillegg har det blitt ut-
først større oppgaver som 10-årsklas-
sing og bytte av thrustere. Tilbakemel-
ding fra riggeier har vært veldig positi-
ve etter disse oppdragene, sier mar-
kedssjef  Ture Haugen på Vestbase.   

I tillegg til å ha vært West Naviga-
tors mest besøkte kai, har Vestbase
også dekket posisjonen som logistikk-
koordinator ombord. 

– Dette har vært en unik utfordring
– og svært inspirerende for oss. Vi har
dermed hatt flere fra oss som gått i ro-
tasjon om bord i riggen – også når den
har vært på utlån  til andre selskap
både i Norge, Storbritannia og Irland,
sier Haugen. 

Travelt i luften også
Mannskapsskifter har stort sett skjedd
per helikopter, og over 2300 avganger
er registrert  fra Kvernberget med des-
tinasjon West Navigator på Ormen
Lange, cirka 120 kilometer nordvest
for Kristiansund.  Av de over 27 tusen
passasjerene som har reist på denne
helikopterruta, har de aller fleste kom-
met inn til Kristiansund med fly, og
dermed bidratt til passasjertallene der
også.  

Interessant og utfordrende
Jon Lea er plattformsjef på West Navi-
gator, med ansvar for både de ca 120
personene ombord og alle operasjone-
ne som utføres på og med skipet.  

– Årene i Norskehavet med Shell og
Ormen Lange har vært både krevende
og fantastiske. Det var en bratt lære-
kurve i begynnelsen, men samarbeidet
med Shell har vært eksemplarisk med

kvalitet i alle ledd, med rom for både
nyskaping og utfordringer.  Vi har hatt
stor nytte av samarbeidet med Shell
og Vestbase gjennom alle disse åra
hvor vi har operert utenfor Kristian-
sund. Logistikken har vært gjennom-
ført på en ryddig og god måte samt at
det alltid har vært vilje og evne til å
finne løsninger når utfordringer ved
forsendelser til West Navigator offsho-
re eller ved landligge på Vestbase har
dukket opp. Det totale inntrykket av
disse ni årene er at dette har vært en
suksess, sier Lea.

– Vi har hatt mye vær i disse årene,
siden lokasjonen er i et av de mest
værharde områdene på norskekysten.
Vi har hatt vår del av ekstremvær, ja,
sier Lea.  Nesten 140 tusen har sett
youtubevideoen fra West Navigator da
orkanen «Berit» sendte en bølge på
mellom 20 og 30 meter over skipet.  

West Navigator har betydd store og
banebrytende oppgaver også for Jan

Nilsen, Shells «Mr Subsea» på Vestba-
se, som er stolt over å ha vært en den
av den historiske utviklingen i disse ni
årene. -Ansvaret for subseautbygging-
en på Ormen Lange er den største ut-
fordringen vi har hatt, og har brakt
Shell opp til et nytt teknisk nivå på
dypt vann.  I denne perioden har Nor-
ske Shell bygd opp en subsea-base i
Kristiansund i tett samarbeid med
FMC. Vi har fulgt utbyggingen tett,
testet utstyr, og sikret at alt fungerer
100% før det tas ut på feltet. Dette
har gitt store ringvirkninger til det lo-
kale verkstedsmiljøet i Kristiansund,
med ombygginger, utarbeidelse av nye
løsninger og utstyr som igjen har gitt
effektive løsninger.  Jeg må innrømme
at West Navigator også har tatt mye
av «fritiden « min de siste 9 årene,
men jeg er fornøyd med hvordan vi og
Vestbase har løst dette på en god
måte, sier Nilsen. 

Ni år med West Navigator – en verdiskapings-
historie i Norskehavet og i Kristiansund

Etter ni år med Shell skal plattformsjef Jon Lea på nye oppdrag med  
West Navigator.

Markedssjef på Vestbase, Ture
Haugen.

West Navigator under ett av sine mange besøk på Vestbase.
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Mer enn 300 kunder og andre
interessenter lot seg lokke til
Det Norske Veritas
Germanische Lloyd’s 150 års
jubileumsseminar som ble
arrangert i Trondheim 9 sep-
tember. Seminaret falt inn i
rekken av arrangementer i
samband med DNV GLs doble
feiring – både av sitt 150-års-
jubileum og ettårsdagen for

sammenslåingen av DNV og
GL.

Jubileumsseminaret ble arrangert i
samarbeid med SINTEF, MARINTEK og
NTNU, som alle hadde invitert sine
kunder og andre nøkkelspillere innen
olje & gass og maritim industri. 

Som en verdensleder innen olje &
gass og maritim sektor er DNV GL
opptatt av å sikre en bærekraftig fram-

tid. Seminarets tema, Ocean Space,
omhandlet utfordringer tilknyttet
fremtidens bruk av havrommet.

Programmet var preget av refleksjo-

ner og debatter om hvordan vi kan ut-
nytte energi og matressursene i hav-
rommet.

Ocean Space – neste generasjoners teknologi

Henrik O. Madsen (styreleder og adm.dir. i DNV GL Group), Gunnar Bovim (rektor
ved NTNU), Unni Steinsmo (styreleder og adm.dir. ved SINTEF) og Trond Giske
(stortingsrepresentant og leder for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen)

Programmet ble avsluttet med et toppshow fra Opera
Trio, tre av Norges beste operasangere, fv Marius Roth
Christensen, Silvia Moi og Yngve Søberg.
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Åndalsnesbedriften
PartnerPlast, som leverer avan-
sert utstyr til den internasjo-
nale seismikk- og offshorein-
dustrien, har kjøpt opp  kon-
sulentselskapet Exploration
Support Services (ESS) i
Houston og elektronikk- og
teknologibedriften Powex i
Molde.

ESS er et selskap vi har sett på over tid,
og forventer at dette vil være en spen-
nende vekst- og utviklingsplattform
for PartnerPlast, sier adm. dir. Tom
Samuelsen i PartnerPlast.

ESS leverer konsulenttjenester og
leier ut utstyr til selskaper somdriver
med leting etter olje og gass offshore.
Selskapet er basert i oljebyen Houston
og leverer sine tjenester globalt.

 PartnerPlast har en klar ambisjon
om å utvikle ESS videre innen sine kjer-
neområder i tillegg til å bruke den
geografiske lokasjonen til å tilby Part-
nerPlast sine produkter innen seismikk
og offshore lokalt, opplyser Tom Sam-
uelsen.

– Jeg kjenner godt til PartnerPlast
gjennom mange år, og har sterk tro på
at med PartnerPlast som eier kan vi
videreutvikle ESS sitt eksisterende tje-
nestespekter samt posisjonere Partner-
Plast enda sterkere lokalt, sier tidligere
eier og daglig leder i ESS fra nyttår
Knut Fostad.

Exploration Support Services hadde
en omsetning på ca. 8 MNOK i 2013,
og har flere erfarne ressurser innen
seismikk tilknyttet selskapet. ESS er lo-
kalisert i Houston, Texas og ble eta-
blert i 2008.

Kjøpte opp samarbeidspartner
Kort tid etter oppkjøpet i Houston ble
det klart at Partner Plast også kjøper
opp moldebedriften Powex.

PartnerPlast kontrollerte fra før 40
prosent av aksjene i selskapet, men
har nå kjøpt seg opp til 100 prosent
eierskap.

Powex er en sentral del av vekst-

strategien vår, og dette oppkjøpet vil
styrke utviklingskapasiteten for begge
selskapene, sier  Samuelsen i Partner-
Plast. Powex har lenge vært og er en
viktig partner for PartnerPlast i utvik-
lingen av seismikk-, offshore- og in-
dustriproduktene som PartnerPlast har
i sin portefølje, samt at de har Powex

har egne produkter som PartnerPlast
vil bidra til å videreutvikle og markeds-
føre. Powex omsatte i 2013 for cirka
18 millioner kroner, og har 13 ansatte.
Selskapet er lokalisert i Molde og ble
etablert i 2005.

PartnerPlast er ledende innen de-
sign, konstruksjon og rotasjonsstøping

av plast, og er en viktig produsent og
leverandør av offshore- og seismisk ut-
styr, samt andre industriprodukter. 

Selskapet  omsatte for 114 millio-
ner kroner i 2013, og har 35 ansatte.

PartnerPlast ble kjøpt av Investinor,
Salvesen & Thams, Norsk Mineral og
Oskar Invest tidligere i år.

PartnerPlast styrker seg med oppkjøp i USA

Tom Samuelsen (CEO PartnerPlast), Knut Fostad (CEO Exploration Support Services Inc.) og Rasmus Laursen, CFO PartnerPlast AS.

Deepwater Corrotion Services
designer og produserer kato-
diske beskyttelsessystemer for
offshore og marine strukturer.
Økende ordretilgang gjør at
de nå manner opp. 

– Vi er i ferd med å ansette nye medar-
beidere, og flytter straks inn i nye og
større lokaler for å huse veksten. Vi blir
fort sårbare hvis vi skal gjøre flere
parallelle prosjekter, og er for tynt be-
mannet, sier Svenn Magne Wigen,
som leder Deepwater i Norge.

Han forteller at det er spesielt innen

engineering de opplever vekst.
I dag er de fem ansatte, men  ambi-

sjonen er å triple dette i løpet av et par
år.

– Vi er inne på levetidsforlengelse
subsea, og ser et stort behov for våre
produkter i lang tid fremover, sier Wi-
gen. 

Deepwater har eksistert siden
1986. Ved bruk av egenutviklede pro-
dukter innenfor korrosjonsbeskyttelse,
inspeksjons og overvåkningsutstyr er
Deepwater i dag en av verdens le-
dende innenfor dette faget. Konser-
net, DSC Inc., samt agenter, dattersel-

skaper etc. har per i dag i underkant
av 100 ansatte og en omsetning på
18,3 mill dollar.

Deepwater vokser i Verdal



Et nytt og større 

Vi har overtatt Marathon Oil Norge 
og gleder oss sammen med 220 nye 

medarbeidere.

www.detnor.no
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Du er velkommen 
til julelunsj & learning 

ved vår avdeling i 
Omagata 114, Kristiansund 

26. november kl 10.30.
Vel møtt og god jul!
Påmelding innen 21/11 til kurt.arve.trang@axess.no

Professor Martin Landrø fikk
IOR-prisen 2014 for sitt arbeid
innen 4D-seismikk for kartleg-
ging, produksjonsstyring og
overvåking av reservoarer.
Arbeidet har skapt verdier for
milliarder av kroner.

Landrø er professor i geofysikk og seis-
mikk ved Institutt for petroleumstek-
nologi og anvendt geofysikk ved
NTNU

Martin Landrø er anerkjent interna-
sjonalt for sine bidrag til utviklingen av
4D-seismikk. «Time-lapse» – eller 4D-
seismikk går ut på å sammenligne re-
sultater fra seismiske 3D-undersø-
kelser som er utført med tidsinterval-
ler, for eksempel før et felt settes i pro-
duksjon sammenlignet med ulike sta-
dier av produksjonsfasen. Den fjerde
dimensjonen er tiden.

– Å bli tildelt ODs IOR-pris er stor
stas. Jeg var helt uforberedt da oljedi-
rektør Bente Nyland ringte. Jeg har
mottatt flere akademiske priser tidli-
gere. IOR-prisen er, slik jeg oppfatter
den, i en annen kategori – den hedrer

det praktiske og nyttige ved forskning-
en, sier Martin Landrø.

Verdiskapning: 22 mrd.
4D-teknologien gjør det mulig å se en-
dringer i reservoaret over tid, og data-
ene kan gi informasjon om lokale
trykkforandringer og endringer i met-
ningen av olje, gass og vann.

Denne informasjonen brukes til å
finne de beste målene for nye brøn-
ner, og for å få best mulig produksjon
og utvinning fra feltet.

– Landrø har uten tvil vært ledende
i denne utviklingen. Blant annet var
han en av pionerene bak bruk av 4D-
seismikk på Gullfaksfeltet i Nordsjøen,
samt mange andre felt på norsk sok-
kel, sier oljedirektør Bente Nyland.

«Han har også bidratt til at tekno-
logien er blitt tatt i bruk på mange an-
dre felt på norsk sokkel.»

Statoil anslår at bruken av 4D-seis-
mikk på Gullfaksfeltet har gitt en ver-
diskaping på seks milliarder kroner.
Verdiskapingen som følge av 4D-seis-
mikk er anslått til å være mer enn 22
milliarder kroner de siste 10 årene,

ifølge en pressemelding fra Oljedirek-
toratet.

4D-seismikk brukes også til å over-
våke reservoarer der det lagres CO2for
å avdekke eventuelle lekkasjer.

Landrø er utdannet sivilingeniør fra

NTH i 1983 og dr. scient. i fysikk i
1986. Den vitenskapelige karrieren
hans startet i 1986, da han arbeidet
for SERES, som var en nystartet seis-
misk forskningsbedrift.

Prisvinnende NTNU-professor
bak milliardverdier Bente Nyland i Oljedirektoratet overrakte

IOR-prisen til professor Martin Landrø.



Foto: Kimm Saatvedt

Du går i dybden 
når du har store 
ting på gang
Noen ganger trengs spesialkunnskap som få har. 
Chisom Onubogu er petrofysiker i Total og en  
av dem med slik kunnskap. 

Vannmetning. Porøsitet. Permeabilitet.  
Uvanlige begreper for de fleste – dagligdagse  
for Chisom. Hun er nemlig ansvarlig for  
tolkning av petrofysiske data fra våre felt.  
Hennes beregninger forteller hvor mye olje  
og gass vi kan forvente å finne i dypet.  
Samtidig som vi leter videre etter nye olje-  
og gassforekomster, er Total godt i gang  
med utbyggingen av Martin Linge-feltet  
i Nordsjøen. 

Vi er Total, et av verdens største olje- 
og gasselskap, med nærmere 50 års 
erfaring i Norge.
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EMGS har valgt å konvertere
lån til aksjer i North Energy. I
februar gikk EMGS og North
Energy inn en avtale om utste-
delse av et konvertibelt lån til
Electromagnetic Geos ASA
(EMGS) på 75 millioner kroner.

EMGS valgte nylig å  konvertere 28,4
millioner kroner av det konvertible lå-
net til aksjer i North Energy. Den reste-
rende lånebalansen på 46,6 millioner
kroner har betalingsforfall 2. septem-
ber 2014.

– North Energy ser positivt på at
EMGS har valgt å konvertere lånet til
aksjer. Konverteringen medfører en yt-
terligere styrking av North Energys fi-
nansielle posisjon. Vi ønsker EMGS
velkommen som en stor aksjonær i
selskapet og ser frem til et nært sam-

arbeid videre, kommenterer adm.
dir. Erik Karlstrøm.

Selskapet vil gjennomføre
konverteringen av lånet til aksjer i
henhold til generalforsamlingens
vedtak så snart som praktisk mu-
lig, opplyses det. Aksjer som blir
utstedt som følge av konverte-
ringen vil bli utstedt til kurs
4,1451 kroner per aksje. Selska-
pet vil følgelig utstede 6,851,463
nye aksjer til EMGS. EMGS eier
etter konverteringen 11,851,463
aksjer i North, tilsvarende 9,96
prosent.

EMGS går inn som 
storaksjonær i North Energy

Styrker posisjonen i Norskehavet
North Energy ASA og Noreco
Norway AS har inngått en
avtale om bytte av 
lisensandeler.

Transaksjonene innebærer at North
Energy overtar 15 prosent eierandel i
PL 484 i Norskehavet og overdrar 10

prosent eierandel i PL 616 i Nordsjøen
til Noreco. Dette skjedde kort tid etter
at North Energy overtok 18 prosent av
Dana petroleum sin andel i samme li-
sens. 

PL 484 i Norskehavet inneholder
flere prospekter hvor av ett av dem,

Verdande, ble boret tidligere i år, men
viste seg å innholde for små volumer
til at det var kommersielt interessant.
Men North Energy ser etter alt å døm-
me positivt på området.

Konferanser 

og seminarer

04.12.2014.
Desemberkonferansen 2014
Kristiansund
www.komvekst.no

12.03.2015.
Norskehavskonferansen 2015
Stjørdal
www.norskehavskonferansen.no

12.12.2014.
Julemøte hos Statoil Rotvoll
Trondheim
www.npf.no

Petropolen

Petropolen, Kristiansund
20.11.2014
www.petropolen.no

Maritimt Forum 
Midt-Norge

08.12.2014
Julemøte medlemmer
Trondheim
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...

Etter 100 år med mekanisk
industri hovedsakelig relatert
til aluminiumsindistrien på
Sunndalsøra var det naturlig
for Storvik å etablere seg i
Kristiansund.

Første  juni åpnet de kontor i sammen
med IN2offshore i Vikangården hvor
Viktor Røsand sitter som avdelingsle-
der for selskap olje- og gasssatsning.
Røsand er et kjent fjes i industrien.
Han byggde opp Aak i Kristiansund og
var inntil nylig salg og markedssjef i
Sarens Norge.  

– Sammen med tretten andre be-
drifter på indre nordmøre skal vi ha en
lederrolle opp mot markedet i regio-
nen. Satsningsområdene er tjenester
til det landbaserte offshoremiljøet
med hoved- tyngde på utstyrseierne,
sier Rødsand.

Storvik er i dag en godt innarbeidet
bedrift med lange tradisjoner fra alu-
miniumsindustrien og det var helt na-
turlig å ta med seg erfaringene fra den

tiden inn i nytt marked. 
Storvik leverer i dag EPC løsninger

både lokalt og internasjonalt, og de
første jobbene er alt levert til offshore-
næringen. 

– Det som skiller oss fra andre aktø-
rer er at vi tar hele pakken, fra idefase
til ferdig sertifiserfisert produkt. Her
trenger ikke kundene gå til et engine-
eringmiljø først for å finne løsningene.
Den tar vi ofte i tilbudsfasen sammen
med kunden, slik at vi kan levere løs-
ningene til riktig pris uten mellomledd,
sier Røsand. 

Storvik har i dag sin lokale produk-
sjonskapasitet på Sunndalsøra, hvor
de i dag har ca. 80 ansatte innen fag-
disiplinen mekanisk/sveis.

– Sammen med nettverket IN2offs-
hore kan vi levere et brett utvalg innen
de fleste tjenester til offshoremarke-
det, avslutter Røsand.

Storvik AS etablerer
seg i Kristiansund

Sammen med IN2offshore åpnet Storvik kontor i Vikangården tidligere i år. Det
ble behørig markert med over 70 gjester fra industrien og næringslivet generelt.
Fra venstre: Nina Marie Solem (prosjektleder IN2offshore) Magne Løfali (Siv
industrikubator) og Viktor Røsand (Manager Oil and Gas, Storvik.)

Adm. dir. Roar Bekker i EMGS.



Bli med oss
inn i framtiden
i Norskehavet
og Barentshavet

www.ossnor.no

KRIST IANSUND •  HAMMERFEST

www.benor.no
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Shell bidrar med to millioner
kroner til opprettelse av et
subseaingeniør studietilbud  i
Kristiansund i håp om å øke
tilgangen på kompetent
arbeidskraft.

– Vi bygger vedtaket om støtte på at
subsea-disiplinene har slitt med rekrut-
tering av utdannet subsea-personell.
For oss gjelder dette en økende
mengde subseautstyr på Draugen og
Ormen Lange.  Parallellt med at våre
egne oppgaver ved planlegging, in-
stallasjon, drift og vedlikehold av sub-
seautstyr blir mer krevende, ser vi at
også at våre underleverandører i regio-
nen satser innen subseadisiplinene og
trenger tilgang på kompetent arbeids-
kraft.

Et ingeniørstudium innen subsea-
fag kan bidra til vekst og gjøre ny-eta-
bleringer enda mer attraktive, opplyser
Odin Estensen, områdedirektør i Shell.

Målgruppen for dette studiet er
bl.a ungdom fra videregående skole

samt ungdom og voksne med yrkes-
bakgrunn og fagbrev.

– Vi håper subseaingeniørstudiet i
Kristiansund lykkes i både å skape et
bærekraftig studietilbud og forventer
at det blir jobbet målrettet for å mar-
kedsføre tilbudet fram mot studiestart.
Det er også viktig at eierne av tilbudet
også har ambisjoner  om å rekruttere
utenfra regionen, for slik å skape en
rekrutteringsbase som er mobil og
mindre sårbar for svingninger i aktivi-
tetsnivået lokalt, forteller Estensen.

Tildelingen forutsetter at studietil-
budet kommer i gang i 2015, at resten
av finansieringen for å få i gang studi-
et faller på plass, og at det ikke er be-
hov for ytterligere støtte fra Shell når
første kull uteksamineres etter studie-
året 2017/18.

Shell bidrar til subsea-
ingeniørstudium i Kristiansund

Den gigantiske FPSO-en
Petrojarl Knarr har vært under
tauing fra Aibel i Haugesund
til feltet i Nordsjøen siden 4.
november og er snart på plass.
Havilla Jupiter har deltatt i det
historiske slepet, og operasjo-
nen har gått fint så langt.

Kjempeskipet Petrojarl Knarr er hele
256 meter langt, 48 meter bredt og
kan produsere 63.000 tonn olje pr
dag. Lagerkapasiteten er 800.000 fat
olje. FPSO’en er godkjent av Petro-
leumstilsynet og klasset i DNV GL. BG
Norge er operatør.

Knarr opereres av Teekay Petrojarl

Production AS Trondheim. Skipet kom
fra Samsung-verftet i Korea i septem-
ber til Aibel for siste klargjøring før det
nå settes i produksjon.

Petrojarl Knarr på vei til feltet
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Navitas  / Frænavegen 16, 6415 Molde  / Tel 93 40 22 00  / post@navitas.no

KOSTNADSREDUKSJONER 
GJENNOM ÅPENHET

Navitas er en uavhengig og nøytral aktør 
som bidrar til større åpenhet i petrole-
umsnæringen. Vår virksomhet legger til 
rette for verdiskapning og forutsigbarhet 
samt gjør det lettere for aktørene å finne 
hverandre. navitas.no

findcontracts.no et nettsted hvor 
informasjon om planer og kontrakter 
i petroleumsbransjen samles. 
findsuppliers.no en markedsplass 
hvor leverandørene får profilert sin 
bedrift for en relevant målgruppe.

Foto: terjeaam
odt.com
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Gjennom utvidet satsing på
service og sakkyndig virksom-
het bringer nå Erling Haug AS
traverskraner inn i sitt 
produktsortiment.

Traverskranene produseres av Men-
nenes Groningen med kvalitetskom-
ponenter fra SWF Krantechnik i Tysk-
land. Mennens Groningen er et av de
20 selskapene i Certex divisjonen, som
også eier Erling Haug gjennom Certex
Norge.

– De første ordrene på traverskra-
ner er allerede mottatt fra gode
kunder i regionen. Vi forventer at tra-
verskraner vil bli et godt bidrag til den
helhetlig satsingen innen kran og løf-
teteknikk, hvor også den sakkyndige
virksomheten spiller en viktig rolle,
opplyser Kristian Steinshylla, adm. dir. i
Erling Haug AS.

Erling Haug utvider
sortimentet på løft

Polarled 2,6 mrd.
billigere
Rørledningen Polarled, som skal frakte
gassen fra Aasta Hansteen til Nyham-
na, blir ifølge petro.no 10,4 prosent
billigere. Det utgjør 2,6 milliarder kro-
ner for prosjektet som opprinnelig
hadde en prislapp på 25,2 milliarder.
Ikke småpenger med andre ord. Grun-
nen til prisreduksjonen er blant annet
at Kristin gasseksportprosjekt har blitt
kansellert. På toppen av dette kommer
betydelige innsparinger i rørlednings-
delen av prosjektet på grunn av syner-
gier med andre rørprosjekt og lavere
lerverandørpriser enn antatt.  

Innsamlingsrekord
på Skarv
Fra Skarv ble det rapportert stor stem-
ning og giverglede under NRK sin årli-
ge TV-innsamling, der elektroavdeling-
en gjorde en stor innsats med å skaffe
til veie auksjonsgjenstander. På Skarv
hadde de både auksjon og bingo i til-
legg til lønnstrekk, og fikk inn hele
212.110 kroner.  Totalt samlet ansatte
og kontraktører i BP inn 528.402 kro-
ner.  BP matchet beløpet  og til sam-
men sendte de inn 1.060.000,- kroner
til TV-aksjonen. Dette er det største
beløpet  noensinne. Midt-Norsk Olje &
Gass gratulerer.

Kristian Steinshylla, adm. dir. i Erling
Haug AS, øker omsetningen på
løfteutstyr.
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We extend the life of  
offshore assets

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

– 2014 har hatt sine utfor-
dringer, men sannelig fikk jeg
mitt kinderegg som gave. 

Per Kristian Øyen (59) er en dedikert
politiker innen olje og energi. Ordføre-
ren i Kristiansund hadde tre ønsker fo-
ran dette året, som han visste ville bli
en utfordring på grunn av kostnadsbil-
det.

– Jeg ønsket meg et bedre høysko-
letilbud i Kristiansund. Jeg uttrykte et
sterkt ønske om en ny letesuksess i
Norskehavet – og det var naturligvis
forhåpninger om videre vekst i folke-
tallet som følge av god aktivitet i vår
store næring. Jeg kan ha blitt hørt. Tre
ønsker på en gang er som et kinde-
regg; en overraskelse, som må være
funnet av Pil og Bue med operatør
VNG. En utfordring som kan være å
utløse søknad om utbygging av små
og store felt. Og sjokoladen er at vi får
til et høyskoletilbud for ingeniører
innen subsea ved hjelp av høgskolen i
Bergen og med finansiell støtte i næ-
ringslivet.

– Du er fornøyd med at brikkene
faller på plass?

– Kostnadsjakten er naturligvis kre-
vende for samfunn som lever av petro-
leumsnæringen. Mange prosjekter er
utsatt, lete- og produksjonsboring må
vente og det har vært oppsigelser som
har rammet ingeniørselskaper og ser-
viceindustri. Vi kjenner på alt dette, og
håper at bunnen snart er nådd. Det er
så mange uløste oppgaver som alle
ønsker å ta fatt på. OK, vi skal ned i
aktivitet for å få kostnadskontroll, før
det igjen snur oppover med ny satsing.
Vi har et langsiktig perspektiv i vår
tenkning rundt drift i Norskehavet.
Små kriser og noen stille perioder har
vi hatt tidligere, men vi har aldri opp-
levd at ett oljeselskap setter på brem-
sene så tydelig som det Statoil har
gjort i år.

– Hvordan slår det ut i Midt-Norge?
– Rigger er tatt ut av arbeid, heli-

koptertrafikk går noe ned og færre
skip er på havet. Det som har overras-
ket mest negativt i år, er at tie-in-pro-

sjektene ikke er kommet frem som
søknader til myndighetene. Vi venter
på feltutbygginger til 50 milliarder kro-
ner som står fast i uenighet mellom li-
senser og andre forhold som vi ikke
har innsikt i. Det er kommet noe inef-
fektivt over situasjonen. Viljen mang-
ler, og vi hadde gjerne sett større poli-
tisk aktivitet for å komme frem til løs-
ninger. 

Likevel så må driften gå som nor-
malt i Norskehavet. Vi er ikke den
landsdelen som er hardest rammet.
Verst er det i Rogaland der aktiviteten
også er størst. Hovedforsyningsbasen
vår kjører med samme styrke som tidli-
gere. Det ingen kunne beregne for ett
år siden, var at Njord-plattformen fikk
strukturproblemer – men ut av det kan
det kommet et positivt bilde i fremti-
den. Njord med feltene rundt får sik-
kert en god områdeløsning.

– Hva blir bildet fremover for Midt-

Norge?
– Jeg er optimist på en del områder.

Vi har fått nye operatører som tenker
nytt og som gjør funn av olje og gass.
Tyske VNG fant oljefeltet Pil og Bue på
sørlige Haltenbanken. Det er årets
største begivenhet, og som kan gi tro
på mye annet også. Det er morsomt
med nye aktører. De er effektive i sine
operasjoner og har dyktige fagfolk.
Jeg liker også at Wintershall leverer
det de lovte med kjøp av andeler og
økt produksjon. At de gikk inn i Polar-
led, Asterix og Aasta Hansteen, har
stor strategisk betydning. Vi liker også
at de satser på norske undervannssy-
stemer. Nå har Wintershall gått inn i
posisjoner som Statoil hadde tidligere.
De to selskapene ser ut til å samarbei-
de konstruktivt. 

Utbyggingen av Nyhamna har stor
betydning også for Kristiansunds-regi-
onen. Som kjent har Shell driftsorgani-
sasjonen for Ormen Lange på Råket i

Kristiansund. Det er meget stor akti-
vitet rundt prosjekter som Shell er an-
svarlig for. I tillegg kommer det mye
nytt med Statoils driftssenter i Åsgard
kompresjon, sier Per Kristian Øyen.

FAKTA:

Per Kristian Øyen (A)

Stilling: Ordfører i Kristiansund
siden 1. januar 2008.

Om Kristiansund: Langvarig
oppgang og vekst. Har alltid
ambisjoner om å få til mer. By
med sterkt kulturliv og offen-
sivt næringsliv.

Aktuelt nå: Få frem planer og
søknader for små og mellom-
store funn. Økt utvinning fra
modne felt. Finne gode løs-
ninger for sørlige
Haltenbanken.

– Tre ønsker på én gang

Per Kristian Øyen, ordfører i Kristiansund. Foto: PETTER INGEBERG.
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Wintershallopererte Maria i
Norskehavet blir en ren under-
vannsutbygging. Feltet skal
knyttes opp mot Kristin,
Åsgard og Heidrun. Nylig til-
delte selskapet sin første bety-
delige kontrakt for utvikling
av undervanns produksjonsan-
legg for sine norske operasjo-
ner. FMC Technologies er
gjennom datterselskapet FMC
Kongsberg Subsea AS tildelt
en kontrakt på om lag 1,8 mil-
liarder kroner for utvikling av
Maria-feltet. 

–Tildelingen skjer etter en grundig
prosess og i overensstemmelse med de
andre lisenspartnerne. Avtalen forster-
ker Wintershalls rolle som en sterkt
voksende operatør innen undervanns-
produksjon og vil posisjonere selska-
pet godt med hensyn til eksisterende
og nye utbyggingsprosjekter på norsk
sokkel, opplyser selskapet.

Store ambisjoner i Norge
– Maria er vår første undervannsut-
bygging i Norge, og vi er i ferd  med å

bygge opp vår kompetanse på dette
området. Wintershall ser flere framti-
dige potensielle utbyggingsmuligheter
av denne typen på  norsk sokkel. Nor-
ge vil bli gruppens framtidige kompet-
ansesenter for lignende utbygginger,
sier administrerende direktør Bernd
Schrimpf. Selskapet har lenge vært
klar på at de ønsker å posisjonere seg
som et av de ledende olje- og gassel-
skapene i Norge.

Det foretrukne utbyggingskonsep-
tet vil knytte Maria til den eksisterende
infrastrukturen på Haltenbanken via
rørledninger og kontrollkabler.  Maria
blir bygd ut med to bunnrammer og
knyttet til både Kristin-, Åsgard- og
Heidun-feltene.

Maria-feltet er lokalisert i ca. 200
km fra land på Haltenbanken, om lag
20 kilometer øst for Kristin og 45 kilo-
meter sør for Heidrun. Feltet innehol-
der om lag 130 millioner fat olje og
like over 2 milliarder kubikkmeter
gass.

Wintershall er operatør med 50
prosent  eierandel. De øvrige lisen-
spartnerne er Petoro med 30 prosent
og Centrica med 20 prosent.

Tildeler undervannskontrakter på Maria

Wintershall utvider stadig
reservene i Norskehavet. Nylig
gikk de inn og tok over en del
av Statoils andel i Aasta
Hansteen og Asterix-funnet. 

Eierandelen til Wintershall er på han-
holdsvis 24 og 19 prosent etter hande-
len. Samtidig går de tyngre inn i rør-
ledningsprosjektet Polarled, som skal
tansportere gassen fra Aasta Hansteen
til Nyhamna. I tillegg kjøper selskapet
andeler i fire letelisenser i området
rundt Aasta Hansteen, også fra Statoil

ASA. 
– Med kjøpet av disse andelene i

olje- og gassfelt fortsetter vi vår vekst i
Norge og intensiverer samarbeidet
med Statoil som vår partner, sier Kurt
Bock, konsernsjef i BASF, som eier
Wintershall.

Går inn i Aasta Hansteen, Asterix og Polarled

Maria blir en ren undervanns-
utbygging og Wintershall har
sammen med lisenspartnerne
kommet frem til at feltet skal
kobles opp mot Kristin, Åsgard
og Heidrun.

Administrerende direktør i
Wintershall Bernd Schrimpf.

Kurt Bock, konsernsjef i BASF, som
eier Wintershall.

Øker satsingen i Norskehavet:
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Ventilkompetanse 
i verdensklasse

BERGEN – KRISTIANSUND – HAMMERFEST
OSLO – STAVANGER

WWW.SAAS.NO

Den midtnorske standen, med
sine 35 utstillere, var som van-
lig et populært treffsted under
årets ONS i Stavanger. De
midtnorske fylkeskommunene
sponset standens kantine, og
politikerne fra landsdelen var

til stede for å møte bransjen. I
sin helhet var årets ONS en
suksess. Messa hadde besøks-
rekord, og hele 1380 utstillere
var på plass.

Fullt hus hos Midt-Norge på ONS

Over: olje- og energiminister Tord Lien i kantina på Midt-Norge-standen tar
selfie sammen med Toril Aabergsbotten, fylkesrådmann Odd Inge Mjøen og
fylkesvaraordfører Arne Braut, alle Sør-Trøndelag.

Midt-Norge-standen på ONS fikk storfint besøk: Karl Johnny Hersvik forteller
mens Kronprins Harald og Tord Lien lytter spent til utsiktene for Det norske.

Stinn brakke i Midt-Norge-kantina på ONS – oljefolk som nyter
Inderøysodd og bacalao.
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Halvor Jahre er «høvedsmann» for Lundin i Midt-Norge. Geolog oppvokst i Saga petroleum på 90-
tallet, fulgte Hans Christen inn i DNO fra 2000-2004. Jobber nå i Lundins lete-team.

Operatørens hjørne

Lundin «tilbake» i Midt-Norge
Med Hans Christen Rønnevik på
dekk som veiviser er Lundin «tilbake»
og har etter hver samlet en liten porte-
følje med lisenser i Midt-Norge. Med
en ryggrad fra Saga's letemiljø godt is-
pedd dyktige og kreative medarbei-
dere med annen bakgrunn er letingen
i gang på Lindarormen prospektet
nordøst for Ormen Lange. 

Saga hadde en lang historie i områ-
det, boret den første brønnen utenfor
Midt-Norge i 1980 (6507/12-1, Tørr)
og avsluttet med Kristin og Lavrans-
funnene i en tid da de fleste andre ak-
tørene støvsugde nærområdene til ek-
sisterende felt og funn med høy funn-
rate og marginal ressurstilvekst som
resultat, før selskapet ble svelget av
Hydro/Statoil. Det meste var usannsyn-
lig før det inntraff. 

Kristin og Lavrans var gjennom-
bruddsfunn med hensyn på bevaring
av reservoaregenskaper på stort dyp.
Ved åpningen av Haltenbanken ble
området sett på som en gass provins
og etter en innledende fase med gass-
funn kom den overraskende oljeleg-
gen på Heidrun og oljen i Draugen. Et-
ter en periode med kraftig datafor-
bedring er det gjort en rekke funn som
Maria, Snilehorn etc. med Pil og Bue
som det største gjennombruddet.
Konseptuell nytenkning basert både
på totaliteten og detaljer er nødvendig
for fortsatte funn i området. 

Lindarormen-prospektet har en kre-
ativ letemodell med lav funnsannsyn-

lighet, men som vil gi et viktig data-
punkt i videre utforskning av området
hvis ikke det blir full klaff i første for-
søk. Etter å ha lykkes i Sør med Luno
funnet i 2007 som videre ga den vikti-
ge triggeren til Johan Sverdrup gigan-
ten og etter å ha gått gamle data nøye

etter i sømmene og fått et gjennom-
brudd i nord med Gotha og Alta fun-
nene på Lopparyggen i Barentshavet
er det et spennende leteprogram fo-
ran oss i Midt-Norge. 

VNG gjorde tidligere i år et betydelig
oljefunn i Pil og Bue som ligger i nær-
området til Lundins lisenser i Midt-
Norge. De gjorde også en glimrende
jobb med å avgrense funnet med flere
sidesteg, kjerner, tester(DST'er) og be-
tydelig datainnsamling stikk i strid
med det som et misforstått kostnads-

fokus i letevirksomheten hos flere av
de større aktørene. Der hvor effekti-
vitet ofte regnes i kroner per meter
boret er Lundins filosofi først og
fremst å forstå resultatet og konse-
kvensen av den boringen som er fore-
tatt. Det innbefatter en brønndesign

som maksimerer datainnsamlingen
med stort fokus på harde data som
kjerne og sideveggs-kjerner og ikke
minst produksjonstester (DST'er) for å
skaffe dynamiske data og mest mulig
informasjon om egenskaper vekk fra
borehullet der hvor vi gjør funn. 

I bransjen blir vi gjerne kalt geofun-
damentalister – greit nok – når vi lyk-
kes så tas kostnadene vanligvis med
fatning både hos ledelse og partnere
og når brønnene er tørre bruker vi de
hardt tilkjempede dataene til å for-

klare hvorfor vi ikke lykkes eller til å
finne ut hvor vi skulle ha boret i stedet.
Det kan avverge nok en tørr brønn el-
ler det gjør at vi lykkes i neste forsøk. 

Der ligger også litt av kjernen til det
vanskelige regnestykket – hvor mange
ekstra brønner hadde vi boret hvis ikke
vi samlet nok data når vi først er der –
og hvor mange funn hadde vi gått
glipp av. Den ekstra brønnen spiser
fort opp noen sparte kroner per meter.
Både Luno og giganten Johan Sver-
drup kunne vært funnet for flere tiår
siden hvis kjernebittet og nitid(les –
dyr) datainnsamling var flittigere i
bruk. Lundin jobber også hardt med å
holde kostnadene nede uten å kom-
promisse på datainnsamling. Å kom-
me ned til prospektive nivåer på en
mest mulig effektiv måte er viktig og vi
deltar aktivt på F&U fronten med hen-
syn på boreeffektivitet og smartere da-
tainnsamling.  

Vi håper vi kan følge opp suksessen til
VNG og bidra til ytterligere
reservevekst og revitaliserning av
området.

«I bransjen blir vi gjerne kalt
geofundamentalister – greit nok – når vi lykkes
så tas kostnadene vanligvis med fatning både
hos ledelse og partnere og når brønnene er

tørre bruker vi de hardt tilkjempede dataene til
å forklare hvorfor vi ikke lykkes eller til å finne

ut hvor vi skulle ha boret i stedet. Det kan
avverge nok en tørr brønn eller det gjør at vi

lykkes i neste forsøk.»

for 15 år siden

Spesialskip for rørlegging
fra Aker Brattvåg
Rørleggingsfartøyet Scandi Navica
bygges i Brattvåg, og Aktro AS på
Hjelset utenfor Molde leverer det
man mener er verdens største trom-
mel for legging av rør til havs. Den
får en kapasitet på 2500 tonn og får
en dimeter på 25 meter. Skipet byg-
ges for District Offshore Service
(DOS) og skal settes i arbeid utenfor
Brasil.    

Aker Verdal satser på titan
Mens de store byggeoppdragene har
uteblitt kan Aker Verdal glede seg
over at spesialverkstedet for sveising
av rør i titanlegering går så det griner.
Store eksportordre er inngått til blant
annet Spania og Skottland. Oljesel-
skapene etterspør i stadig større grad
titan som har lav vekt og er rustbe-
standig. Aker Verdals avdeling for tit-
ansveising har allerede 40 sertifiserte
titansveisere.    

Statoil med avansert 
visjonarium i Trondheim
Statoils mest avanserte visjonarium
ble nylig åpnet ved forskningssente-
ret i Trondheim. På et buet lerret på
9x2,5 meter projiserer 3 prosjektorer
bildet samtidig. Med 3-D briller kan
forskerne bevege seg innover i reser-
voaret. I bakgrunnen ruver en tung
datamaskin. Total prislapp 3 mill. kri-
ner. 

Vellykket kobling av
Åsgard B
Arbeidet med Åsgard B går etter pla-
nen. Dekkene og understellet er
sammenkoblet og ligger nå ved Ro-
senborg Verft i Stavanger hvor den
skal gjøres helt klar for utsleping
innen 1. august 2000. Det nesten
20.000 tunge skroget ble fraktet fra
Daewoo i Korea på spesialfartøyet
Migthy Servant 3. Kostnadene for
Åsgard B har økt med 445 mill. kr og
har bragt prisen opp i 11,4 milliarder. 

Nr 4, november 1999
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Moldebaserte Axess skal sørge
for at Lundins nye plattform
Edward Grieg i Nordsjøen går
som smurt i de neste fire
årene, med mulighet for fire
års forlengelse.

Kontrakten omfatter levering av inte-
gritets- og inspeksjonstjenester ved
prosessanlegget på plattformen samt
struktur og subsea-anlegget.

– Dette er en stor og veldig viktig
kontrakt for oss. Det at vi skal jobbe
både subsea og topside, og med løf-
teutstyret gir oss et stort ansvarsområ-
de og gjør oss ekstra motiverte. Vi ser
frem til et langt og tett samarbeid med
Lundin, sier Thomas Vekve, VP Busi-
ness Development i Axess.

Kontinuerlig forbedring
Axess kommer til å jobbe tett og inte-
grert med Lundins slanke organisa-
sjon.

– Med vår erfaring i Axess har vi
kompetansen til å sette premissene,
lage strategiske planer, og velfunge-
rende rutiner. Jeg er sikker på at sam-
arbeidet vil hjelpe Lundin å nå sine mål

for en effektiv, miljøvennlig og trygg
plattform. Ved å gi oss en kontrakt
med lang horisont, signaliserer Lundin
at de stoler på vår kompetanse. Dette
gir oss mulighetene til å bli en proaktiv
partner som bidrar til kontinuerlig for-
bedring av tekniske løsninger, arbeids-
prosesser, personellkvalifikasjoner og
metoder, sier Vekve.

Edvard Grieg-plattfomen er en
bunnfast plattform med stålunderstell
bygd ved Kværner Verdal. Plattformen
skal håndterer gassen som kommer fra
Det norske sin Ivar Aasen plattform
når den kommer i drift.

Axess fikk
Lundinkontrakt

Thomas Vekve leder Business
Development i Axess.
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Møre og Romsdal fylkeskommune
har politisk påverknadskraft. Vi kan 
også tilby fagleg og økonomisk 
støtte. Energiregion Møre 
samarbeider med kommunar og 

næringsliv om å styrke regionen sine 
interesser innan:
 ◆ Petroleum
 ◆ Fornybar energi
 ◆ Kraftforsyning

Les meir om Energiregion Møre på 
www.mrfylke.no/energiregionmore

 

ENERGIREGION
MØRE Eit verdiskapande 

fylke basert på våre 
energiressursar

Møre og Romsdal fylkeskommune | Tlf: 71 25 80 00 | post@mrfylke.no | www.mrfylke.no  

Den årlige IO-konferansen
(Integrerte Operasjoner) i
Trondheim trekker til seg over
300 av fagfeltets autoriteter
fra hele verden. 

Helge Lund, som da fremdeles satt i
sjefsstolen i Statoil, holdt et innlegg
hvor han etterlyste flere standardiserte
løsninger og mindre dobbeltarbeid
innen norsk olje- og gassskektor, og
brukte det berømte «Legoklosseksem-
plet», hvor man fokuserer på å gå bort
fra skreddersøm av hver enkel utbyg-
ging. Han påpekte også at man ved
bruk av teknologien og integrerte
operasjoner kan ha en boreoperatør
på land, som overvåker flere boringer,
fremfor en på hver enkelt offshorein-
stallasjon.  

Konferansen ble innledet av Olje-
og energiminister Tord Lien innledet
tirsdag på den internasjonale IO-kon-
feransen for forskere og næringsliv
innen petroleumssektoren i Trond-
heim. I sin tale fremhevet han den sen-
trale betydningen av forskning og inn-
ovasjon i denne næringen.

Resultat av felles innsats
–  Den norske oljeeventyret er resulta-

tet av en betydelig innsats fra alle in-
volverte parter – oljeselskapene, leve-
randørindustrien, myndighetene og
ikke minst forskningsmiljøene, sa mi-
nisteren.

Statsråd Lien hadde også et møte
med representanter fra det brasilian-
ske oljeselskapet Petrobras hvor blant
annet den norsk-brasilianske forsk-
ningsavtalen ”Brazil-Norway in the
21st Century”,  BN21,  ble diskutert.

Avtalen ble i signert på myndighetsni-
vå i fjor, og det jobbes nå med å
videreutvikle samarbeidet med næ-
ringen og forskningmiljøene i de to
landene.

– Regjeringen er opptatt av å styrke
innsatsen innen forskning og teknolo-
giutvinning, også internasjonalt. Det
norsk-brasilianske forskningsavtalen
BN21 er et godt eksempel på et gjensi-
dig nyttig og viktig samarbeid, sa Lien.

Etterlyste Lego på havbunnen
IO-konferansen 2014:

Fra venstre: Tord Lien (olje- og
energiminister), Cristina Pinho (E&P
Executive Manager PETROBRAS), Unni
Steinsmo (adm. dir. i Sintef), Helge
Lund (Statoil), Chai Chon Fui (Smart
Fields General Manager Shell), Frans
van den Berg (Program manager for
Collaborative Work Environments,
Shell) og Arild N. Nystad (sjef for den
internasjonale IO-konferansen).



Partnere:

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

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

VIKTIG 
FOR NORGE.

Fra Gossen barne- og ungdomsskole på Aukra.
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Teknologi
BP prioriterer teknologi som fremmer 
sikkerhet, pålitelig drift, og økte verdier.

Skarv FPSO utenfor kysten av Helgeland 
er et godt eksempel. Om bord brukes 
mange avanserte teknologier, og skipet 
er spesialbygget for tøffe farvann. Det har 
ett av verdens største anlegg for mottak 
og behandling av olje, kondensat og gass.

BP Norge har stor og langsiktig aktivitet på norsk sokkel. Vi er 890 ansatte og driver fem produserende felt; Skarv, Ula, Tambar, Valhall og Hod, med tilsammen 13 
plattformer og et produksjonsskip. Selskapet har 13 lisenser og er operatør for 11 av disse. BP Norge er en del av BP-gruppen som har virksomhet i over 80 land. 

 

I disse dager går Aker
Midsund tilbake til sine røtter
og endrer navn til Midsund
Bruk AS. Denne endringen
kommer som følge av split-
tingen av Aker Solutions.
Midsund Bruk AS er nå en del
av Fjords Processing som er
plassert i Akastor.

Videre opplyser bedriften at Kurt Arve
Haugen har tatt over som stillingen
som Sales Manager hos Midsund
Bruk. Han har vært ansatt i selskapet
siden 1994 og har solid erfaring innen
bedriftens kjerneområder som er  de-
sign og leveranser av separasjonsutstyr
både onshore og offshore, samt i det
nye markedet for subseakompresjon
og separasjon.

Han har innehatt ulike posisjoner i
perioden fra 1994 og frem til i dag,
derav innen salg, prosjektledelse,
HMS- og kvalitetsledelse. 

– For Midsund Bruk AS er det enes-
te som endrer seg firmanavnet. Hver-
dagen blir «business as usual», og
våre kunder og leverandører vil ikke
merke noe av denne endringen, opp-
lyser Haugen.

I tillegg har Ottar Håvik tiltrådt i stil-
lingen som Service and Aftermarket
Manager i bedriften. Han har vært an-
satt i selskapet siden 2002 og har bred

bakgrunn innenfor bransjen. I perio-
den 2002 og frem til i dag har Ottar

hatt ulike stillinger ved Midsund, der-
iblant som driftsleder og prosjektleder.

Midsund Bruk tilbake til røttene
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THE LEADING PROVIDER OF SUPPLY BASES & LOGISTIC SOLUTIONS TO THE OFFSHORE INDUSTRY
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Lavtrykksproduksjonen på
Kristin viser Statoils IOR-
arbeid  i praksis. Ny teknologi
gir store merverdier. Prosjektet
kom også i mål nær en halv
milliard kroner under budsjett.

– Kristin-plattformen er et viktig knu-
tepunkt på Haltenbanken og vi kan
med overgang til lavtrykksproduksjon
akselerere produksjonen og å øke ut-
vinningsgraden betydelig, sier produk-
sjonsdirektør Eileen Buan.

– Det er mye fokus på nybygg for
tiden, og man glemmer ofte at disse
IOR-prosjektene bidrar med like mye
verdier som nye felt, og de koster min-
dre å gjennomføre, sier Buan.

Prosjektet har hatt en gjennomfø-
ringsperiode på 3,5 år, og det er lagt
ned mye arbeid fra mange involverte
for å sikre suksessen på dette viktige
knutepunktet på Haltenbanken.

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, opplyser
Statoil.

Lavere vekt – lavere kostnader
Prosjektet satte tidlig fokus på vektop-
timalisering med dedikerte ressurser
både internt og hos kontraktøren. De
hadde også ambisiøse mål for å redu-
sere kostnadene i prosjektet.

– 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, forteller Buan.

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

Både vektbesparelsen og den for-
lengede økonomiske levetiden på fem
år som følge av lavtrykksproduksjon,
gjør det enda mer interessant også å
vurdere Kristin som alternativ for pro-
duksjon fra fremtidige funn i området,
sier Buan.

Får 160 millioner fat olje ekstra
Investerte 1,6 milliarder:

Lørdag 22. juni 2013 ble den 1000
tonn tunge lavtrykksmodul installert
på Kristin plattformen.
Løfteoperasjonen ble utført av
kranfartøyet Saipem 7000.
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Lundin Petroleum Norway har
gjort svært imponerende funn
de siste årene. I disse dager
avlutter de boringen av
Lindarormen, en letebrønn 80
kilometer nordvest for Ormen
Lange i Norskehavet. Det 
knytter seg stor spenning til
om selskapet kan gjenta 
suksessen de har hatt i
Nordsjøen og Barentshavet.

Lundins letesjef Hans Christen Rønne-
vik sier de vil bruke samme den sam-
me oppskriften i Norskehavet.

– Vi prøver hele tilden å utvikle nye
letemodeller. Det handler om å bruke
et gammelt konsept i ny innpakning.
Alle selskaper som opererer på norsk
sokkel plikter å legge inn sine data fra
oljeleting i noe som heter Petroban-
ken, og alle disse data blir tilgjengelig
innen ti år etter innsamlingen. Vi ser
på tidligere innsamlede data fra områ-
det med ny teknologi.  Dette kombi-
nert med ny bredbåndseismikk, gir oss
bedre forståelse av geologien på et
felt, forteller Rønnevik.

Norskehavet er kjent grunn for
Rønnevik. Da han jobbet i Saga var

han med på å finne det som i dag er
Lundin Kristin og Åsgard i 1997, men
feltene ble ikke bygd ut på grunn av at
det manglet infrastruktur for gass i
området. 

Lindarormen ligger i PL 584 i Nor-
skehavet, og bores med Bredford Dol-
phin.

Formålet med brønnen er å påvise
reservoarpotensiale og hydrokarboner
i Paleocene sandsteiner i Råsbasseng-
et. Lundin anslår at Lindarormen kan
inneholde inneholde 194 millioner fat
oljeekvivalenter.

En brønntest vil bli vurdert avheng-
ig av brønnresultatene, da for å teste
produksjonsegenskapene i reservoa-
ret.

Rettighetshavere i PL 584 er Lundin
Norway AS (operatør med 60 prosent)
og Bayerngas Norge AS med 40 pro-
sent andel. Lisensen ble tildelt ved
TFO-runden i 2011.

Spenning rundt Lundin
i Norskehavet
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Skråblikk på oljebransjen

– Hva nå, Svein Rennemo?
Statoil skal få ny konsernsjef. Det er
bra. Kanskje blir det en som ligner Hel-
ge Lund. Det er i tilfelle ille!

Noen ganger er det lite glede forbun-
det med å få rett. Det erfarer de
mange som gjennom Helge Lunds ti år
i Statoil har vært lite glade for hans
systematiske nedbygging av Statoils
industriaktiviteter på land i Norge.
Mange mener dette har vært en risiko-
sport de luxe. Dessverre ser det nå ut
til at de får rett. Mens de fleste av de
internasjonale oljeselskapene nå får
glede av bedre marginer nedstrøms,
får Statoil stort sett med seg bare de
negative effektene av oljeprisfallet på
oppstrømssiden.

Gjennom tre tiår ble Statoil bygd
opp til et integrert oljeselskap, med
aktivitet over hele verdikjeden. Dette
skjedde mot mange odds, men i tråd
med ekstremt modige og ambisiøse
vyer og beslutninger som norske poli-
tikere og industriledere vartet opp
med i oldtiden (1970-årene). Den ty-
pen visjonære politikere som den tiden
oppviste er dessverre vanskelig å få
øye på i dagens Norge. I det minste

om vi snakker om industripolitikere,
eller kanskje verdiskapingspolitikere. I
våre dager er det vesentlig lettere å få
øye på verdifordelingspolitikere.

Med Helge Lund i stolen fra 2004
startet umiddelbart prosessen med å

selge ut alt som Statoil var engasjert i
lenger ut i verdikjeden enn den rene
oppstrømsvirksomheten. Det meste av
petrokjemien, etter hvert også distri-
busjon av drivstoff forsvant ut, etter til
dels halvhjertet politisk motstand. Det-
te viser en forbausende ensidig vilje til
å legge alle eggene i èn kurv, nemlig
at oljeprisen skulle forbli høy og helst
stige. Lenge har dette gått bra, og den

ensidige satsningen på oppstrøm har
gjort det mulig å skumme fløte på en
høy oljepris.

Når oljeprisen nå har droppet til
rundt 85 dollar, begynner den sure svi-
en å merkes. Da er det nok ikke så

moro å stå ved roret lenger, og like så
godt å forlate skipet. Forhåpentligvis
synker det ikke, men kanskje bør da-
gens politikere (som faktisk kan styre
Statoil, hvis de vil) gå en runde i tenke-
boksen: Kan det tenkes at det bør vur-
deres å se litt på mulighetene for økt
aktivitet i landbasert industri her hjem-
me igjen, basert på olje og naturgass
som råvare? Ikke minst også fordi mo-

derne robotteknologi gjør industripro-
duksjon her i landet mer aktuelt enn
på lenge. Kan det tenkes at en slik ut-
vikling vil passe majoritetseieren, som
faktisk er du og jeg, bedre enn ytterli-
gere eksponering i CO2-drivende olje-
sand? 

I så fall trenger vi en ny leder i Statoil
som har et bredere perspektiv enn den
smalsporete ideologien som har rådd
de siste ti årene. Dessverre får vi nok
ikke det. For Helge Lund har ikke ope-
rert i et vakuum. Han har et styre bak
seg som har godkjent, trolig også dre-
vet fram prosessen slik at alle eggene
nå ligger i oljepriskurven, dvs i råvare-
prisen. De mulighetene som ligger i in-
dustriell foredling kommer vi nok fort-
satt til å spille fra oss. Dessverre. 

Så kanskje dette skråblikket heller
burde hatt tittelen: Hva nå, Tord Lien?
Er du, og «folk flest» fornøyd med et
Statoil-styre som trolig er i ferd med å
gi oss en ny «Helge Lund», som stiller
seg i fjæresteinene med ryggen til
Norge, speidende etter mer tjære-
sand?

«...men kanskje bør dagens politikere 
(som faktisk kan styre Statoil, hvis de vil) gå en
runde i tenkeboksen: Kan det tenkes at det bør

vurderes å se litt på mulighetene for økt aktivitet i
landbasert industri her hjemme igjen, basert på 

olje og naturgass som råvare?»

Hogne Hongset



Nr 4/2014  I Midt-Norsk Olje & Gass  I KVÆRNER     25

Rekordbrønn på Tyrihans levert
350 millioner under budsjett

Områdedirektør i Statoil,
Morten Loktu, holder stø kurs
på Tangen i Stjørdal. De leve-
rer svært solide resultater i
produksjonen offshore. På
land jobbes det målbevisst for
å finne det neste store feltet i
Norskehavet, som Loktu allere-
de har døpt Johan
Nygaardsvold.  

I slutten av 2012 startet Statoil arbei-
det med å meisle ut en ny strategi for
leting i Norskehavet. Tverrfaglige
grupper ble etablert, og de jobber ak-
tivt med å  definere  nye  letemål
blant  annet i Norskehavet. Alle lisen-
ser fra sør til nord gjennomgås . Alle
tilgjengelige data analyseres,  og det
foretas en alternativ geologisk vurde-
ring. Alt skal ses på med nye øyne.  I
forbindelse med lanseringen av den
nye strategien lanserte Loktu sin visjon
om å finne Norskehavets Johan Sver-

drup, og døpte det fremtidige funnet
Johan Nygaardsvold.

– Målet om å finne et stort nytt felt
i Norskehavet  står fast. Vi har en lang-
siktig plan, og vår optimisme er
økende i forhold til at det fremdeles er
store muligheter i Norskehavet. Lete-
gruppen jobber både kortsiktig med
feltnær leting,  og langsiktig for å
identifisere nye områder. Vi ser på hele
Norskehavet, leter bredt og tenker
nytt, understreker Loktu.  

Etter 2020 vil Statoil ha ledig kapa-
sitet i infrastrukturen i Norskehavet.
Da må nye ressurser være på plass for
å holde lønnsomheten oppe, forteller
Loktu

Lykkes med det meste
Parallelt med elefantjakten, leverer
også Statoils organisasjon i Stjørdal
gode resultater på sine installasjoner.

– På HMS leverer vi i år et resultat vi
er stolte av. For første gang har vi en

alvorlig hendelsesfrekvensprognose på
0,7. Det vil si tilløp til, eller alvorlige
hendelser pr. millioner arbeidstimer.
Den har aldri vært under 1,0 før, for-
teller Loktu stolt. For bransjen som
helhet er tallet 1,3.

Loktu forteller også at oppetiden er

rekordhøy, og at de lykkes godt med
IOR-jobbingen. 

Det pågår også et løp for å konti-
nuerlig få ned kostnadene på boring,
brønn og drift. Nylig ble det boret en
brønn på Tyrihans (se egen sak) som
satte ny standard. 

– Denne boringen er et godt ek-
sempel på  potensialet vi har. Når vi får
ned borekostnadene, vil vi kunne gjøre
marginale funn lønnsomme, samtidig
som vi frigjør ressurser til leting, sier
han, og peker på de skyhøye riggra-
tene i de siste årene. 

Ser frem til 2015
– Det blir et veldig spennende år. Høy-
depunktet blir driftsstart av Asgard
subseakompresjon. Et banebrytende
teknologiprosjekt. Prosjektet er det
første i verden av sitt slag, og vi gler-
der oss virkelig til å komme i gang, av-
slutter Loktu.

– Målet om å finne «Johan Nygaardsvold» ligger fast

Den tredje «ekstrabrønnen»
på Tyrihans ble nylig satt i pro-
duksjon etter rekordrask til-
virkning. Brønnen ble levert 61
dager og 350 millioner under
budsjett, opplyser Statoil.

3 H brønnen som ble boret av riggen
Transocean Leader, er den fjerde brøn-
nen i den tynne Tyrihans Nord oljeso-
nen. Sonen var opprinnelig ansett å
være ulønnsom. Denne delen av Tyri-
hans gir nå et betydelig bidrag til pro-
duksjonen fra feltet, og brønnene for-
ventes å produsere olje  ut over 2019,
hvoretter de kan rekompleteres som
gassprodusenter.

A-3 H er en 3-grensbrønn med nes-
ten 7000 meter i reservoarsonene.
Produksjonen fra den nye brønnen lig-
ger i dag på rundt 2500 Sm3 olje i
døgnet, godt hjulpet av massiv gass-
løft i oppstartsfasen. Brønnen ble
planlagt med en forventet oljerate på
1600 Sm3 i døgnet, et nivå som virker
oppnåelig med betydelig redusert
gassløft.

Ny uslåelig rekord på norsk 
sokkel?
Døgnet mellom 13. og 14. mai boret
Transocean Leader hele 1097 meter
brønn på 24 timer. Denne prestasjo-
nen skjedde i forbindelse med boring
av 12 ¼ seksjonen i den nye brønnen.

– Dette er det verdensklasse over!
Uten å ha full oversikt over tidligere
prestasjoner mener jeg at dette er en
av de raskeste «strekningene» noens-
inne boret på norsk sokkel, sier Koen
Sinke som er sjef for mobile enheter i

Boring og brønn Nord.

Kostnadsfokus gir resultater
3-grensbrønnen A-3 H ble ferdigstilt
hele 61 dager før opprinnelig plan og
levert 350 millioner under budsjett.

Dette er i hovedsak et resultat av et
meget godt samarbeid mellom fagmil-
jøene innen petroleumsteknologi og
boring og brønn. Det har vært jaktet
på «scope-reduksjoner» og forenk-
linger som kunne gjøres uten å øke ri-

siko eller redusere produksjonen ve-
sentlig. Videre har godt utstyrsvalg
under boring og høy fokus på effekti-
vitet på land og på hav gitt betydelige
bidrag til det særdeles vellykkede
brønnprosjektet.

– Tidlig involvering og et tett sam-
arbeid mellom fagmiljøene innen B&B
og Petek, gjorde det i sin tid mulig å
utvikle brønnutstyr spesielt for dette
feltet. Dette gode samarbeidet har
igjen medvirket til imponerende resul-
tater, sier Eileen Buan, produksjonsdi-
rektør for Heidrun og Kristin/Tyrihans.

Tyrihans er knyttet opp mot eksiste-
rende installasjoner og infrastruktur på
Haltenbanken. Tyrihans består av fem
havbunnsrammer. Fire av rammene
står for produksjon og gassinjeksjon,
og én står for injeksjon av sjøvann.

– Tyrihans vil i mange år være en
betydelig bidragsyter til vår produk-
sjon på norsk sokkel, og har strategisk
betydning for utviklingen av aktivite-
tene i Norskehavet. - Godt brønnpo-
tensiale på Tyrihans og høy regularitet
på Kristin er en sjelden god kombina-
sjon, fastslår Buan fornøyd.

Tyrihans ligger omtrent 35 km sør-
øst av Kristinfeltet og var det første
funnet på norsk sokkel nord for den
62. breddegrad. Feltet består av to
provinser; Tyrihans Sør og Tyrihans
Nord.

Eileen Buan, produksjonsdirektør for
Heidrun og Kristin/Tyrihans.
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Leverandøren mener
Martin Sørensen har 25 år i olje- & gassbransjen, de siste 15 årene innen Subsea med sentrale roller i FMC og GE, og er nå
direktør hos Reinertsen A.S med ansvar for Subsea Production, Power & Processing.

Markedet kommer opp når
kostnadene kommer ned
Vi har vært gjennom noen tiår med
fantastisk entreprenørskap i norsk olje
& gass næring, hvor store visjoner og
mål har blitt realisert - med banebry-
tende teknologi og løsninger. Nordsjø-
ens utfordringer drev Norge til en fore-
gangsnasjon og teknologileder innen
flere fagområder som offshore platt-
former/flytere på dypt vann og eks-
tremt klima, avansert seismikk, boring
og komplettering, Subsea produk-
sjons- og prosess-systemer med mer. 

Bransjen har mye å være stolt av!

Vi har opplevd en lang periode med
fantastisk vekst og god inntjening,
drevet av en oljepris som har fra gått
fra rundt 10 dollar fatet på slutten av
nittitallet, til en topp på rundt 140 dol-
lar fatet i 2008. Bransjen utgjør grunn-
laget for at Norge er blitt ett av ver-
dens rikeste land.

Kraftig vekst har gjort at inntil gan-
ske nylig handlet det meste om å skaf-
fe nok personell til å gjennomføre en
stadig voksende arbeidsmengde. 

Samtidig har vi opplevd en inflasjon
i krav, spesifikasjoner, prosesser, prose-
dyrer, dokumenter, revisjon og inspek-
sjon gjennom leveransene.

Dette i kombinasjon med en bran-
sjekultur med individuell frihet, inn-
ovasjon/produktutvikling og tilpas-
ninger underveis i prosjektene har dre-
vet kostnadsnivået opp på alle fronter.

Oljeselskapene har tjent gode
penger og har hatt fokus på å løse ut-
fordringer, gjøre teknologi tilgjengelig,
realisere prosjekter og få satt i gang ny
produksjon. De har hatt liten fokus på
å enes om felles krav og standarder for
etablerte produkter/funksjoner. Fag-
miljøene hvert selskap har drevet frem
nye og individuelle krav, som stadig re-
videres, og tolkes/vektes forskjellig i de
forskjellige prosjektene – alt med gode
intensjoner om å sikre kvalitet og re-
dusere risiko.

Dette kommer i tillegg til en rekke
internasjonale standarder (API, ISO,

NORSOK  etc) som også i noen grad
drives i forskjellige retninger.

Gode intensjoner til tross – dette gir
store utilsiktede negative konsekven-
ser for bransjen – «100 standarder»
betyr i praksis ingen standard.

Produktleverandørene har ikke an-
net valg enn å tilpasse seg og sin verdi-
kjede de premissene oljeselskapene
setter. Dette betyr i praksis skredder-
søm til hvert prosjekt. Resultatet blir
betydelig høyere kostnader, betydelig
lengere leveringstid, er mye mer res-
surskrevende, produksjonsprosedyrer
og prosesser må tilpasses hvert pro-
sjekt, og kan faktisk øke teknisk risiko.

Oljeselskapene, systemleverandø-
rene, produktleverandørene og under-
leverandørene bruker betydelig tid og
penger gjennom hele prosjektet på å

diskutere avvik i forhold til dette om-
fattende hierarkiet av relevante, disku-
table og u-relevante krav og spesifika-
sjoner.  

Dette forlenger prosjektgjennomfø-
ringstid, øker ressursbruken, øker
kostnad og prosjektrisiko.

Mer konkurranseutsatte og modne
bransjer må optimalisere verdikjeden
for å overleve, hvor standardisering og
produktstrukturering med stor grad av
gjenbruk av komponenter og proses-
ser er sentrale elementer for å kunne
levere profitabelt på tid, kost og kva-
litet.

Ofte ser vi også en større grad av
spesialisering og optimalisering av ver-
dikjeden – som at produktleverandø-
rer fokuserer på kostnadseffektiv og
repeterbar produksjon og at entrepre-
nøren er spesialisert på å setter sam-
men løsninger med de beste egnede
produktene og gjennomføre prosjek-
tene effektivt.

Vi har et stort urealisert besparelses-
potensiale i hele olje & gass-bransjen,
også innen mitt segment som er Sub-
sea. Vi må finne måter å redusere
kostnadene og øke konkurransekraf-
ten på «brød & smør»-produktene -
for å sikre Norges særstilling som en
ledende teknologi-nasjon i fremtiden –
spesielt innen de nye sportsgrenene
som Statoil har døpt «Subsea Facto-
ry».

Vi i Reinertsen tror slankekuren er
nødvendig, og vil være med på utvik-
lingen av en ny og mer effektiv diett.
Markedet kommer opp når kostna-
dene kommer ned!

En sjettedel av norsk forskning
foregår i Sør-Trøndelag. Det
kommer frem i en rapport
utarbeidet av NIFU, Norges
forskningsråd og SSB.  

Oslo har naturlig nok en høyere del av
aktiviteten, men i forhold til folketallet
er Sør-Trøndelag den klare vinneren.
Hele 27.222 kroner ble brukt på forsk-
ning per hode i trønderfylket. Olje og
gassindustrien, IKT og høyteknologi
dominerer blant de som har plassert
forskningsaktiviteten sin i Trondheim,
melder Adresseavisen, og Statoils
forskningssenter på Rotvoll trekkes
fram som det største lokomotivet. På
tross av for det høye aktivitetsnivået,

ligger også fylket høyest for realvek-
sten innen FOU, med en tredobling fra
2001 til 2012.

Sør-Trøndelag forsker mest i Norge

«Produktleverandørene har 
ikke annet valg enn å tilpasse seg 
og sin verdikjede de premissene

oljeselskapene setter. 
Dette betyr i praksis skreddersøm 

til hvert prosjekt.»

Statoil på Rotvoll i Trondheim er et av lokomotivene for den høye
forskningsaktiviteten i Sør-Trøndelag.
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RICA HELL HOTEL 12. MARS

Les mer på www.norskehavskonferansen.no
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Hersvik

• Nye aktiviteter i Norskehavet

• Trøndelags teknologibedrifter

• Norsk olje og gass i et globalt perspektiv

• Ringvirkningsmuligheter for 
Midt-Norge av framtidige utbygginger på norsk sokkel

• Markedsplassen – en arena for rekruttering og synliggjøring av aktiviteter
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Politikeren har ordet
Per Kristian Øyen, ordfører i oljebyen Kristiansund

Krisen var varslet; kostnadene måtte
ned. Nå er vi snart på bunnen, før det
igjen skal gå opp. Det er veien videre vi
bør diskutere.

Rigger som forsvinner ut av sokke-
len, blir om et år eller to erstattet av et
“nytt” riggmarked som kan jobbe mer
kostnadseffektivt og raskere. Kuttene
er kommet hurtigere enn det mange
trodde og det rammer også noe
blindt. 

Utsettelser av prosjekter som vi
ventet på, har gjort stor skade allerede
– men bransjen må ta igjen det tapte
fort. Oppgavene står egentlig i kø, og
det er mye som skal skje fremover.

I samfunnets dialog med de store
selskapene på norsk sokkel, hørte vi
under oppgangen at det handlet mest
om reserver og reserveerstatning. I
2014 har det derimot vært andre sig-
naler, som lønnsomhet og fri kontant-
strøm; det kortsiktige. 

Norge innførte en skatteskjerpelse

på sokkelen i mai 2013 for å bremse
veksten og redusere det man kalte to-
delingen i norsk økonomi. Skatteskjer-
pelsen var et særdeles dårlig grep. Og
merkelig nok, de politiske partier som
var imot – har siden fått makten –

men har ikke gitt noen fordeler for
bransjen i ettertid. Det har skjedd
svært lite det siste året.

Vi skulle i år få frem tie-in prosjekter
på Haltenbanken til samlet 50 milliar-
der kroner. Den første PUD-en skulle
komme 11. august (Zidane). Alt var
varslet på forhånd fra politisk ledelse. I

år var det starten på en ny epoke av
subseafelt til vertsplattformer. Det gikk
ikke slik. Nå etterlyser vi fremdriften.

I Kristiansund kommune har vi ad-
vart mot en utvikling med betydelig

nedgang i antall produksjons- og in-
jeksjonsbrønner. Oljeproduksjonen fal-
ler mer enn det som var planen, og
med nåværende tempo kan felt bli
stengt ned før tiden. 

Det gjelder å holde trykket oppe og
produsere verdiene mens innretninger
fungerer etter kravene. Med skuffelse
erfarer vi at selskapene ikke har

gjennomført sine planlagte borepro-
grammer på modne felt.

Vi har tidligere etterlyst en plan for
IOR-prosjektene (økt utvinning). Det er
mange virkemidler som kan bli tatt i
bruk. Som regel er det smart å satse
mer på forskning, vi må diskutere en-
dringer i skatteforhold for å sikre rest-
verdier og utvikle små felt som ligger i
områder med plattformer. Myndighe-
tene som forvalter faget har store
kunnskaper om gjenværende ressur-
ser. De bør gi gode råd til dem som
ikke vet råd. Tiden er inne til å disku-
tere fiskale insentiver.

Det er også mye positivt i tiden. Vi
trekker gjerne frem Lundin som fant
olje (Alta) i nord og VNG som traff Pil
og Bue i vårt nabolag. I tillegg står vi
foran store løft som Edvard Grieg og
Goliat neste år, Ivar Aasen i 2016,
Gina Krog og Aasta Hansteen i 2017
og Maria i 2018 – og Johan Sverdrup i
2019. Dette blir et oppsving!

Oppgavene står i kø

«Norge innførte en skatteskjerpelse på sokkelen i mai
2013 for å bremse veksten og redusere det man kalte
todelingen i norsk økonomi. Skatteskjerpelsen var et
særdeles dårlig grep. Og merkelig nok, de politiske

partier som var imot – har siden fått makten – men har
ikke gitt noen fordeler for bransjen i ettertid.»
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– Oljepris er det eneste som
ikke kan spås, sier Egil Tjåland,
leder ved  institutt for petro-
leumsteknologi og anvendt
geofysikk ved NTNU.–  Men
jeg er rimelig sikker på at den
vil gå opp igjen, legger han til.

Tjålands forgjenger som instituttleder,
Jon Kleppe, støtter kollegaen.

– Vi har vært i denne bransjen
lenge, og har sett opp- og nedturer
komme og gå, sier Kleppe. 

De to tror sjansen for vedvarende
lav oljepris er liten.  

– Hvis man ser på det strukturelle
bak oljeprisen så kom IEA nylig ut med
en rapport som sier at verdens oljepro-
duksjon må ligge på 110 millioner fat
pr. dag i 2040. Dagens produksjon er
på 86 millioner fat pr.dag.  Så produk-
sjonen av olje skal opp. Og når det er
økt behov for olje i en økende ver-
denspopulasjon så vil prisen gå opp,
sier Tjåland. 

Ifølge IEA-rapporten er fossile ener-
gikilder ryggraden i energibildet i lang
tid fremover, og vil utgjøre 75 prosent
av energimiksen i 2040,mot 80 pro-
sent i dag. 

– Et annet element er at araberne
nå ønsker å holde prisen litt nede for å

bremse utbyggingen av skiferolje i
USA, sier Kleppe. Han tror likevel ikke
skiferoljen vil utgjøre en langsiktig
trussel for oljeprisen.  

– Ikke et sunnhetstegn
De to husker godt når oljeprisen var
nede i 9 dollar fatet på slutten 90-tal-
let. 

– Vi hadde nok litt mindre søkning
til petroleumsstudiet da. Men det vi så
var at de som startet ofte var barn av
folk som var i bransjen eller kjente den
godt. Dette er folk som skjønner spil-
let, og vet at dette er en bransje med
langsiktighet, så de hadde nok hørt på
foreldrene sine fremfor media. Dette
kan vi nok også oppleve i den tiden vi
er inne i nå, mener de to.

På grunn av de lave prisene, ble det
også tatt initiativ til å starte IO-sente-
ret på NTNU, for å se på hvordan man
kunne øke lønnsomheten. IO-senteret,
som ledes av Kleppe har levert over all
forventning. Integrerte operasjoner er
nå etablert som et nødvendig verktøy i
bransjen, og muliggjør blant mye an-
net,  sømløs jobbing mellom land og
offshoreinnstallasjoner. Statoil med
flere fremhever IO som  et viktig verk-
tøy for å få ned kostnadsnivået. 

– Vi høster fruktene av dette arbei-

det nå, så dette kan være
et godt tidspunkt for å
jobbe videre med slike
løsninger, sier Tjåland.

Ingen solnedgang
Selv om de to ikke er
noen tilhengere lav oljepris, er de
skjønt enige om at dette vil resultere i
et enda større fokus for å få frem kost-
nadsreduserende teknologi og vil bi-
dra til å senke kostnadene på norsk
sokkel.  

–Selvfølgelig liker vi ikke at oljepri-
sen er der som den er nå, men kost-
nadseffektiviseringen som allerede var
i gang da oljeprisen startet å falle, og
som det nå vil bli enda mer fokus på,
vil gjøre oss mer robust mot fremti-
dens svingninger i oljepris,  mener de
to. 

– Det tar dobbelt så lang tid og kos-
ter fire ganger så mye å bore en brønn
som for 20 år siden, så dette må til. Vi
har nok, spesielt i Norge, sett på for
mye på høykvalitetsløsninger og for
lite på kostnad. Vi har hatt en prisga-
lopp man har gitt etter for krav og sje-
nerøse lønnsordninger og skredder-
søm av utbygginger fordi man har hatt
råd til det. I sum er ikke dette et sunn-
hetstegn, sier Kleppe. Han understre-

ker at det selvfølgelig er tøft for de
som må kutte, men det er en dyd av
nødvendighet.

– Jeg tror uansett ikke dette blir
langvarig, legger han til.

Kleppe tror løsningen er å se mer
på gjenbruk av teknologi, og standar-
diserte løsninger. Utsiktene for norsk
sokkel er god.

– Ifølge en rapport fra Wood Ma-
censie er det gjort 206 funn i Norge
per dags dato som ikke er bygd ut.
Om lag 60 prosent av disse vil kunne
bygges ut. Ett av disse er Sverdrup
som skal produsere olje i 60 år. Ekofisk
har 50 år igjen, og ta foreksempel
Lundin, som har som mål å finne ett
stort felt hvert fjerde år på norsk sok-
kel. Det er ikke mye solnedgangsste-
ming over dette, sier Kleppe.

– Denne justeringen er bra for lan-
det som helhet. Vi kan ikke sette oss i
en situasjon hvor oljeviksomheten kun
gir oss et høyere BNP. Vi må tjene
penger på dette, sier Tjåland.

Oljeprisen vil gå opp igjen
Optimismen rår på NTNU:
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– Da vi i Statoil startet vårt
program for kostnadsreduk-
sjon, så var oljeprisen over 100
dollar fatet. Mange var kritis-
ke til om det var nødvendig.
Det som skjer nå understreker
hvor viktig det er at vi ordner
oss slik at vi er robuste, og
kan håndtere liknende nedtu-
rer i oljeprisen i fremtiden, sier
områdedirektør i Statoil
Morten Loktu.

– Bak oljeprisen ligger det storpolitikk,
så vi må være forberedt på det meste,
Men det vi med sikkerhet kan si, er at
verden har behov for olje og gass i
mange tiår fremover. Det vi leverer fra
norsk sokkel er produsert så miljø-
vennlig som mulig, så vår olje og gass
har nok en rettmessig plass i energimi-
xen som verden trenger i fremtiden.
Men da må vi sørge for at vi er lønn-
somme, sier Loktu.

Alle prosedyrer og krav som er inn-

ført hadde en god intensjon, men
summen av alt dette har ført til at vi
ikke lenger er effektive nok, mener
han.

– Det som nå er positivt er at alle nå
forstår at vi må jobbe effektivt for å få

ned kostnadene. En romslig oljepris
frå ikke frem den forståelsen av krise
som ofte må til å forandre seg, sier
Loktu.

– Engineeringtimer pr. tonn har økt
radikalt, og riggratene er skyhøye. Vi

har ofte valgt siste skrik av tekniske
løsninger, noe som ikke alltid er det
smarteste. Samtidig som vi har mistet
effektivitet. Nå må vi  hente oss inn
igjen. Forenkling vil bli et stikkord.
Samtidig så er vi avhengige av et godt
samspill med myndighetene, sier han.

Og han presiserer at Statoil ikke pe-
ker kun på leverandørindustrien som
syndebukk for kostnadsøkningene, og
at alle kutt skal skje der.

–  Vi har også vært med på å skape
denne situasjonen. Så nå må vi og le-
verandørindustrien forbedre oss sam-
men, sier Loktu. Nå må vi løpe smar-
tere, ikke raskere, legger han til.

Samtidig er dette en situasjon som
gir muligheter for de sterke teknologi-
miljøene i Midt-Norge.           – Beho-
vet for kostnadsbesparende teknologi
vil bli stort fremover. Så her er det rom
for å lansere nye tanker og ideer, sier
han.

– Gir muligheter for ny teknologiutvikling

– Det vi nå opplever med olje-
prisen  er på ingen måte uvan-
lig. Selv satt jeg i styret i Saga
petroleum da alt gikk ad
undas på slutten av 90-tallet,
og oljeprisen kollapset. 

Saga ble overtatt av Hydro  på grunn
av dette, men etter 18 måneder var
prisen tilbake der den var før krisen,
sier Kaare Gisvold, som har lang farts-
tid i bransjen. Han var i en årrekke sty-
releder i Det norske, tidligere PGS-di-
rektør og Golar-Nor-gründer for å nev-
ne noe.

Han sier det er lett å bli grepet av
øyeblikkspanikk i en bransje som er så
cash-flow drevet som oljebransjen.  

– Når noe forandrer seg så skrur
man av og på fort og mister dessverre
noe av det lange perspektivet som er
nødvendig, sier han, og advarer mot å
bli for kortsiktig.  Oljeselskapene er
vant til at leverandørene er der igjen

når behovene melder seg.
– Dette kan ikke påvike oss i det

lange løp, og det tror jeg heller ikke
det vil. Men vi kan bruke denne mulig-
heten til å få inn litt edruelighet rundt
kostnadsbildet på norsk sokkel. Her
har vi havnet i en situasjon som det er
vankelig å komme seg ut av. Vi har
blant annet hatt en svært uheldig ut-
vikling hvor  LO og Ap har brukt sik-
kerhetsargumentet til å få banket
igjennom bemanningsregler og tur-
nusordninger som savner sidestykke i
annen norsk industri.  Men leveran-
dørindustrien har også en jobb å gjøre
for å få ned kostnadene, understreker
han.  

Han ser også med mistro mot miljø-
bevegelsen som nå bruker denne an-
ledningen til å snakke ned olje næ-
ringen.

– Det at de nå prøver å sette inn
dødsstøtet for olje og gass som en
fremtidig energikilde er ren opportu-

nisme helt uten rot i realitetene, sier
han. 

– Lett å bli grepet av øyeblikkspanikk
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Weatherford Petroleum
Consultants i Trondheim ble
kjøpt opp av en gruppe ansat-
te tidligere i år. De har nå
endret navn til PRORES AS.

Bakgrunnen for oppkjøpet var at We-
atherford planla å legge ned avdeling-
en i Trondheim som har spesialisert
innen reservoaroptimisering.

– Vi fikk med oss at Weatherford-
konsernet la ut en børsmeliding rundt
årsskiftet hvor de offentliggjorde et
program kalt "1b1b". Kort fortalt
skulle selskapet øke omsetningen med
en milliard dollar og spare en milliard
dollar i løpet av ett år. I samme mel-
ding ble det også annonsert at ti pro-
sent av staben måtte gå. Vi trodde
ikke vi ville bli rammet, da vi hadde
mange oppdrag i alle verdenshjørner,
samtidig som vi var spydspissen i sel-
skapets satsning på subsea og reservo-
arforståelse, forteller Ola B. Næverdal,
adm. dir. i PRORES.

Bygger seg opp på nytt
Men Weatherford gikk matematisk til
verks, og alle avdelinger i alle land
måtte kutte stillinger og spare kostna-
der, skulle det vise seg.     

– På grunn av at vi hadde jobbet
med å spre vår kunnskap til Weather-
fords kontorer i resten av verden, så
ble ikke Weatherford Norge godskre-
vet inntjeningen vi sto for, og da ble
det lett å kutte hos oss. Så fikk vi fer-
ten i at de skulle selge selskapet. Etter
lange og til dels harde forhandlinger
fikk en gruppe på 14 ansatte kjøpt ut
selskapet som ble startet som et dat-
terselskap til ResLab før Weatherford
kom på banen. 

Selskapet er nå i ferd med å bygge
seg opp igjen. De mistet mange med-
arbeidere i prosessen, og er nå fjorten
ansatte. For ett år siden var de 50 an-
satte.

– Vi har flere oppdrag, men jobber
oss opp til å få fullt trykk. Vi ha mange
gode produkter som vi videreutvikler.
Blant annet vårt verktøy for kjerneprø-
veeksperimentanalyse, Sendra, som vi
nå vi ta opp til et nytt nivå, forteller
Næverdal.

Han er optimist på vegne av fremti-
den.

– De fleste her har vært med på
opp og nedturer før. Plutselig snur det
i denne bransjen, og da skriker man
etter ekstra kapasitet, forteller han.

Ansatte kjøpte ut Weatherford

Teknologibedriften Aptomar i
Trondheim har gått inn i et
samarbeid med  fire oljesel-
skap og Kystverket. Sammen
skal de styrke teknologien og
kommunikasjonsstrukturene
for å bedre oljeutslippsdetek-
sjon og styringssystemer

– Oljeutslippssegmenet har vært for
produktfokusert. Dette samarbeidet
skal ha en bredere tilnærming  til de-
teksjonen av oljesøl og den videre
håndteringen. Målet er å øke sikker-
heten samtidig som man senker kost-
nadene ved å forbedre teknologien
samtidig som man utnytter resurssene
til havs bedre,  sier Lars Solberg, adm.

dir i Aptomar.
Industriprosjektet  som har fått nav-

net JIP, skal tilby operatørene flere nye
funksjoner og løsninger innenfor tak-
tisk oljevernledelse. 

Det skal blant annet gjøres mulig
for personell på land  å bistå offshore-
mannskap i  oljeutslippovervåking og -
deteksjon, både under produksjon og

ved eventuelle oljeutslipp.
Etter planen skal det  også utvikles

et system som legger til rette for inte-
grering av alle typer eksisterende ka-
merakilder, fra ROV-er og PSV, til platt-
former og fiskefartøy.

For å sikre et felles operasjonsbilde
på stedet under et oljeutslipp, vil JIP ta
sikte på å utvikle et lokalt offshore
kommunikasjonsnett som muliggjør
datadeling av denne informasjonen
mellom alle som er involvert i utslipps-
bekjempelsen..

– Gjennom å utnytte eksisterende
kamerakilder, og slik at alle offshore-
fartøy å benytte seg av samme felles
operasjonsbilde, vil vi holde kostna-
dene nede samtidig som vi forbedrer
sikkerheten. Vi og våre oljepartnere i
industrien er sikre på at denne system-
tilnærmingen vil ta marineovervåk-
ning, oljesøldeteksjon og bekjempelse
til et nytt nivå, sier Solberg. 

JIP forventes å være avsluttet ved
utgangen av 2014.

Aptomar i oljevernprosjekt

Ola B. Næverdal har mange års erfaring fra Weatherford Petroleum
Consultants, og leder nå nyskapingen Prores AS.
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Anita Utseth har vært med i
Det norske siden starten, kun
med små avbrekk for politik-
ken. Hun ønsket nye utfor-
dringer. Nå blir hun plattform-
sjef for selskapets første felt-
utbygging som operatør, Ivar
Aasen.

– Jeg jobbet som direktør i Det norske
for forretningsstøtte, det vil si HMS,
IKT, FOU, HR, med andre ord for det
meste som kan forkortes, sier Utseth
spøkefullt.  Hun har en imponerende
CV som stort sett dreier rund oljebran-
sjen. Etter at hun gikk ut som siv. ing. i
1991 har hun jobbet i Oljedirektora-
tet, Direktoratet for naturforvaltning,
samt et par direktørstillinger i Det nor-
ske, kun avbrutt av noen år som stats-
sekretær i Olje- og energidepartemen-
tet.   

– Jeg ønsket etter hvert å jobbe
mere operativt, og fikk tilbud om den-
ne jobben da det var en del rokkering-

er i selskapet for ett og et halvt år si-
den, og da slo jeg til, sier hun.

Plattformsjef-trainee
Det er med skrekkblandet fryd hun
skrider til verket. 

– Man gru-gleder seg. Jeg har ikke

jobbet offshore før. Derfor er jeg nå
trainee som plattformsjef på Statfjord
A. Her får jeg prøvd det meste, og læ-
rer mye. De to andre plattformsjefene
som skal jobbe på Aasen har begge
offshore-erfaring fra tidligere, så deres
erfaringer er selvsagt verdifulle, fortel-
ler Utseth på en klar telefonlinje fra
Nordsjøen. 

Hun ser frem til å være med å star-
te opp en helt ny offshoreinstallasjon.

–  Vi skal etter planen være i drift
fjerde kvartal i 2016. Så langt har vi
ansatt ca. en tredjedel av personellet vi
trenger. Aasen blir en liten plattform
med kun 22 ansatte på plattformen
pr. turnus.  Så langt har de fått på
plass nøkkelpersonell og  de stilling-
ene hvor det er viktig å få med bruke-
rerfaring inn i konstruksjonsfasen , sier
hun.

Grundig ansettelsesprosess
I og med at bemanningen på plattfor-
men blir relativt lav, er Det norske eks-

tra nøye i ansettelsesprosessen. Kon-
fliktnivået bør være lavt, og erfaring
og allsidighet vektlegges tungt.

– Vi kommer til å bli et lite og tett
miljø som skal være sammen 24 timer
i strekk i to uker, så vi har veldig bred
involvering når vi ser på kandidater for
stillingene, forteller Utseth.

Selskapet er nå i full gang med å
utarbeide styringsprosesser, nødvendi-
ge systemer og rutiner for plattformen
som har en forventet levetid på 20 år.
Ivar Aasen-feltet ligger vest for Johan
Sverdrup-feltet i Nordsjøen og inne-
holder rundt 210 millioner fat oljeekvi-
valenter, inkludert Hanz-forekomsten,
som skal produseres på Aasen i fase to
av utbyggingen. Netto til Det norske
utgjør dette omtrent 74 millioner fat
oljeekvivalenter. Totale investeringer
for prosjektet er anslått til 24,7 milliar-
der kroner.

Blir plattformsjef på Ivar Aasen


