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Åsgard-moduler på plass
i Kristiansund

Testsuksess for 
fremtidens rørledning

Åsgard kompresjon klar for utskiping
på Vestbase. Norsk ingeniørkunst på
sitt ypperste på 300 meters dyp, med
enorme dimensjoner.

SmartPipe ferdig testet i dypet av Trondheimsfjorden.

I løpet av sommeren skal verdens første havbunnskompressor
installeres på Åsgard-feltet i Norskehavet. Den banebrytende 
teknologien vil gi 282 millioner fat olje ekstra fra reservoarene
Midgard og Mikkel.

SmartPipe – en intelligent rørledning som gir sanntids-
overvåkning av korrosjon, tøying, vibrasjon, utmatting
og flow. Utviklet og testet i Midt-Norge. – Røret kan bli
en gamechanger i bransjen, mener prosjektleder Ole
Øystein Knudsen på Sintef.



Av Christian M. Bachke

LEDER

Neste utgave kommer 
13. mai 2015.

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

www.midnor.no

Arbeidet med det nye store gassrø-
ret fra Norskehavet til Aukra er i full
gang. Halvparten av rørene ligger
klar på Vestbase Averøy og resten i
Mo i Rana. Men hittil er kun 50 pro-
sent av røret sikret gassleveranser.
Disse skal komme fra Aasta Hanste-
en-feltet når det er utbygget.

Oljeselskapene som deltar i lisen-
sene for de andre feltene klarer ikke
å bli enig om utbyggingen, og pro-
sjektene utsettes. Dette er meget
uheldig for aktivitetene i Norskeha-
vet og for gassleveransene til Aukra,
og ble påpekt i sterke ordelag på De-
semberkonferansen både fra Thor
Otto Lohne i Gassco og ikke minst
Bente Nyland i Oljedirektoratet.

Forsinkelsen kan i verste fall resul-
tere i at gassressursene som ligger i
bakken går tapt. Nyland fremhevet
at hvis så skjer må dette få konse-
kvenser for de selskapene som ikke

klarer å bli enige når nye tildelinger
av blokker skal skje.

Dette må etter vår mening være
en ypperlig oppgave for Norskehavs-
rådet å ta fatt i. Når de ledende poli-
tikere fra de fire midtnorske fylkene
går ut med et samlet krav om at her
må en avklaring fine sted bør dette
kunne gi resultater når Stortinget
skal gi nye godkjenninger. 

Når nye konsesjonsrunder og
TFO’er skal skje bør selskaper som
bevist forsinker utbygginger se kon-
sekvensene av dette når tildelingene
blir gitt. Disse bør ikke forvente tilde-
linger i senere konsesjonsrunder. Og
Norskehavsrådet bør presse på slik at
dette blir en realitet.

Med dagens oljepriser er det vik-
tig for hele leverandørindustrien å
holde aktivitetsnivået i Norskehavet
så jevnt som mulig.

Fyll opp Polarled!

Eldar Sætre ønskes velkommen av
alle som ny Statoilsjef. For første
gang i historien har selskapet rekrut-
tert sin nye sjef fra egne rekker. Det-
te er et sterkt og et godt signal.

Sætre har 35 år bak seg som an-
satt i Statoil, og kjenner alle fasetter
i selskapets virksomhet. Dette er vik-
tig i disse dager når fall i oljeprisen
gjør at også Statoil må innordne seg
et nytt inntektsbilde. 

Kostnader må kuttes, prosesser
og utbygginger forenkles og stan-
dardiseres, og man må kanskje til og
med revurdere verdens mest lukura-
tive skiftordning som vi har på norsk
sokkel. Og alt dette skal skje uten at
det går ut over sikkerheten i bran-

sjen.
For å starte denne prosessen er

det helt avgjørende at sjefen har
ekstremt god kunnskap om bransjen
og det selskapet han skal lede.  

Et annet godt signal fra Sætre er
at han ønsker å konsentrere seg yt-
terligere om Statoils virksomhet på
norsk sokkel. Her er Statoil en domi-
nerende aktør og vil alltid være den
viktigste partner og kunde for den
norske leverandørindustrien. 

Vi ønsker derfor Eldar Sætre lykke
til og regner med at han vil følge
gode sunnmørske tradisjoner og
klare brasene!

Gratulerer Statoil

Norsk Industri har tatt initiativ
til å opprette en ny erfarings-
basert mastergrad innen olje-
og gassteknologi. Tilbudet skal
rette seg mot ingeniører med
bachelorgrad som ønsker å ta
en mastergrad ved siden av
full jobb, eller ingeniører med
mastergrad som ønsker å ta
enkeltfag ved NTNU.

Studiet retter seg både mot medlems-
bedrifter i Norsk Industri, men og olje-
og gassektoren i Norge generelt. 

– Norsk Industri sin oppgave er i
første omgang å sikre relevansen i
mastergraden. Her er det sentrale
medlemmer som Aker Solutions,
Kværner, Reinertsen og Statoil som
skal vurdere hvilke fag som NTNU skal
tilby. Dette arbeidet skal være klart til
vår Offshore Strategikonferanse i Sta-
vanger 10.-11. februar sier fagsjef Kje-
til Tvedt i Norsk Industri

Fleksibelt tilbud
Studiet vil bestå av en rekke fag, og
NTNU har tidligere hatt stor suksess
med denne modulbaserte ordningen.
Hvert fag vil bestå av to samlinger på
tre dager, i tillegg til eksamen. Det er
fakultetet for ingeniørvitenskap og

teknologi som er faglig ansvarlige for
utdanninga.

– Industrien har i en årrekke etter-
spurt teknisk mastergrad, og det er
bakgrunnen for at NTNU for første
gang skal tilby dette. NTNU er selve
flaggskipet for norsk teknologiutdan-
ning, og vi ser fram til å kunne tilby
kompetanseressurser i verdensklasse
til våre medlemmer sier bransjesjef for
olje og gass i Norsk Industri, Runar
Rugtvedt.

NTNU oppretter ny
mastergrad for olje
og gass

Bransjesjef for olje og gass i Norsk
Industri, Runar Rugtvedt.

Statoil startet i forrige måned
letingene etter ekstraressurser
ved Aasta Hansteen. Brønnen,
6706/12-2 Snefrid Nord, ligger
i PL 218 i den sørvestlige delen
av Nykhøgda i Vøringsbas-
senget Boringen utføres av
Transocean Spitsbergen (bil-
det). 

Målet med letebrønnen er å påvise
hydrokarboner i Nise-formasjonen,
kritt alder. Det er forventet gass i reser-
voaret.  Toppen av reservoaret  i Nise-
formasjonen er prognosert på 2.481
meter vertikalt dyp, mens planlagt to-
tal dybde er planlagt til 2.740 meter.
Vanndypet er på ca. 1.310 meter.

Leter etter mer gass rundt Aasta
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Trykksak

En av Norges største bygge-
plasser er på Aukra. Anlegget
på Nyhamna skal utvide kapa-
siteten, samtidig som det skal
installeres utstyr for å øke
gassutvinningen fra Ormen
Lange. Grunnarbeidet startet i
2013, nå har installasjonsfasen
begynt. Mannskapsmessig blir
2015 det travleste året på
Nyhamna. 

Grunnarbeidet alene krever 40.000
kubikk betong , 5000 tonn armering,
30.000 kvadratmeter forskaling, 6000
meter kabelkulverter, 220.000 kubikk-
meter graving  og 2500 meter med
stålkjernepeler. På toppen av grunnar-
beid og fundamenter kommer det nye
utstyret, som er pakket i 51 moduler.
Modulene bygges og settes sammen
på Stord, Verdal, Polen, Kina og Stor-

britannia. Modulene kommer sjøveien,
og skal plasseres på klargjorte steder i
anlegget.   

4000 mann i sving
De første modulene har allerede kom-
met til Nyhamna. Til sammen beskjef-
tiger prosjektet nå 4000 mennesker
over hele verden. Bit for bit skal utvi-
delsen av kapasiteten på Nyhamna
settes sammen, samtidig som den
daglige driften med forsyning av gass
til 13 millioner briter går som normalt. 

– I år kommer milepælene tett, sier
kommunikasjonssjef Kitty Eide i Shell.  

– En av de viktige som er levert,  er
klargjøringen av landfallet, der selve
Polarled kommer i land på Nyhamna.
Solitaire skal gjøre den 48 mil lange
rørleggingsjobben fra Aukra til Aasta
Hansteen, den starter i fjæresteinene
på Nyhamna.  

– Vi er i ferd med å få status som
ett av Norges største hotell igjen. Vi
trenger stor kapasitet for å dekke
mannskapstoppen som kommer i år,
sier Eide.  Utenfor anleggsgjerdet set-
tes nye hotellbrakkerigger opp. Seng-
ekapasiteten skal opp til over 1400.  

– Prosjektet vil trenge cirka 1000
ekstra personer, og i tillegg trenger
også drift og driftsmodifikasjoner ka-
pasitet, ikke minst i nedstengingen
som planlegges senere i vår.   Anlegget
må være gassfritt for å kunne etablere
de nye koblingspunktene mellom ek-
sisterende anlegg og de nye modu-
lene. 

– Presis planlegging er en forutset-
ning for å gjennomføre denne store
kampanjen uten forstyrrelser eller hen-
delser, sier Eide.

Milepælene kommer
tett på Nyhamna i år

– Det som foregår på
Nyhamna nå er ikke bare 
positivet for Aukra, men for
hele kongeriket, sier en 
fornøyd Bernhard Riksfjord,
ordfører i Aukra kommune. 

Riksfjord har bare godord å komme
med overfor operatøren av Nyhamna,

Shell og entreprenøren Kværner. 
– Vi er godt fornøyde med alle in-

volverte parter. Vi kommuniserer godt,
slik vi alltid har gjort. Og ringvirkning-
ene, lokalt som regionalt er merkbare.
Dette er et lokomotiv med enorme in-
vesteringer, sier Riksfjord. 

I alt investerer lisenspartnerne 11
milliarder kroner på Nyhamna. Arbei-

det går i skift døgnet rundt, syv dager
i uken. Alt arbeidet gjøres parallelt
med at Ormen Lange er i full drift.

Storfornøyd ordfører

Kitty Eide, kommunikasjonssjef i
Norske Shell og Aukra-ordfører
Bernhard Riksfjord følger 1500
ansatte på nyhavna tett.
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Olje- og energiminister Tord
Lien var ikke i tvil, svingninger
i oljeprisen har vi alltid hatt og
markedet må tilpasse seg.
Men i Norge vil det være en
stor aktivitet og en sikker inn-
tekt i svært mange år ennå. 

Effektivisering, standardisering og in-
dustrialisering er veien videre. Og det
er hele næringen som har ansvaret.
Myndighetene kan gjøre to ting, sikre
stabile rammevilkår og gjøre nye lete-
områder tilgjengelig. 

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Stø-
re syns det var hyggelig å notere at
olje- og energiministeren hyllet den
energipolitikk som Ap har ført
gjennom mange år.

Klimaendringene kan være delvis
menneskeskapt, og Norge må også
satse på fornybar energi. Den kompe-
tanse som vi har bygget opp i oljenæ-
ringen må brukes også på andre om-
råder. I fremtiden må vi kunne snakke
om Norge som et energiland.

Både Bente Nyland, Oljedirektora-
tet og Thor Otto Lohne, Gassco, etter-
lyste tiltak for å fylle opp gassrøret Po-
larled fra Aasta Hansteen til Nyhamna
på Aukra som nå er under bygging.
Gass fra Zidane feltet pluss andre felt i
Norskehavet må loses inn til Polarled
snarest, og her må politikerne legge
press på oljeselskapene for å frem-
skynde utbyggingsløsninger.

Nyland presiserte at oljeselskap
som satte utbygging av felt «på vent»
og derved risikerer at ressursene går
tapt, ikke kunne forvente positive til-
delinger i senere runder.

Desemberkonferansen 2014:

– Oljebransjen er syklisk, og vil være
landets viktigste langt utover 2045

170 festemte oljefolk tyv-
startet Desemberkonferansen
kvelden før med bacalao og
godt tilbehør.  Midnor og olje-
bedrifter i Trøndelag arrangert
for 22. gang sitt tradisjonelle
vorspiel i Kristiansund.

Her møter oljeindustrien sine leveran-
dører og politikere fra landsdelen til
uformell prat. Meninger utveksles og
kontakter knyttes. Mange syns det er
en hyggelig start på oljebransjens jule-
bord som Desemberkonferansen ofte
kalles.

Get-Together 2014:

Pangstart på Desemberkonferansen

Oljefolk og midt-norske politikere get together. Aure-
ordfører Aure-ordfører Ingunn Oldervik Golmen, Statoils
Midt-Norge-sjef Morten Loktu og Kristiansunds ordfører Per
Kristian Øien. Tidligere Statoildirektør Cato Wille vaker i
bakgrunnen.

Stinn brakke med 350 deltakere på Desemberkonferansen 2014.

Paneldebatt hvor olje- og
energiminister Tord Lien, AP-sjef Jonas
Gahr Støre og Ulf Sverdrup, sjef for
Norsk Utenrikspolitisk Institutt, langt
på vei er enig om norsk oljeindustris
fremtid.

Enige om norsk oljepolitikk? Olje- og energiminister Tord
Lien og Stjørdalsordfører – og rådgiver for tidligere olje-
og energiminister Ola Borten Moe, Ivar Vigdenes.
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Sensorlink ble nylig tildelt sin
hittil største kontrakt, verdt
over 50 millioner kroner.
Selskapet skal levere korro-
sjonsovervåkningssystemer til
Steg 2-utviklingen på feltet
Shah Deniz i Aserbajdsjan.

–  Dette er en viktig milepæl for Sen-
sorlink som selskap og gir anerkjen-
nelse til våre nye løsninger som et ver-
difullt verktøy i olje- og gassproduk-
sjon. Det unike med vår teknologi er
det høye presisjonsnivået som gjør det
mulig å påvise mikrometerendringer i
korrosjonsraten, sier Harald Sleire,
adm. dir. i Sensorlink.

Denne evnen skiller Sensorlinks sys-
tem fra mange av konkurrentene, og
var årsaken til at selskapet ble invitert
med i et kvalifiseringsløp for denne
kontrakten.

Sensorlink skal levere 10 enheter av
typen UltraMonit  høypresisjons korro-
sjonsovervåkingssystem til det BP-ope-
rerte olje- og gassfeltet Shah Deniz.
Systemet skal brukes til å sikre inte-
griteten i rørledninger under vann ved
å overvåke korrosjonsrater. Systemet
gir også tilbakemeldinger i sanntid om
effektiviteten av injiserte korrosjons-
hemmere. Det planlegges rundt 500
kilometer med rørledning under vann
på feltet.

Sterkt midtnorsk lag
Sleire mener det sterke miljøet i Trond-
heimsregionen og gode samarbeidsre-
lasjoner ble avgjørende i kvalifisering-
en til kontrakten.

UltraMonit®-teknologien ble opp-
rinnelig utviklet i samarbeid med Sta-
toil og Gassco, og ble deretter kom-
mersialisert av Sensorlink. Systemet
ble først kvalifisert til å arbeide sam-
men med DEH (Direct Electric Heat), i
samarbeid med BP og SINTEF.

Sleire fremhever også den viktige
rollen til Innovasjon Norge som finan-
sieringspartner i oppstarten av pro-
sjektet.

I flere stadier av kvalifiseringen
samarbeidet Sensorlink tett med NCEI-
partnere. Inventas på subsea design,
Simpro på produksjon, vibrasjon og
temperaturkvalifisering (ISO 13626-8),
og Norbit på trykktesting og kvalitets-
sikring.

Sensorlink har også jobbet tett med
Axess Orkanger på sveisekvalifisering
og med Bredero Shaw på termisk
overflatebehandling. I sluttfasen av
kvalifiseringen samarbeidet Sensorlink
med Statoil Rotvoll for å gjennomføre
såkalt TRL4 testing, der hele UltraMo-
nit®-enhet ble trykktestet i sjøvann i
48 timer for å fastslå at systemet er
fullt funksjonell i sitt naturlige drifts-
miljø på vanndybder ned til 2000 me-

ter.
– Dette pro-

sjektet markerer
et viktig gjennom-
brudd for oss  i
subseamarkedet.
Dette sikrer høy
atktivietet  de
neste to årene, og
det gir oss mulig-
heten til å utvikle
selskapet videre,
avslutter Sleire.

Utleie til 
serviceselskaper 

som er rettet mot olje- 
og gassindustrien og 

maritime næringer

Klassing av subsea-utstyr
Inspeksjon
Vedlikehold og service
Modifikasjoner
Ingeniørtjenester
Fabrikasjon

Leietakere
 trives her, og nye 

aktører vil hit fordi 
det skaper vekst og 

gir merverdi som del 
av et nettverk.

Svein Monsø
Parksjef

DALE INDUSTRIPARK

Umoe Sterkoder AS
Kontakt Svein Monsø   71 58 82 23 / 947 80 021  
svein.monsoe@sterkoder.no   www.daleindustripark.no

KRISTIANSUND

Rekordkontrakt til Sensorlink

Harald Sleire er
godt fornøyd
med
gjennombruddet
i subsea-
markedet:
kjempe-
kontrakten på 
50 millioner.
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Norskehavskonferansen er en
av de viktigste møteplassene
for aktører innen petroleums-
rettet virksomhet. Torgeir
Anda er konferansier for årets
konferanse. Han sier dette er
en spennende periode i
næringen.

– Det svinger i olje og gass, og det har
det nesten alltid gjort. Det går i bølger;
i fjor diskuterte vi at oljen var så domi-
nerende at næringa ødela for det øvri-
ge næringslivet. Nå diskuterer vi hvor-
dan vi skal takle det store fallet i olje-
pris, redusert aktivitet og reduserte
inntekter fra næringen, sier Anda,
daglig leder i Anda kommunikasjon og
tidligere kommunikasjonsdirektør i
Det norske. Før det var han journalist i
Dagens Næringsliv i 22 år.

– Vi må ikke glemme at olje og gass
er en langsiktig bransje. Johan Sver-
drup vil ha investeringer på 200 milli-
arder kroner, og vil produsere olje i

rundt 50 år. I en slik næring er det vik-
tig å ikke bli skremt av de kraftige
svingningene, understreker han.

Spennende program
Anda sier det er et meget godt pro-
gram. Han ser fram til å få en presen-
tasjon fra Ragnar Torvik fra NTNU om
hvordan næringen står globalt i dag,
og hvilke konsekvenser det har for
Norge framover. Han ser også fram til
Jonas Gahr Støre som skal trekke opp
strategien for norsk energipolitikk.
Selvfølgelig blir det spennende å få
med seg Hans-Wilhelm Steinfelds vur-
dering av Russland rolle i dette bildet. 

– Vi håper at det blir et svar på om
det vi ser nå er en liten bølgedal, eller
om det er en varig endring for landets
viktigste næring.

Jannicke Nilsson fra Statoil vil svare
på hvordan det dominerende selska-
pet på norsk sokkel takler utfordring-
ene nå.

Anda framhever også foredraget

om Pil og Bue, som
holdes av adm.dir. i
VNG Atle Sonesen. 

– Funnet var  det
mest spennende fun-
net på norsk sokkel i
2014. Maria er et an-
net spennende pro-
sjekt med gode mulig-
heter for regionens
næringsliv, avslutter
Anda.

Norskehavskonferansen 2015:

Varig nedgang eller bølgedal?

Studentene kommer
Norskehavskonferansen  har bemerket seg som
en konferanse med lav snittalder, takket være
at man har invitert ca. 130 studenter fra NTNU
og HiST. I tillegg er markedsplassen under kon-
feransen et sentralt treffsted med hele 13 le-
dende bedrifter innen olje- og gassektoren til
stede med egne stands, noe som skaper en god
møtearena der jobbsøkere møter jobbtilbydere.

Kontaktmøte mellom de store og
de små  
Dagen før Norskehavskonferansen inviterer ar-
rangøren til kontaktmøte mellom de store og
små aktørene i petroleumsnæringen.  Møtele-
der er Ivar Vigdenes, ordfører Stjørdal kommu-
ne. 
• Navitas ved Ingrid Sara Grimstad Amunds-
gaard om leverandørtiltak
• Statoil ved Torje Saur o aktiviteter i Norskeha-
vet
• Aker Solutions ved Walther Gifstad om leve-
randørrollen
• Siemesn AS ved Jan Erik Lystad om innovasjon
og teknologi

vil være til stede, og det legges opp til mingling
og gruppemøter etter innledning og foredrag
fra de ovenfornevnte. 

Framtidsjobbene
I sitt utvidede program inviterer Norskehavs-
konferansen til dialogmøte mellom utdanning
og petroleumsnæringa på Ole Vig videregå-
ende skole på Stjørdal den 11. mars klokka
12.30-17.00. Industriledere og høyere utdan-
ningsinstitusjoner trenger en god dialog med
ansatte innenfor grunnskole og videregående
skole. Sammen skal vi veilede de unge om hvil-
ke muligheter som finnes innen petroleumsnæ-
ringa. Neste generasjon arbeidstakere og entre-
prenører skal bidra til at Midt-Norge er verdens-
ledende innenfor flere produktområder.
Fra industrien deltar:
• Kværner Verdal ved kommunikasjonssjef/opp-
læringsleder Tove Strand Trana
• Statoil ved kommunikasjonssjef Sverre Koje-
dal
• Kongsberg Seatex AS ved adm dir Gard Ue-
land
Møteleder: Audny M. Mehammer, Stjørdal
kommune.

Torgeir Anda, daglig leder i Anda
kommunikasjon og tidligere

kommunikasjonsdirektør i Det
norske, leder

Norskehavskonferansen.

Hans W. Steinfeld om Russlands
fremtidige involvering i internasjonal
oljepolitikk.

Mange er spent på Jannicke Nilsons
og Statoils nye STEP-program som
skal få ned kostnadene på norsk
sokkel.

Atle Sonesen og VNG, som står for
det mest spennende funnet i
Norskehavet i 2014.



DET SOM SKJER PÅ NORSK SOKKEL
FORTJENER Å BLI  VIST FRAM

A N I M A S J O N  |  3 D -V I S UA L I S E R I N G  |  F I L M

Film og animasjon har evnen til å forklare og fascinere. 3D-visualiseringer gir tilgang til områder hvor 
kameraet ikke kan nå - til steder som ennå ikke finnes, til visjoner som skal virkeliggjøres. Vi har stor 
innsikt i bransjen fra prosjekter for blant andre Total, Det norske, Teekay Petrojarl, ConocoPhillips, Nexans,  
BG Group, Shell, Statoil og SINTEF. Gjennom god historiefortelling og inspirerende visuelle uttrykk kan 
vi sammen synliggjøre ditt prosjekt. 

W W W. H E A D S P I N . N O   |   N E D R E  B A K K L A N D E T  5 8 C ,  T R O N D H E I M   |   + 4 7  9 3 2  6 2  5 0 0  
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Færøyske Faroe Petroleum
søker lykken rundt Pil-funnet i
Norskehavet, hvor de er lisens-
partner. I forrige TFO-runde
fikk selskapet tre lisenser nær
Pil, Portrush (PL793),
Rosapenna (PL794) og Slynge
(PL792). 

– Vi er meget godt fornøyd med tilde-
lingen. Vi er spesielt spent pa de tre li-
sensene som ligger nært opptil stor-
funnet i Pil-lisensen, sier CEO og sjef
for selskapets norske virksomhet, Hel-
ge Hammer, om TFO 2014.

Planene for lisensen er som følger,
opplyser selskapet: Portrush prospek-
tet er direkte analogt til Boomerang i
Pil lisensen i PL585. Boring er planlagt
pabegynt sommeren 2015. Denne bo-
ringen er en oppfølging av Pil-funnet
fra 2014. Lisensomradet inneholder

flere andre lovende prospekter. Ar-
beidsprogrammet omfatter lisensie-
ring av seismisk 3D-data. Lisensen eies
av Faroe (20%), A/S Norske Shell
(40% og operatør), Petoro (20%) og
VNG(20%).

Rosapenna er som Portrush et ana-
logt prospekt til Boomerang. Også her
omfatter arbeidsprogrammet lisensie-
ring av seismisk 3D-data. Rosapenna
eies av Faroe (20%), Statoil (40% og
operatør), E.ON (20%) og VNG(20%).

Slynge ligger like syd for PL586 og
med struktur tilsvarende den man
finner i Pil og Boomerang. Omradet
krever moderne seismisk 3D-data for å
identifisere prospekter. Lisensiering av
slike data er inkludert i forslaget til ar-
beidsprogram. Slynge eies av Faroe
(50%) og Centrica (50% og operatør).

Tre nye lisenser rundt
Pil-funnet for Faroe

Pil og Bue-prospektet på
Haltebanken, PL586, innehol-
der opp mot 180 millioner fat
olje. Operatør VNG håper å
levere inn PUD for feltet aller-
ede neste år. Men intens leting
i området gjør at de holder
alle dører åpne.

– Det vi ser på med dagens situasjon
som bakteppe er tre utbyggingsløs-
ninger. Tie back til Njord eller Drau-
gen, eller en selvstendig utbygging
med en FPSO, forteller Atle Sonesen,
adm. dir. i VNG Norge.     

– De tre konseptene vil vi bære med
oss helt frem til vi tar et konseptvalg.
Ingen av de vil falle ut, så lenge det
ikke viser seg å være tekniske begren-
singer. 

Njordplattformen trenger et land-
besøk etter at det ble oppdaget feil i
understellet i fjor. Skjebnen til plattfor-
men er fremdeles uviss. Kan ikke
understellet forsterkes, vil ikke platt-
formen tåle modifiseringer for flere tie
backs.  

– Vi sitter på eiersiden i Njordlisen-
sen, noe som er fordelaktig i forhold til
Pil Og Bue, da tidsplanene kan sam-
kjøres bedre. Men når det gjelder al-
ternativene for Njord, så er det noe
Statoil må uttale seg om. Vi tar kun
hensyn til situasjonen. Det gjør ikke
Njordalternativet mindre sannsynlig,
men mer krevende, forteller Sonesen. 

Nye funn kan endre mye
Han sier det så langt ikke har vært dis-
kutert å erstatte Njord med et nytt
feltsenter, på bakgrunn av funn som

Pil og Bue og Statoils Snilehorn  som
også ligger i området.   

Sonesen forteller at selskapet øn-
sker å levere inn en PUD allerede neste
år.

– Vi har ikke konkretisert datoen
for PUD mer enn at hvis ingenting en-
drer seg så er neste år realistisk. Men
det kan skje mye i området. Jeg vil gå
så langt som å si at det foregår enorm
leteaktivitet i området de neste 18 må-
nedene initiert av Pil og Bue. Det skal
bores på mange lovende prospekter,

så mye kan endres raskt. Alt avhengig
av resultatene av disse boringene så
kan ressursgrunnlaget endres, og det
kan det hende at vi må se på området
med helt nye øyne, sier Sonesen. 

Han understereker at de ønsker å
være så nøytrale som mulig i forhold
til områdets eksisterende infrastruktur.

– Vi er først og fremst operatør av
Pil og Bue. Men vi innser at vi spiller en
nøkkelrolle i området og ønsker å
unngå suboptimale områdeløsninger,
avslutter Sonesen. 

Rocksoruce, Spike Exploration og
Faroe Petroleum er lisenspartnere i Pil
og Bue.

VNG er en forkortelse for Verbund-
netz Gaz AG. De kom inn på den nor-
ske sokkelen ved å kjøpe opp det nor-
ske selskapet Endeavour Energy Norge
for en mrd. kroner. 

VNG har som målsetting innen
2020 å dekke 10 prosent av sine gass-
innkjøp gjennom direkte deltakelse i
produksjon.

Spennende fremtid for Pil og Bue

Atle Sonesen, adm.
dir. i VNG Norge.   

CEO og sjef for
Faroe’s norske
virksomhet, Helge
Hammer,



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 50 års 
erfaring i Norge.
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Konferanser 

og seminarer
12.03.2015.
Norskehavskonferansen 2015
Stjørdal
www.norskehavskonferansen.no

16.04.2015.
Offshore Logistikkonferansen
www.komvekst.no 

6-7.05.2015. 
HMS-konferansen
www.komvekst.no 

18. 05.2015
Orkangerkonferansen
www.orkangerkonferansen.no

8-11.2015.
Offshore Europe 2015
Aberdeen
www.offshore-europe.uk

Bransjemøter olje og
gass
NPF Trøndelag, 19.03.2015
Medlemsmøte, Trondheim
www.npf.no 

Petropolen
Kristiansund
26.03.2015
23.04.2015.
21.05.2015.
16.06.2015.

www.petropolen.no

Maritimt Forum 
Midt-Norge

16.03.2015
Årsmøte og medlemsmøte
Trondheim
www.maritimt-forum.no 

20.04.2015.
08.06.2015.
Medlemsmøte
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...

Det planlagte studiet for sub-
seaingeniører i Kristiansund er
fullfinansiert, mye takket være
bransjen selv. Statoil og Shell
bidrar med to millioner kroner
hver, og Vestbase har gått inn
med 750.000 kroner. Møre og
Romsdal fylke har lagt inn en
million i året frem til 2018.
Hele spleiselaglista finner du
lengre ned i saken.

– Studiet, som heter undervannstek-
nologi - drift og vedlikehold, er nå full-
finansiert for et kull på opp mot 50
studenter i et tre års studieløp, foreller
Jøran Gården, daglig leder ved høg-
skolesenteret i Kristiansund. Det har
lenge vært et mål å få på plass et
ingeniørstudium i oljebyen, men frem
til nå har det ikke lyktes, i all hovedsak
på grunn av begrenset økonomi. Men
under Jazzgass for to år siden ble det
blåst liv i planene, og man fikk etter
hvert på plass et spleiseslag. De aller
fleste kjente sin besøkelsestid, og nå
er målet nådd.  Bidragsytere fra næ-
ringslivet er FMC Technologies (gir et
fag), Knudtzon Senteret, KOM Vekst,
Nordmøre Energiverk (NEAS), Patrick
Volckmars legat, Shell, Sparebank1
Nordvest, Statoil og Vestbase. Som
nevnt bidrar fylket også i godt monn,
samt kommunene Kristiansund, Aure,
Averøy, Eide og Smøla.

– Studiet er av stor betydning for
Kristiansund. Den siste ringvirknings-
analysen av petroleumsnærninga som
ble presentert viste at femti prosent av
uteksaminerte studenter vil bo og job-

be femti kilome-
ter fra studieste-
det etter fem år.
Da er det av stor
betydning om de
studerer her
fremfor Ålesund
og Trondheim,
sier Gården.

Forventingsfull
industri
Neste mål er nå å
få på plass et
permanent stu-
dium i byen

– Vi håper på
at Høyskolen i
Bergen, som står
for utdanningen,
får bevilgninger
til å holde dette i
gang, men det
kan tenkes at vi
må be om finan-
siering fra våre
s t ø t t e s p i l l e r e
igjen før den tid,
sier Gården. 

Shell var tidlig
på banen, og har
store forventinger til studiet.

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

– Vi håper tilbudet lykkes i både å
skape et bærekraftig studietilbud, og
forventer at det blir jobbet målrettet

for å markedsføre 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 svingning-
er i aktivitetsnivået lokalt, avslutter
han.

Klart for ingeniørstudium
i Kristiansund

Jøran Gården, daglig leder ved
høgskolesenteret i Kristiansund.
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we extend the life of your investments

Linjebygg Offshore (LBO) and Prezioso Technilor, 
with their subsidiaries, are now united under the 
new Prezioso Linjebygg brand name. The group has 
more than 4000 employees world-wide.

ISS Services 
Insulation - Fire protection
Surface preparation - Coating 
Scaffolding - Rope access 
 

IMD Solutions 
Inspection 
Modification 
Decommissioning

AIM Consulting 
Asset integrity management

As a community, we are committed to 
Excellence in terms of Safety, Professionalism, 
Respect and Innovation, so as to be recognised 
as the undisputed benchmark in our industry.

Two strong companies. One group. 

prezioso-linjebygg.no

Norskehavsrådet, som består
av de 4 midt-norske fylkes-
kommunene Møre og
Romsdal, Sør- og Nord-
Trøndelag og Nordland samt
offshore-relaterte kommuner
i Midt-Norge, har engasjert
seg sterkt i den siste TFO-til-
delingsrunden i Norskehavet. 

Bakgrunnen er uenighet mellom del-
takere i lisensene hvor dette fører til
utsettelser og forsinkelser. Oljeselska-
pene i Norskehavet følges nå tett
opp, og vedtak blir gjort i møter i fyl-
keskommunene den 4. mars for så å
bli fremmet i Olje- og Energideparte-
mentet gjennom Norskehavsrådet. 

Norskehavsrådet har mottatt hø-
ringsdokument fra Olje- og energide-
partementet angående utvidelse av
områder i Norskehavet og Barentsha-
vet, samt fra Wintershall angående
konsekvensutredningen for Maria-fel-
tet.

Norskehavsrådet slutter seg til for-
slaget fra OED når det gjelder utvi-
delsen av området i Norskehavet.  

Norskehavsrådet vektlegger viktig-
heten av at det fortsatt gjennomføres
offentlige høringer og offentliggjø-
ring av arbeidsprogrammene.

En utvidelse av aktiviteten i Nor-

skehavet bør få konsekvenser for
hvordan oljeselskap, leverandørindus-
tri og statlige organer satser. Rådet
finner det naturlig at de fylkene som
bærer den største risikoen ved petro-
leumsvirksomheten, også får den
landbaserte aktiviteten gjennom drift,
baser og forvaltning. Dette må kom-
muniseres sterkere til oljeselskapene.

Norskehavsrådet mener at OED i
sine utlysninger i større grad må påvir-
ke selskapene til å utlyse kontrakter
som har en størrelse og kompleksitet
tilpasset næringsstrukturen i Midt- og
Nord-Norge. Dette er viktig for å sikre
stabil aktivitet ved eksisterende drifts-
og basemiljø. Dette har blitt
gjennomført med gode erfaringer fra
feltene Heidrun og Skarv. 

Norskehavsrådet mener at tilde-
linger i forhåndsdefinerte områder er
med å sikre at nye funn kan knyttes
opp mot eksisterende og planlagt
infrastruktur, slik at grunnlaget for
gjensidig lønnsomhet kan realiseres.
Noen av blokkene som foreslås utlyst
vil kunne gi tilleggsressurser til Aasta
Hansteen. Dette vil kunne styrke øko-
nomien og levetiden til Aasta Hanste-
en og funn i disse blokkene som ikke
kan bygges ut som selvstendige an-
legg. Dette vil også styrke økonomien
i rørledningsprosjektet Polarled.

TFO-runden behandles nå i Norskehavsrådet

Nestleder i Norskehavsrådet fylkesordfører Jon Aasen, Møre og Romsdal er meget
interessert i at det blir fortgang i utbyggingsplanene i Norskehavet slik at Polarled
kan fylles raskest mulig.
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Statoil har siden 2008 vært en
av Stiftelsen Navitas viktigste
samarbeidspartnere. Nå for-
lenges samarbeidet med tre
nye år fram til og med 2017.

– Vi skal bidra til å gjøre det lettere for
operatører og leverandører å finne
hverandre og jobbe mer effektivt sam-
men. Da er det avgjørende å ha med
Statoil på laget, og vi er både veldig
glade for, og stolte over det langvarige
samarbeidet med selskapet. Det har
vært viktig for legitimiteten til Navitas,
og senere for utviklingen av findcon-
tracts.no og etableringen av Navitas
som stiftelse, sier Ingrid Sara Grimstad
Amundsgård, adm. dir. i Stiftelsen Na-
vitas.

Gjennom samarbeidsavtalen med
Statoil forplikter selskapet seg til å
fortsette å kommunisere anskaffelses-

planer og kontrakter på norsk sokkel
på findcontracts.no og sender
gjennom dette et tydelig signal til ho-
vedkontraktører og andre operatører
om å gjøre det samme, opplyser
Amundsgård

Centrica og VNG er med på laget
Den siste tiden har Stiftelsen Navitas
inngått en rekke samarbeidsavtaler,
senest med VNG Norge og Centrica.

– Olje- og Energidepartementet har
uttrykt en forventning at findcon-
tracts.no blir tatt i bruk av alle opera-
tører på norsk sokkel. Vårt mål er å bli
en standard for informasjonsformid-
ling av planer og kontrakter. Dette vil
bidra til å utvikle mangfoldet i norsk
leverandørindustri og til et mer trans-
parent marked, sier Amundsgård.

Stiftelsen Navitas arbeider for større
åpenhet og større mangfold i petro-

leumsnæringen. Gjennom å samle tid-
lig informasjon om planer og kontrak-
ter bidrar Navitas til kostnadsbespa-
relser og at flere leverandører ser mu-
lighetene i markedet. 

I fjor lanserte Navitas, med støtte
fra  OED, Statoil og Norske Shell,
kontraktsportalen findcontracts.no

Målet er å samle informasjon fra
alle operatørselskaper, hovedkontrak-
tører og større leverandører om
kontrakts muligheter på norsk sokkel
og internasjonalt. Informasjonen for-
midles på en systematisk, standardi-
sert og lett søkbar måte.

Navitas fortsetter samarbeidet med Statoil

Norne-feltet skulle opprinnelig
vært nedstengt i løpet av året.
Statoils ambisjon er å forlenge
levetiden til 2030.  

– Vi har jobbet systematisk med vedli-
kehold på Norne i 17 år, og vi har i dag
en god teknisk tilstand på skipet. Vi
har også jobbet målrettet for å tilrette-
legge for økt utvinning og innfasing av
nye funn til Norne-skipet. Dette har
gitt oss grunnlag for å tenke på en le-
vetid for Norne til 2030, sier produk-
sjonsdirektør for Norne, Kristin West-
vik.

Ifølge Statoil har Norne, med satel-
litter, produsert om lag 700 millioner
fat oljeekvivalenter og har skapt bety-
delige verdier. Utvinningsgraden på
Norne hovedfeltet er i dag på 56,5
prosent, noe som er helt i verdenstop-
pen for utvinning fra undervannsfelt. 

Femten havbunnsrammer
Norne har også utviklet seg til å bli en
fleksibel og god områdeløsning. Det
beste beviset for dette ligger på hav-
bunnen i områdene rundt Norne. Fel-
tet startet opp produksjonen i 1997
fra fem havbunnsrammer. 

I dag strømmer produksjonen fra
hele femten havbunnsrammer. Dette
er resultatet av flere vellykkete lete-
kampanjer. Bare i Nornelisensen er det
blitt boret 26 letebrønner, hvorav det
er funnet fem felt; Norne, Stær, Svale,
Dompap og Fossekall. 

De siste havbunnsrammene som
kom på plass var fast-track-prosjektet
Skuld i 2013, som utgjorde en samlet
investering på nesten 10 milliarder
kroner. I tillegg er Alvefeltet og Eni-
opererte Marulkfeltet knyttet opp til
Norne FPSO. 

– Vi har nå ambisjoner om å øke ut-
vinningsgraden på hovedfeltet til 60

%. Gjenværende ressurser i Norne-
området kan utgjøre så mye som 300
millioner fat oljeekvivalenter. Det til-
svarer et Aasta Hansteen-felt, sier
Westvik.

Mulig verftsopphold
I løpet av 2014 har Statoil sammen
med Polarkonsult i Harstad og Aker
Solutions i Tromsø gjennomført flere
studier for å avklare den tekniske til-
standen på skroget på Norne produk-
sjonsskip. Dette har vært viktig for å

avklare om produksjonsskipet på Nor-
ne hadde behov for et verftsopphold i
2018 for å kunne forlenge den teknis-
ke levetiden til 2030. 

– Studiene konkluderer at skrog-
strukturen er robust og at levetiden
med stor sannsynlighet kan forlenges
frem til 2036. Dermed kan vi gjøre
nødvendige modifikasjoner på Norne
for å forlenge levetiden uten å ta pro-
duksjonsskipet til land for en lengre
periode. Det gir oss god tid og ro til å
planlegge veien videre grundig for

Norne 2030, sier Westvik. 
– Nå handler det om å oppretthol-

de et godt vedlikehold som ivaretar
den gode tekniske tilstanden på skro-
get. Statoil vil i løpet av 2017 etablere
et prosjekt som skal detaljere ut om-
fang og tidspunkt for investeringene.
Statoil vil søke om en utvidet teknisk
levetid for Norne innen 2021, avslutter
Westvik.

Norne til 2030

Ingrid Sara Grimstad Amundsgård,
adm. dir. i Stiftelsen Navitas. har fått
mange av de største aktørene med 
på laget.

Produksjonsdirektør Kristin
Westvik spår Norne en lys

fremtid, minst til 2030.
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Tullow skal bore Zumba-
prospektet i PL591 i
Norskehavet. Lisensen ligger
like nord for Åsgard, og 
dekker arealer i blokkene
6507/8, 9 og 11, og er i
umiddelbar nærhet til flere
produserende felt.

Ifølge lisenspartner North Energy er
borestart satt til andre kvartal i
2015. Hvilken rigg som skal utføre
oppdraget har foreløpig ikke kjent,
men Tullow håper å finne opptil 254
millioner fat oljeekvivalenter i pro-
spektet.

Partnere i lisens 591 er Tullow
(operatør med 80 prosent),  North
Energy (15 prosent) og Lime Petro-
leum (5 prosent).

Repsol borer ved Ormen Lange
Spanskeide Repsol Exploration
Norge  starter i mai boringen
av 6306/5-2 i prospektet
Hagar, som etter sigende er
døpt etter Van Halens Sammy.

Prospektet ligger på 224 meters hav-
dyp i produksjonslisens 642 i den sørli-
ge delen av Norskehavet, nordøst for
Ormen Lange.  

Målet for boringen er å kartlegge
hydrokarbonpotensialet i Rogn- og
Melkeformasjonen. Brønnen skal bo-
res ned til en totalt dybde på 3.643
meter. Operasjonen er estimert til å
vare i 80 dager ved tørr brønn, og i

100 dager ved funn av hydrokarboner.
For de spesielt interesserte kan det
også nevnes at selskapets fulle navn,
Repsol YPF SA opprinnelig var en for-
kortelse av Refineria de Petróleos de
Escombreras Ojegl – Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales Sociedad Anónima,
BMAD: REP. Slå den.

Rettighetshaverne i PL 642 er Rep-
sol (operatør, 40 prosent andel), OMV
(20 prosent), Tullow (20 prosent) og
Petoro (20 prosent).

Tullow borer ved Åsgard

Tildelingen av Johan Sverdrup-
kontrakter til Kværner Verdal
gir optimisme i den betydelige
industriklyngen som omgir
verftet. Det målrettede arbei-
det med å få ned kostnadene,
har også smittet over på
underleverandørene. 

Når Kverner Verdal leverte jacketen til
Martin Linge-utbyggingen, var ordre-
bøkene tomme. Verftet hadde tapt
åtte kontrakter de hadde bydd på, og
fremtiden var uviss. Det samme gjaldt
for mange av de ca. 150 bedriftene
som er etablert i Verdal Industripark.
Mange av disse har i en årrekke vært
underleverandører til verftet. Noe måt-
te gjøres. Kværner Verdal tok grep, og
startet en omfattende snuoperasjon,
og  bekreftelsen på en vel utført snuo-
perasjon kom med tildelingen av
ovenfornevnte kontrakt, hvor selska-

pet skal bygge jacket til  til stigerør-
splattformen og til boreplattformen
som skal stå på Johan Sverdrup-felet.

– Kværner Verdal har gått i front
når det gjelder å øke konkurransekraf-
ten. Rammeavtalen mellom Kværner
Verdal og Statoil er på mange måter
historisk, både når det gjelder størrelse
og langsiktighet. Ikke minst er avtalen
en bekreftelse på at jacket som pro-
dukt videreføres på Verdal. Avtalen til-
fører energi og optimisme i en indus-
triklynge som har som ambisjon å sta-
dig utvikle og tilpasse seg, sier Per An-
ders Foladal i Proneo i Verdal.  Proneo
er et anerkjent innovasjonsselskap
med hovedfokus på nyskaping og ut-
vikling i regionen.

Det har vært spekulert mye rundt
konsekvensene av svekket konkurran-
sekraft og tap av arbeidsplasser i norsk
leverandørindustri. Vi har nå flere ek-
sempler på at leverandørindustrien har

bedret sin konkurransekraft gjennom
at norske miljøer har vunnet flere
kontrakter knyttet til første fase av Jo-
han Sverdrup-utbyggingen. 

– Konkurransekraften har blitt styr-
ket på mange fronter gjennom f.eks.
nye leveranse-modeller, økt standardi-
sering, kostnadsdrivende elementer er
identifisert og redusert, og nye teknis-
ke løsninger er implementert. I tillegg
har norsk leverandørindustri fått god
drahjelp av lavere kronekurs, sier Folla-
dal.      

– Kompetanse skal være et for-
trinn
Sverdrup-kontrakten har positive ring-
virkninger lokalt, regionalt og nasjo-
nalt, mener han.

–  Den psykologiske effekten som
ligger i å få bekreftelse på at norsk in-
dustri er konkurransedyktig og fram-
tidsrettet, skal ikke undervurderes.

Dette vil være en stor inspirasjon for
alle miljøer med ambisjoner om å styr-
ke seg for framtida. Hvilke konsekven-
ser Johan Sverdrup-kontrakten får for
lokale underleverandører vil tiden vise,
men erfaringsmessig vil det være posi-
tive ringvirkninger knyttet til store
oppdrag ved Kværner, sier Folladal.

For å gjenvinne konkurransekraf-
ten mot lavkostland, har de fleste be-
driftene i klyngen i Verdal lagt seg i se-
lene og jobbet målrettet for å posisjo-
nerer seg for framtida. 

– Det jobbes kontinuerlig og syste-
matisk med forbedring og utvikling.
Aktuelt nå er et fellesprosjekt der ut-
gangspunktet er at kompetanse skal
være et strategisk fortrinn for klyngen.
Det er flere initiativer og koblinger
med relevante FoU- og kompetanse-
miljøer. I mars arrangeres det en fag-
dag hvor praktisk innføring i forbe-
dringsprosesser er tema. Sentrale bi-
dragsytere er Sintef Raufoss Manufac-
turing og Sintef Teknologi og Sam-
funn. HiST og HiNT er også samarbeid-
spartnere. Det kommer flere initiativer
knyttet til kompetanse og forbedrings-
arbeid i løpet av året, forteller Folladal.

Optimismen rår i Verdal

Per Anders Foladal i Proneo i Verdal.
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Å finne ut hvor mye hver
enkelt brønn på et felt 
produserer har lenge vært en
utfordring for oljeselskapene.
Forskere fra Sintef mener det
kan løses gjennom å gi hver
enkelt brønn sin egen 
frekvens.

Ved å bruke den enkelte brønns stru-
peventil, kan man danne seg en for-
ståelse av hvilen brønn som produse-
rer godt, eller dårlig.

– Gjennom små variasjoner der vi
åpner og stenger litt på ventilen i hver
brønn, får vi fram ulike mønster i
strømningen, forklarer Federico Zenith
ved SINTEF.

– Om ventilen for eksempel er 50
prosent åpen, kan operatøren øke åp-
ningen til 51 prosent, senke den til 49
prosent, så opp til 50 prosent igjen og
deretter repetere samme syklus. Ut fra
hvor fort eller sakte endringene skjer,
dannes det rytmer eller frekvenser. Vi
kan ha en rask brønn, en sakte brønn,
en midt i mellom osv.

Gjennom en frekvensanalyse  kan
man dele opp de ulike signalene – og
få en forståelse av produksjonsresulta-
tet  for hver brønn.

– Når vi vet hvilken frekvens den
enkelte brønnen har, kan vi også finne
ut hva brønn A eller B egentlig har
produsert, sier Zenith.

Billigere og sikrere
I dag måles produksjonen til en og en
brønn om gangen. Brønnene stenges
brått av. Slike målinger er tidkrevende,
og det koster å måtte stenge ned pro-
duksjonen hver gang. Siden operasjo-
nen også innebærer en viss risiko, kre-
ves det mange sikkerhetsprosedyrer.

Den nye teknologien, kalt SmartX,
krever minimalt av investering i nye
systemer.

–  Utgiftene til SmartX vil kun være
lønna til den som sitter og styrer venti-
lene. Dette er en gavepakke til de nor-
ske olje- og gasselskapene som har
stort fokus på kostnader i dag. De har
allerede investert milliarder i utstyr på
sokkelen, og leter med lys og lykte et-
ter nye variasjoner på gamle metoder
som er i bruk, sier professor Bjarne
Foss ved NTNU.

Forskerne jobber nå på ulike måter
for å videreutvikle teknologien.

–  Vi arbeider også med å automati-
sere målingene, forteller  Zenith.– I
dag må en kontrollør kanskje sitte og
styre chokene på flere brønner etter
en tabell. Denne manuelle jobben vil vi
gjerne unngå.

Testet og patentert
Metoden er allerede testet offshore på
noen gass- og oljebrønner av selska-
pene Total og GDFSUEZ. Resultatene
er lovende.

I tillegg er ideen patentert i Norge
og flere andre land.

SmartX er blitt utviklet innenfor

Senter for Integrerte operasjoner der
både SINTEF, NTNU og IFE er med, og
SmartX har blitt et skoleeksempel på
hvordan senteret er ment å fungere.

– Forskning er blitt koblet opp mot
industri, og det har blitt en god match,
sier Bjarne Foss.

Sintef tar pulsen på brønnen

Teknologi erobrer 
havrommet

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt

www.marintek.no

Professor Bjarne Foss (t.v.) ved NTNU og Federico Zenith
ved SINTEF.
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På vegne av Åsgard-partnerne
inngikk Statoil nylig en ser-
viceavtale for Åsgard hav-
bunns gasskompresjon med
Aker Subsea. Avtalen bygger
på og er et tillegg til en eksis-
terende service-kontrakt
Statoil allerede har med sel-
skapet. 

Den nye tilleggskontrakten omfatter
flere typer tjenester utover det som
opprinnelig inngikk i servicekontrak-
ten Statoil hadde med Aker Subsea,
tjenester som er spesielt tilpasset de
utfordringer det omfattende under-
vanns kompresjonsanlegget bringer
med seg.

Konseptet er lagt opp slik at vedli-
kehold av anlegget ute i havet i hoved-
sak vil skje ved bytte av moduler og
planlegges gjennomført i forbindelse
med annen planlagt nedstengning. Et
komplett sett med reserve moduler vil
etter hvert bli lagret i de nybygde hal-

lene på Vestbase. Modulene skal pre-
serveres og ha tilsyn slik at de til en-
hver tid er klar for å bli installert ute på
feltet.

Et komplett reserveanlegg består av
12 moduler. Vi regner med i snitt å rul-
lere en modul i året.

Fremtidens offshorearbeidere kan
ta bussen til jobb i stedet for helikop-
ter.

I praksis betyr den nye tilleggsavta-
len at Aker Subsea vil bygge opp ett
permanent lokalt basisteam i Kristian-
sund, som skal ha tilhold i de nye verk-
sted- og lagerhallene, som er bygd på
Vestbase for Åsgard. Størrelsen på tea-
met er fortsatt til vurdering. Vi ser for
oss at bemanningen gradvis vil bli økt
til nødvendig nivå.

Basisteamet er gitt ansvar for nød-
vendig forebyggende vedlikehold, så
vel som å holde orden på alle reserve-
deler. Teamet vil også delta i gjennom-
føring av moduloverhalinger. 

Ved større moduloverhalinger kan

bemanningen ved verkstedet bli utvi-
det med nødvendige ressurser fra
Aker Subsea. I utgangspunktet skal så
mye som mulig av vedlikeholdsarbei-
det på Åsgard havbunns gasskompre-
sjon foregå i Kristiansund.

Kontrakten dekker også nødvendig
spesialiststøtte fra flere ulike fagmiljø i

Aker Solution, samt støtte fra ett inter-
vensjonsteam, som skal være tilgjeng-
elig for oppdrag ute i havet.

Prosjektet jobber også med en rek-
ke andre service-kontrakter, som vil bli
inngått frem til produksjonsstart som-
meren 2015.

Vedlikeholdskontrakt for Åsgard havbunns
gasskompresjon tildelt Aker Subsea

I løpet av sommeren skal ver-
dens første havbunnskompres-
sor installeres på Åsgard-feltet
i Norskehavet. Den banebry-
tende teknologien vil gi 282
millioner fat olje ekstra fra
reservoarene Midgard og
Mikkel.

Totalt skal 36 moduler fraktes fra Eger-
sund og opp til Vestbase. 24 av disse
skal installeres på havbunnen. De øvri-
ge 12 vil utgjøre et reservetog som
skal stå i beredskap i de nye lagerhal-
lene på Vestbase, til bruk hvis det opp-
står problemer med en modul nede på
havbunnen, opplyser Statoil.

Installasjonsarbeidet 
i godt gjenge
Mye av installasjonsarbeidet på feltet
er allerede utført. På omlag 300 me-
ters dyp står allerede en stor hav-
bunnsramme og en mindre manifoil-
struktur sammen med rørledninger,
kontroll- og kraftkabler.  

I løpet av april vil Technips spesial-
skip for undervannsinstallasjoner,
North Sea Giant,  ankomme feltet for
å starte installasjonen av de første mo-
dulene i det grensesprengende pro-
sjektet. 

Totalt skal 24 moduler, som til sam-
men blir to tog, eller produksjonslinjer
installeres. Den tyngste jobben for
North Sea Gigant blir installering av de
to store kompressormodulene som
hver veier nesten 290 tonn og som
måler 11x9x10 meter.

Oppstart i sommer
Det  komplette settet med reservemo-
duler vil etter hvert bli fraktet opp til
Kristiansund og lagres. Modulene skal
preserveres og ha tilsyn slik at de til
enhver tid er klar for å bli installert ute
på feltet. Vedlikehold av anlegget ute i
havet vil i hovedsak skje ved bytte av
moduler og planlegges gjennomført i
forbindelse med annen planlagt ned-
stengning.

Investeringskostnadene er på vel 16
milliarder kroner.

Åsgard-moduler på plass i Kristiansund

Fakta om teknisk løsning:
• Konseptet Åsgard havbunns gasskompresjon inkluderer en havbunnsram-
me (74x45x26m, 1800 tonn) som skal inneholde to parallelle kompressor-
tog. Havbunnsrammen ble installert sommeren 2013.
• Hvert kompressor-tog består av 12 moduler, som kompressor, pumper, væs-
keutskiller, kjøler og kontrollmoduler. Hvert tog veier 1500 tonn og skal in-
stalleres gjennom våren og sommeren 2015.
• Hver elektromotor som driver kompressorene er på 11,5 MW. Strøm vil bli
hentet via sjøkabler fra Åsgard A.
• Teknologien vil øke utvinningen med tilsvarende 282 millioner fat olje (3,6
MSm3 kondensat, 29 GSm3 gass og 6,4 mill. tonn NGL; propan og butaner)
• Utvinningsgraden for Mikkel øker fra 59 til 84 %
• Utvinningsgraden for Midgard øker fra 67 til 87 %

Det fylles opp «på kaia» i Kristiansund. De første modulene til Åsgard undervanns gasskompresjon er på plass på
Vestbase. Der skal de stå til installasjonsarbeidet begynner ute på Åsgard-feltet i april.

– Å være base for et så bane-
brytende prosjekt som Åsgard
subseakompresjon styrker
Kristiansund ytterligere som
subseaby. 

Dette er betydelig mer avansert tekno-
logi enn tradisjonelle subsea-enheter,
så det øker kompetansen og kapasite-
ten for de involverte her på Vestbase. 

I tillegg til de direkte ringvirkningene
med tanke på aktivitet og kompetan-
se- og kapasitetsheving, så er det jo
veldig spennende å se hvordan kon-
septet fungerer. Bransjen sier at dette
vil være løsninger for mange felt, som
igjen gir ytterligere vekstimpulser både
i Norskehavet og andre steder, sier 
en godt fornøyd Ture Haugen ved
Vestbase.

Hever kompetansenivået 
på Vestbase
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SCANDIC HELL 12. MARS

Les mer på www.norskehavskonferansen.no

Jonas 
Gahr Støre

Hans-Wilhelm 
Steinfeld

Atle 
Sonesen

• 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

Statoil har utvidet samarbei-
det med Vestbase  og eier
NorSea Group, og har tildelt
NorSea  Group basekontrakter
verdt 4-5 milliarder. 

Basekontrakten har ifølge NorSea
Group varighet på inntil 10 år og vil bli
utført av deleide Coast Center Base og
NorSea Groups øvrige datterselskaper,
hvor Vestbase inngår.

– For Vestbase AS innebærer denne
avtalen med Statoil en betydelig og
langsiktig basisaktivitet som bidrar til å
sikre fundamentet i vår virksomhet de
nærmeste 10 årene. Avtalen betyr
også et utvidet ansvar for å utøve ulike
basetjenester for Statoil i Florø, noe
som igjen vil gi et godt potensial for å
kunne ta ut synergi- og samhandlings-
effekter gjennom et utvidet samarbeid
mellom våre ulike baselokasjoner, sier
adm. dir. ved Vestbase, Alf G. Dahl 

Han forklarer videre at kontraktsig-
nering for Norsea Group og Vestbase
bekrefter basens attraktive konsept og
konkurransekraft.

– Dette er utviklet gjennom konti-
nuerlig fokus på sikker og kostnadsef-
fektiv drift og tuftet på innovasjon og
nytenkning i et krevende marked, som
bl.a. preges av et sterkt fokus på kost-
nader, evne til omstilling og behov for
fornyelse, sier Dahl.

En så vidt omfattende kontrakt vil
også kunne utløse nye og viktige in-
vesteringer i operativt utstyr og infra-
struktur de nærmeste årene, avslutter
han.

Rekordkontrakt til Vestbase

Sjefen på Vestbase, Alf Dahl, holder
fortsatt høy aktivitet, og må nå leie
inn folk for å klare brasene.
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Leverandøren mener

Jan Erik Lystad er direktør i Siemens med ansvar for utvikling og produksjon
av drilling- og framdriftssystemer for Marine og Olje & Gass.

Etter sju feite kommer sju magre…
Oljeprisen er på et lavmål for tiden, og
da er det igjen tid for å veie opp kor-
net. Josefs råd til Faraoen i Egypt, om
å spare korn i gode tider for å kunne
bruke i dårlige, er igjen aktuell. Det er
fortsatt slik at de som har investert i
kunnskap og verktøy, og som har for-
beredt seg på at sju magre igjen kan
komme, nå sitter med trumfen.

Vi som har vært en stund i denne
bransjen vet at dette har skjedd før, og
at det sikkert kommer til å skje igjen.
Det spesielle med oljebransjen er at
prisene ikke bare reguleres av tilbud
og etterspørsel. Her er det også mye
politikk og psykologi som påvirker,
mer enn for andre råvarer. Derfor finns
det også mange flere oljeanalytikere
enn tilsvarende i andre råvaremarke-
der. Er det bra? Jeg registrerer at ”ing-

en” for et år siden advarte oss om stu-
pet i oljepriser. Det betyr at vi som skal
forvalte kunnskap og verdier, og som

derfor trenger investeringsråd, ikke er
spesielt imponert for tiden.

Men når alt kommer til alt; vi som

har noen år bak oss, har jo innerst
inne visst at dette kom til å komme.
Alt går i sykluser. Oljepriser, VM-med-

aljer, ernæringsråd og Norges forhold
til Kina. Ja selv Putin kommer og går.
Det er bra. Vi har alle godt av å bli

minnet på at ingen trær vokser inn i
himmelen. Ingenting er statisk, alt er i
endring.

Derfor er det godt å vite at vi har
benyttet de sju feite til å legge forhol-
dene til rette. Det er nå vi skal utvikle
banebrytende ny teknologi og forbe-
rede nye innovasjoner slik at vi vinner
kappløpet etter de sju magre. For vi
vet at oppturen kommer. Oljeanalyti-
kere og trendforskere vet også det. 

Den største utfordringen nå er ikke
de lave oljeprisene, men den «kvartal-
skapitalismen» som de siste årene har
fått bre om seg. Nå gjelder det å ha is
i magen, noe som er en utfordring for
mange selskaper. Aksjemarkedet kre-
ver resultater og er kortsiktig, og i slike
situasjoner er det lett å helle barnet ut
med badevannet. Det er umåtelig vik-
tig at ressurser som vi har brukt tiår,
og millioner av kroner, på å bygge opp
forblir i bedriftene. Det er disse men-
neskelig ressursene, ikke analytikere
og trendforskere, som avgjør hvordan,
og ikke minst når, markedet vil ta av
igjen. 

Kostnadene må ned. Et unisont
krav fra oljeselskapene. Og kostna-
dene vil gå ned. Et unisont løfte fra oss
leverandører. Vi er godt i gang og en-
tusiasmen er på plass etter at vi har
vært deprimert i et lite kvarter. Neste
generasjons teknologi er på vei, og iv-
rige ansatte vet at det er nå de kan bi-
dra til noe stort. Krise er forandringens
mor. Det er ikke bare Petter Northug
som har skjønt det.  

Helt til slutt. Etter å ha vært
gjennom dette noen ganger, undres
jeg over at det er så lite som tross alt
har endret seg i forhold til hvordan vi
forholder oss til endringer. Det vi ser
nå, er en oljeindustri i dyp depresjon
og noen få nasjoner som skjelver litt.
Men de fleste av jordas innbyggere og
nasjoner er svært fornøyd med at pri-
sen på energi er halvert. Det fremmer
industri og vekst for alle de som ikke
er så heldige som oss her på berget
som bare kan stikke sugerøret ned i
moder jord for å leve som grever. 

Så la oss håpe at de sju feite telles i
år, mens de sju magre begrenses til
kvartaler.

BRING YOUR 
ENERGY AND 
PASSION 
TO TEEKAY 
PETROJARL

Med over 1200 ansatte og globale 
offshoreoperasjoner ledet fra Trondheim, 
er vi den største operatøren av flytende 
produksjonsenheter (FPSO) for olje 
og gass i Nordsjøen. Teekay Petrojarl 
opererer ni FPSO'er, fem i Nordsjøen 
og tre utenfor kysten av Brasil. I tillegg 
har vi pågående anbud og prosjekter 
for å øke flåten med flere enheter. 

Vi har behov for å styrke vår 
organisasjon med kompetente, 
motiverte og initiativrike medarbeidere 
i Trondheim.

For mer informasjon om stillingene, 
se: www.teekay.com

BRINGING ENERGY TO THE WORLD

Teekay Petrojarl har hovedkontor i Trondheim 
(190 ansatte), og operasjonskontorer i UK 
og Brasil. Teekay Petrojarl er en del av 
Teekay-konsernet med en flåte på over 180 
skip for transport av olje og gass, og 6500 
ansatte fordelt på 26 kontorer i 18 land.
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BRINGING ENERGY TO THE WORLD

«Det er umåtelig viktig at ressurser som vi
har brukt tiår, og millioner av kroner, på å
bygge opp forblir i bedriftene. Det er disse
menneskelig ressursene, ikke analytikere og
trendforskere, som avgjør hvordan, og ikke

minst når, markedet vil ta av igjen.»

Med over 1200 ansatte og globale offshore-
operasjoner ledet fra Trondheim, er Teekay
Petrojarl den største operatøren av flytende
produksjonsenheter (FPSO) for olje og gass i
Nordsjøen og den fjerde størst i verden.

Teekay Petrojarl eier elleve FPSO-er, hvorav
seks opererer i Nordsjøen, tre offshore Brasil
og to er ved verksteder for ferdigstilling for
fremtidig operasjon offshore Brasil.

Vi har behov for å styrke vår organisasjon
med kompetente, motiverte og initiativrike
medarbeidere, både nasjonalt og internasjo-
nalt.

For mer informasjon om stillingene, se:
www.teekay.com/careers

Teekay Petrojarl har hovedkontor i
Trondheim (190 ansatte) og
operasjonskontorer i Norge, UK og Brasil.
Teekay Petrojarl er en del av Teekay-
konsernet med en flåte på over 180 skip for
transport av olje og gass, og 6500 ansatte
fordelt på 26 kontorer i 18 land.
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Statoil ønsker å bore nok en
letebrønn i Norskehavet inspi-
rert av Harry Potter -universet. 

Den nye brønnen heter Bister, etter
Alastor "Galøye" Bister.  og ligger i
Njord lisensen.  Snilehornfunnet, som
for de uinnvidde er oppkalt etter Ho-
ratsion E.F Snilehorn i fra ovenfor-
nevnte bok- og filmserie, ble funnet av
Statoil i 2013. Funnet var på estimerte
78 millioner fat, og ligger 2,5 mil fra
Bister. Tidligere olje- og energiminister
Ola Borten Moe uttrykte liten begeist-
ring for det han kalte "eventyrnavn"
på oljefelt, og introduserte navn med
mer historisk sus. Hva som er Tord Li-
ens litterære preferanse gjenstår å se.

Ny Harry Potter-
brønn ved
Snilehorn

I løpet av året skal de første
røene som til slutt vil utgjøre
Polarled senkes ned på hav-
bunnen. Oppkjøringen har
allerede startet. På Vestbase
Averøy er det gjort klart hele
95 dekar for laging av i alt
20.000 rørbiter. 

Rørledningen som skal frakte gassen
fra Aasta Hansteen til Nyhamna vil
åpne opp en ny gassregion i Norskeha-
vet. 

– Nå kommer infrastrukturen på
plass, noe som bør anspore til leting
og utvikling i området. Vi har valgt å
overdimensjonere kapasiteten på rø-
ret, slik at den skal kunne håndtere
mer enn ressurssgrunnlaget slik det
fremstår i dag. Dette er et fantastisk
prosjekt, høy ingeniørkunst, som vil
være med å vedlikeholde velferdssta-
ten i lang, lang tid, sier Gasscodirektør
Thor Otto Lohne.

Polarled er svært teknologisk kre-
vende, og vil være det dypeste røret i
verden med slike dimensjoner - hele
36 tommer i diameter. Rørledningen
blir liggende på 1300 meters dyp. Ka-
pasiteten vil være opp til 70 millioner
standard kubikkmenter per dag inn til
Nyhamna-anlegget, der gassen skal
prosesseres før videre eksport fra Ny-
hamna. Og regninga? 22,6 milliarder
kroner. 

Partnere i Polarled er  Statoil, Peto-
ro, OMV, Shell, TOTAL, RWE Dea, Co-
nocoPhillips, Edison, Maersk Oil, GDF
SUEZ, Gassco og Wintershall.

Polarled rører på seg

PoIarled i biter. I alt 20.000 rørbiter
skal innom Vestbase Averøy for
vasking før de skal senkes ned på
havunnen.

Bli med oss
inn i framtiden
i Norskehavet
og Barentshavet

KRISTIANSUND •  HAMMERFEST

www.benor.no

www.ossnor.no
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25 000 rørbiter vakkert lagret under snøen på Vestbase, Averøya.
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NTNU har fått fem nye sentre
for forskningsdrevet innova-
sjon – SFI. 

– Det er strålende, og jeg vil gratulere
de nye sentrene med seieren i en me-
get hard konkurranse, opplyser Gun-
nar Bovim, rektor ved NTNU . 

I denne tredje SFI-runden, mottok
Forskningsrådet hele 57 søknader –
det er ny rekord.

De fem nye SFI-ene er Centre for
Advanced Structural Analysis (CASA),
Center for innovative ultrasound solu-
tions for health care, maritime, and oil
& gas industries, Subsea production
and processing (SUBPRO), Metal Pro-
duction og Industrial Catalysis Science
and Innovation for a competitive and
sustainable process industry (iCSI). De
to første er en videreføring av dagens
SFI-er.

NTNU med i 14 av 17
I tillegg til de fem SFI-ene NTNU er vert
for, er vi involvert i ni andre sentre. 

– Det store bildet er med andre ord
at av tildelingen på 17 sentre, er vi
inne i 14. Det er en sterk anerkjen-
nelse til den forskningen som skjer i de
involverte fagmiljøene – forskning som
på hvert sitt område er i høy interna-
sjonal klasse. Det forteller også at vi
lykkes på det området SFI-ordningen
er ment å styrke; innovasjon gjennom
satsing på langsiktig forskning og
kompetanseutvikling, i et nært samar-
beid mellom næringsliv og fremstå-
ende forskningsmiljøer, informerer Bo-
vim.

Millioner i støtte, og næringslivet
matcher
SFI er et viktig virkemiddel for å reali-
sere NTNUs hovedprofil. For de forsk-
ningsmiljøene som får støtte, gir dette
muligheten til langsiktig kompetanse-
oppbygging, og å videreutvikle forsk-
ning på et høyt internasjonalt nivå i
nært samarbeid med næringslivet. I alt
får de 17 sentrene ca. 1,6 milliarder
kroner av Forskningsrådet over åtte år.

Det er foreløpig for tidlig å si hvor mye
som tilfaller det enkelte senter, men de
kan antagelig regne med i størrelses-
orden rundt 12 millioner årlig. Beløpet
skal matches med et tilsvarende beløp
fra samarbeidspartnerne i næringslivet
og vertsinstitusjonene, slik at satsing-
en totalt blir det dobbelte.

Muligheter for næringslivet
SFI-ordningen gir også næringslivet
mulighet for større langsiktighet i sin
satsing på forskning, mener Bovim.
Det er derfor ikke bare forskningsmil-
jøene som har grunn til å feire, men
også samarbeidspartnerne som er in-
volvert. Jeg vil også gratulere SINTEF
med tildelingen av fire nye sentre. Til
sammen gir dette et løft for satsingen
på nyskaping ved NTNU og SINTEF,
som vil merkes meget godt i årene
som kommer, avslutter han.

Nye SFI-sentre til NTNU

Ser på 
konseptvalg
for Trestakk
Lilleputtfunnet Trestakk,
som ligger mellom Kristin,
Tyrihans og Åsgard ble 
funnet allerede i 1986. 
Nå ser Statoil på utbyg-
gingsmuligheter for feltet. 

– For Trestakk jobber vi nå mot et
konseptvalg, og en investeringsbe-
slutning burde komme i løpet av
2016, sier Statoils direktør for om-
rådeutvikling i Midt-Norge, Torje
Saur,  ifølge Tidens Krav.

Trestakk kan inneholde opp mot
50 millioner fat utvinnbar olje.

Den mest aktuelle løsningen
skal være en havbunnsramme og
tieback til Åsgard A, 27 kilometer
sørøst for Trestakk.

Statoil uttrykker at de er godt
fornøyde med TFO 2014. 

– Dette er veldig gode nyheter for Sta-
toil og industrien. Tilgang til nytt kvali-
tetsareal er avgjørende for å sikre fort-
satt leteaktivitet og verdiskapning på
norsk sokkel, sier Irene Rummelhoff,
direktør for leting på norsk sokkel i
Statoil.

– Vi er fornøyd med TFO 2014–til-
delingen. Nytt areal i modne områder
danner grunnlag for å påvise ytterli-
gere tidskritiske ressurser i nærheten
av eksisterende installasjoner, legger
hun til.

I Norskehavet fikk Statoil føl-
gende areal:
• 40 prosent eierandel i og operatør-
skap for PL794 og 20% eierandel i
PL795. Disse er spennende lisenser i
nærheten av Njord med muligheter i
flere letemodeller. 
• 40 prosent eierandel i og operatør-
skap for PL796. Dette er en ny lisens
nær eksisterende infrastruktur øst for
Mikkel. Areal rundt Njord og Mikkel er
viktig for å forsyne eksisterende infra-
struktur med nye volumer. Vi ser også
et betydelig oppsidepotensial i områ-
det.
• 20 prosent eierandel i PL798 og
PL799 i et lovende område vest for
Skarv med gasspotensial og oppføl-
gingsmuligheter.
• 42 prosent eierandel i og operatør-
skap for lisensutvidelsen PL159E.
• 50 prosent  eierandel i lisensutvi-
delsen PL127B.

Kvalitetsarealer til Statoil i TFO

Irene Rummelhoff, direktør for leting
på norsk sokkel i Statoil.
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Axess AS skiller ut en avdeling
og flytter 25 personer over til
et eget selskap som uteluk-
kende skal fokusere på service
og design av materialhåndte-
ringsutstyr. 

– Selskapet blir hetende Alpa AS, og
skal utfordre løfte- og håndterings-
markedet med effektive løsninger som
vil gjøre kundenes hverdag enklere og
tryggere, opplyser Gunnar Gjeldvik,
CEO i Alpa.

Moldebaserte Axess har en stor og
kompetent ingeniørstyrke som jobber
med prosjekter innenfor et vidt spek-
ter. Dette omfatter inspeksjon, sertifi-
sering og integritetstyring, verifika-
sjon, modifikasjoner, service, ny-de-
sign og avanserte løfte- og riggeope-
rasjoner. 

– Det vil nå være en tydelig forskjell
på Axess sine aktiviteter og Alpas fo-
kus på service, modifikasjon, ny-de-
sign og produktutvikling. Vi leverer
stadig flere prosjekter der vi tilbyr to-
talløsninger fra studie til ferdig instal-
lert og sertifisert produkt. Kompetan-

sen i Alpa skal nå rendyrkes for å gi et
bedre produkt ut til kundene. Vi har
gjennom over 15 år med Axess en god
kundemasse med veldig mange for-
nøyde kunder som gir oss et godt ut-
gangspunkt, sier Gjeldvik.

Axess har siden starten i 1998 bygd
opp en virksomhet med en betydelig
internasjonal aktivitet,  og har nå pas-
sert 500 millioner kroner i omsetning.

For Alpa planlegger de en omset-
ning på ca. 70 millioner kroner for
inneværende år.

– Vi ser på dagens marked som en
kjempemulighet for å starte opp et
nytt selskap. Kundene er mye mer be-
visst i forhold til å bruke nye selskaper
og våger å gi tillit til andre aktører enn
de etablerte, sier Gunnar Gjeldvik.

Axess skiller ut selskap
for totalløsninger

Statoil og partnerne, deriblant
Det norske, har overlevert
plan for utbygging og drift
(PUD) av Johan Sverdrup fel-
tets første fase til Olje- og
energidepartementet.
Utbyggingen sikrer muligheter
for en leverandørindustri som
ser grå skyer. 

Ifølge Statoil er investeringskostna-
dene for første fase beregnet til 117
milliarder kroner (2015 kroner) og for-
ventet utvinnbare ressurser er anslått
til mellom 1,4 og 2,4 milliarder fat ol-
jeekvivalenter.

For fullfeltsutbyggingen er investe-
ringskostnadene beregnet til i størrel-
sesorden 170-220 milliarder kroner
(2015 kroner) med utvinnbare ressur-
ser på mellom 1,7 og 3,0 milliarder fat
oljeekvivalenter. Erfaringsmessig vet
de fleste i industrien at man sjelden
ender opp i nedre del av slike prisesti-
mat.

Oljefeltet Johan Sverdrup er plan-
lagt bygget ut i flere faser og første

fase består av fire plattformer bundet
sammen med gangbroer samt tre hav-
bunnsbrønnrammer for vanninjeksjon.

Ambisjonen er en utvinningsgrad
på 70 prosent der det er tatt høyde for
avansert teknologi for økt utvinning i
fremtidige faser. Utbyggingen i første
fase har produksjonskapasitet på i
størrelsesorden 315.000 til 380.000
fat pr dag. Planlagt oppstart er sent
2019.

Partnerskapet, bestående av Sta-

toil, Lundin Norway, Petoro, Det nor-
ske oljeselskap og Maersk Oil, har an-
befalt Statoil som operatør for alle fa-
ser av feltet.

Flertallet i partnerskapet har som
kjent bedt Olje- og energidepartemen-
tet om å fastsette den endelige forde-
lingen av forekomstene i Sverdrup.

– Utbyggingen vil skape ringvirk-
ninger for hele samfunnet. Vi ser fram
til et fortsatt godt samarbeid med
partnerne, myndighetene og med en

kompetent og konkurransedyktig le-
verandørindustri. Feltet vil trenge bi-
drag fra mange leverandører og sum-
men av dette gjør prosjektet til et
komplekst puslespill hvor alle brikkene
må være på plass før vi er i mål. Vi gle-
der oss til å komme i gang, sier Johan
Sverdrups prosjektdirektør, Øivind Rei-
nertsen.

Sverdrup med prislapp 
opp mot 220 milliarder kroner

Sverdrups prosjektdirektør 
Øivind Reinertsen.

Gunnar Gjeldvik, CEO i Alpa, en
avdeling skilt ut fra Axess AS.

Alpa Gantry Crane
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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.   
Scann QR-koden og finn ut hvorfor.

VIKTIG FOR NORGE.

Fra Gossen barne- og ungdomsskole på Aukra.

Partnere:

Force Technology i Trondheim
har utviklet en ny sensor som
kan benyttes til å sjekke effek-
tiviteten og tilstanden til den
katodiske beskyttelsen på alle
strukturer under vann, også
nedgravde rør. Pågangen er
allerede formidabel.

– I de siste fem årene har vi samarbei-
det lokalt med Statoil, Shell og Gassco
for å  utvikle sensoren som heter FiGS
(Field Gradient Sensor). Vi startet nylig

å markedsføre den som et kommersi-
elt prosjekt, og tilbakemeldingene er
svært gode. De aller fleste oljeselskap
og surveyselskap er interessert i å be-
nytte sensoren, og det ser ut til at det-
te  kan bli en formidabel suksess i mar-
kedet allerede i år, sier Leiv Låte, divi-
sjonssjef for Force Technology i Trond-
heim.

Sensoren er veldig enkel i bruk,
forklarer han.

– Vi setter sensoren på en
ROV/AUV og kjører den over rørene.

Metoden er særdeles kostbesparende
for kunder, samt at man kan få infor-
masjon om subsea strukturene som
ikke var tilgjengelig tidligere, sier han.

Sensoren kan  benyttes på alle sub-
searør, umbilicals, risere, jackets,
monopiles, skrog, juletrær etc for å se
om de har god nok beskyttelse mot
korrosjon. FiGS er 20-50 ganger mer
presis sammenliknet med likende sen-
sorer, samt at nedgravde rør ikke må
graves frem, slik man har måttet gjøre
frem til nå.  

– Metoden reduserer inspeksjonsti-
den, den er presis og har ingen eller få
konkurrenter i markedet. FiGS  er kort
og godt et veldig kostnadsbesparende
verktøy for industrien, avslutter Låte.

Ny sensor revolusjonerer rørinspeksjon

Denne sensoren kan «se» ørsmå
rørskader på 3000 meters dyp.
Sensoren måler skader helt ned i én
kvadratcentimeters størrelse, og kan
fungere på 3000 meters dyp.

Leiv Låte er divisjonssjef for Force
Technology i Trondheim.
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PIL & BUE –
ET NYTT EVENTYR? 

VI ER ET AMBISIØST OG NYTENKENDE  
LETE- OG PRODUKSJONSSELSKAP 
Med funnene i PL586 og vår aktive tilstedeværelse på Haltenterrassen, 
vil vi være en pådriver og sentral aktør i den videre utviklingen av 
området. Besøk oss på www.vng.no

VNG Norge AS er et heleid datterselskap av Leipzig-baserte VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft. 
VNG-gruppen deltar i hele verdikjeden i tysk og europeisk naturgassvirksomhet. Kjernevirksomheten  
er konsentrert om leting og produksjon, handel og tjenester, transport og lagring.

Teekay Petrojarls FPSO
Petrojarl I ligger for tiden til
kai ved Damen Shipyard i
Rotterdam.

I følge Teekay Perojarl ble tauingen fra
Skipavika til Rotterdam en utfordring
på grunn av mye dårlig vær, noe de
fleste offshoreinstallasjonene i Nord-
sjøen fikk erfare i vinter.  

– Basert på de inspeksjonene som
er gjort ombord ser det ut som at Pe-
trojarl I berget godt, og det er ikke
funnet skader av betydning ved an-
komst, opplyser selskapet. 

Petrojarl I ligger i Rotterdam for å
klargjøres for et fem år langt oppdrag
på Atlanta-feltet offshore Brasil. FPSO-
'en skal oppgraderes topside for å
håndtere 30.000 fat pr. dag, samt mo-
difiseringer for å tekkes Brasilianske
krav. 

Jobben på Atlanta-feltet blir det 11.
feltet Petrojarl I har produsert på siden
oppstarten i 1986. 

Teekay Petrojarl eier elleve FPSO-er,
hvorav seks opererer i Nordsjøen, tre
offshore Brasil og to er ved verksteder
for ferdigstilling for fremtidig opera-
sjon offshore Brasil. Med over 1200
ansatte og globale offshoreoperasjo-
ner ledet fra Trondheim, er Teekay Pe-
trojarl den største operatøren av fly-
tende produksjonsenheter (FPSO) for
olje og gass i Nordsjøen og den fjerde
største i verden.

Petrojarl I
til kai

Petrojarl 1 var verdens første
FPSO og så dagens lys i 1985.
Produksjonsskipet er fortsatt i
full drift, og klargjøres nå for et
5 års prosjekt i Brasil.
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Etter interne undersøkelser
anslår Winterhall at
Mariafeltet inneholder 40 mil-
lioner flere fat olje enn tidli-
gere antatt. De estimerte
utvinnbare oljeresurssene økes
nå til rundt 180 millioner fat.

Dette skjer i anledning konsekvensut-
redningen som inngår i prosessen med
plan for utvikling og drift (PUD). Etter
grundige interne undersøkelser anslår
selskapet, som er Tysklands største
internasjonale olje- og gassprodusent,
at de planlagte teknisk utvinnbare res-
sursene vil være omtrent 180 millioner
fat oljeekvivalenter.

– Forventningen til økte utvinnbare
ressurser på Maria bekrefter at vi er på
rett vei med vår vekststrategi i Norge.
Det er med våre egne funn som Maria
at vi ønsker å vokse i fremtiden, og
derfor jobber vi tett med våre lisen-
spartnere og regionale partnere for å
få disse funnene i produksjon så raskt
som mulig. Planlagt produksjonsstart
for Maria er i 2018. Dette er det første
opererte funnet i Norge som selskapet
tar fra utvikling til produksjon, sier
Bernd Schrimpf, administrerende di-

rektør i Wintershall Norge, i en presse-
melding.

Den valgte utbyggingsløsningen for
Maria blir en subsea tieback som ko-
bles opp til produksjonsplattformene
Kristin, Heidrun og Åsgard B via to
havbunnsrammer.

Maria-feltet ligger 20 kilometer øst
for Kristin-feltet og omtrent 45 kilo-
meter sør for Heidrun i Norskehavet. I
tillegg til  180 millioner fat olje er feltet
estimert å inneholde litt over 2 milliar-
der standard kubikkmeter gass.

Maria vokser

Wintershall øker sin tilstede-
værelse i Norskehavet.
Selskapet har kjøpt  andeler
fra Statoil i flere felt. 

I norskehavet gjelder dette utviklings-
prosjektet Aasta Hansteen (24 pro-
sent), Asterix-funnet (19 prosent), rør-
ledningsprosjektet Polarled (13,2 pro-
sent) samt fire letelisenser i området
rundt Aasta Hansteen. Andelen av li-
sensene tilsvarer reserver og ressurser
for rundt 170 millioner. I tillegg tar de
over andeler i de produserende feltene
Gjøa (5 prosent ) og Vega (24,5 pro-
sent) i Nordsjøen. Dermed øker Win-
tershall sin produksjon fra rundt
40.000 til 60.000 fat oljeekvivalenter
per dag på norsk sokkel.

Transaksjonen
mellom
Wintershall og
Statoil fullført

Bernd Schrimpf, administrerende
direktør i Wintershall Norge.

Tyske Wintershall er aktive i
Norskehavet, og er nå i gang
med boringen av letebrønnen
Imsa vest for Tyrihans. 
Boringen gjøres av Transocean Arctic.
Borestarten ble utsatt noen uker pga
dårlig vær, men er nå i gang.  

Wintershall har utpekt Norskehavet
som et satsningsområde og har boret
flere letebrønner i samme område, de
nærmeste er Rodriguez og Maria Ap-
praisal 35 km nordøst for Imsa.

Hovedformålet med brønnen er å
studere hydrokarbonpotensialet i Garn
-formasjonen i Jurassic-reservoaret. Vi-
dere vil også formasjonene Ile, Tilje,
Tofte og Åre undersøkes, siden det
også finnes forventninger om hydro-
karboner i disse formasjonene. Esti-
mert total dybde er 5.219 meter.

Wintershall er operatør (40 pro-
sent) med partnerne RWE Dea (30
prosent) og Repsol (30 prosent).

Wintershall i gang med Imsa
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Skråblikk på oljebransjen

Fremtidens næringsklynge i Trøndelag
Har du hørt om NODE? Jeg gjetter at
svaret er ja. Boreteknologiklyngen på
Sørlandet klarte i fjor å heve seg til eli-
tedivisjonen for klynger i Norge, og
fikk status som Global Center of Excel-
lence (GCE). Det var vel fortjent.
Klyngen har veletablerte leverandør-
og samarbeidsrelasjoner, nyskapende
teknologi og leverer til internasjonale
markeder. 

Er det mulig å tenke seg noe 
tilsvarende i Trøndelag?  

Har du hørt om NCE Instrumentati-
on (NCEI)? Mange av dere som jobber
med olje og gass her i regionen har
nok det, men ganske få ellers i landet,
det har jeg erfart som styreleder for
klyngen. Den trønderske klyngen har
over 50 medlemsbedrifter, og like
mange hangarounds, som jevnlig del-
tar på frokostmøter, workshops og
gjennomfører prosjekter. De fleste job-
ber innen olje og gass.

Hva oppnår NODE ved å være en
GCE-klynge? Statlige bevilgninger på
10 mill per år er ikke å forakte, men
det er neppe grunnen til at store be-

drifter som Cameron, Aker Solutions
og NOV engasjerer seg og bidrar i
klyngearbeidet. 

Da jeg spurte noen av de store
NODE-bedriftene om dette under ONS
var de tydelige på at deltakelse ga

markedsføringsfordeler, både nasjo-
nalt og internasjonalt. Noen nevnte
også den politiske oppmerksomheten
og alt det medfører. I tillegg har de ut-
viklet effektive regionale leverandør-
kjeder. Disse effektene burde også
være av interesse for de store leveran-
dørbedriftene i Trøndelag.

Det tar tid å bygge en velfunge-
rende næringsklynge. Ikke minst i vår
region, vil enkelte si, og føyer gjerne til
en strofe om trivelige, men akk så tre-
ge trøndere. Men på ett område har vi

i hvert fall ikke vært trege. NCEI har
jobbet intensivt med å planlegge for
tiden etter støtten fra det offentlige
opphører. 

En omfattende strategiprosess i
høst har gitt klare konklusjoner. Våre

medlemmer ønsker å bidra til en ny
klynge. En klynge som tar mål av seg
til å utnytte den posisjonen Trondheim
har innen havromsteknologi.

Flere forskningssentre med tema
knyttet til havrommet er allerede eta-
blert i NTNU og MARINTEKs regi. I til-
legg har Ocean Space Centre fått mye
medvind med et forprosjekt direkte
inne i nasjonalbudsjettet. Dette gir oss
en sterk grunnmur å bygge kommersi-
ell klyngeaktivitet på.

Og arbeidet er godt i gang. NCEI

har vært fødselshjelper til et konsor-
tium av bedrifter som skal levere søk-
nad til Innovasjon Norge i slutten av
april. Det har blitt søkt samarbeid
både med enkeltbedrifter og andre
klynger, som for eksempel akvARENA. 

I en bredt anlagt havromsklynge vil
det også være spennende muligheter
for teknologifokuserte leverandører til
olje- og gassbransjen. Vår erfaring fra
NCEI er at teknologi ofte kan finne nye
bruksområder i møte med bedrifter fra
et annet markedssegment. Det kan vi
utnytte og bli gode på hvis vi samler
de beste miljøene. 

VI håper og tror at trønderske be-
drifter og kunnskapsmiljø klarer å
samle seg om denne nye klyngen. Bor-
det er dekket, og kaka kan bli stor. For
å klare det er det viktig at de store og
toneangivende bedriftene i regionen
er tydelige på hva de trenger og at de
er villige til å bidra inn i en havrom-
sklynge. En klynge som har potensiale
til å bli like stor, like internasjonal og
like nyskapende som NODE. Minst.

«En omfattende strategiprosess i høst har gitt klare
konklusjoner. Våre medlemmer ønsker å bidra til en ny
klynge. En klynge som tar mål av seg til å utnytte den
posisjonen Trondheim har innen havromsteknologi.»

May Britt Myhr har vært adm. dir. i Sintef Petroleum AS. Hun arbeider nå som frittstående konsulent med
styreverv i flere teknologitunge bedrifter og er styreleder i instrumenteringsklyngen i Trøndelag NCEI.

Olje-og gasskonferansen

Orkangerkonferansen
Orkdal kulturhus, torsdag 28. mai 2015

Påmelding på:
www.orkangerkonferansen.no
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SmartPipe – en intelligent rør-
ledning som gir sanntidsover-
våkning av korrosjon, tøying,
vibrasjon, utmatting og flow.
Utviklet og testet i Midt-
Norge. – Røret kan bli en
gamechanger i bransjen,
mener prosjektleder Ole
Øystein Knudsen på Sintef.

Nylig dro forskere fra Sintef opp en
200 meter lang rørbit fra Orkanger
havn. Den ble lagt ut i fjor høst, og var
en prototype på SmartPipe, som skulle
bekrefte at elektronikken og senso-
rene som ligger i isolasjonslaget på rø-
rene kunne overleve i lang tid under
vann, og sende nødvendig informa-
sjon til land. Rørledningen ble også
kveilet opp, for å teste at den kan leg-
ges ut med båt.

–  Testen var en suksess, konklude-
rer Knudsen. Det meste gikk som
planlagt, og de få overraskelsene tea-
met fikk, kan enkelt fikses med små
justeringer, forteller han. 

Paradigmeskifte
SmartPipe er utviklet av et  konsortium
av midtnorske bedrifter. Siemens leve-
rer utstyret som sørger for kommuni-
kasjon fra røret og til rigg/land. Brede-
ro Shaw på Orkanger produserer rø-
rene og monterer utstyret. Force Tech-
nology i Fossegrenda har utviklet soft-
ware som tolker dataene, og Norbi-
tech på Røros har produsert elektro-
nikken. Batteripakkene er utviklet av
ebm-Papst i Oslo. Kommunikasjonssy-
stemet er utviklet og patentert av Sin-
tef.

Knudsen tror Smartpipe kan bli et
paradigmeskifte for industrien. 

– Med sanntidsovervåkning i hele
rørledningens livstid, så kan man sette
inn preventive tiltak før det blir for
sent. Man sparer penger på nedetid,
og får betydelig bedre kontroll på til-
standen i en rørledning, og kan for-
lenge levetiden. Tradisjonelt gjør man
slike overvåkninger med sensorer, men
siden de går igjennom rørveggen så er
man sparsom med bruken. Alternativt

bruker man pigging, som er dyrt og gir
nedetid, forteller han. 

Kan også måle flow
Underveis oppdaget forskerne at me-
toden også har en utilsiktet effekt av
positiv art.

– Målet med Smartpipe var til-
standsovervåkning, men sensorene
kan også måle indre trykk langs hele
rørledningen. Så man kan også bruke
det som er verktøy for å forstå flowen
i røret,. Dette har tidligere vært infor-
masjon som har vært utilgjengelig.
Man har kun kunnet målt trykket på
hver ende av røret, og så har men re-
gistrert at trykkfallet har vært høyere
enn både forventet og ønskelig. Må-
lingen fra sensorene våre vil kunne
forklare hva som skjer, og man vil kun-
ne bedre flowen , som enkelt omset-
tes i mer effektiv produksjon. Dette
kan bli et like bra salgsargument som
tilstandsovervåkningen, tror Knudsen.     

Tror på kommersiell suksess
I utgangspunket kan alle rør som bru-
kes i offshore, både i transport og pro-
duksjon trenge teknologien. 

– Vi går mot stadig mer kompliserte
utbygginger, dypere vann og høyere
trykk og krevende miljø, så markedet
er økende, mener Knudsen.

Målsettingen er at elektronikken i
rørene ikke skal fordyre en rørledning
med mer enn fem prosent.

Neste fase for Smartpipe er å få på
plass et fullskala pilotanlegg. Et ameri-
kansk oljeselskap har allerede meldt
sin interesse som vert for piloten.

– Dette selskapet kontaktet oss et-
ter ulykken i Mexicogulfen. De regnet
med en innskjerping i kravene til rør-
overvåkning. De var i gang med sitt
eget prosjekt, men da de oppdaget
SmartPipe og så at vi var godt i gang,
tok de kontakt med oss. Vi har tro på
at dette kan bli starten på en kommer-
siell suksess, mener Knudsen.

Det ser lovende ut. Lykkes vi med
dette er det en gamechanger. Det kan
bli kjempestort, avslutter prosjektlede-
ren.

Testsuksess for fremtidens rørledning

FAKTA:
• SmartPipe har vært et 6-årig
forskningsprogram (2006-2013).
Målet var å forene materielle ned-
brytningsmodeller og analyseverk-
tøy med sensordata fra olje- og
gassrør – for å oppnå øyeblikkelig
tilstandskontroll. Forskningsrådet
bevilget 25 millioner til forsknings-
programmet.
• Partnere i prosjektet er SINTEF,
Force Technology, Bredero Shaw,
ebm-Papst, Siemens Subsea, Tech-
nip, Eni, ConocoPhilips, Petrobras
og Total.

– Dette er veldig spennende
teknologi. Vi ligger tett på
operatørene og vet hva de
etterspør, og de vil ha smar-
tere teknologi som reduserer
risiko, sier Snorre Lillesand,
contract & commercial mana-
ger i Bredero Shaw i Orkanger,
som nå jobber med å ta
SmartPipe over i en 
kommersiell fase.

Selskapet jobber nå med å fullføre
konseptutviklingen. 

– En del av dette er å få på plass en

forretningsmodell rundt SmartPipe. Vi
jobber med intern posisjonering. Når
vi er  ferdig med den så vil vi selge pro-
duktet, men vi er allerede i gang med
å promotere det. Så du kan si at vi er
inne i en sluttfase, forteller Lillesand.
Det meste vil falle på plass i løpet av
ett års tid. 

Det kommersielle potensialet er
stort, mener Lillesand. Men samtidig
minner han om at det er en konserva-
tiv bransje som ikke umiddelbart om-
favner nye ideer. 

– Det er en utfordrende vei å gå.
Alle har tekniske preferanser, og det er

mye spesifikasjonsarbeid som skal gjø-
res. Det kan hende vi har tekniske løs-
ninger som ikke har livets rett. Vi må
hensynta krav til effektivitet og økono-
mi hos kunden. Så det vi jobber med
nå er rett og slett tuning av teknologi.
Men vi som sitter som eksperter på
rørledninger ser helt klart potensialet
for denne teknologien, dette er virke-
lig et spennende prosjekt, sier han.

Han roser samarbeidet mellom par-
tene. 

– Det har vært et veldig positivt
samarbeid mellom aktører som ikke
hadde et naturlig grensesnitt oss i

mellom, men vi har utviklet konseptet
etter hvert som vi har møtt utfordring-
ene, og lært hverandre å kjenne, sier
han.

Snart klar for markedet

Prosjektleder i SINTEF, Ole Øystein Knudsen, ved Orkanger havn i forbindelse med testingen av det nye oljerøret. 
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Politikeren har ordet
Ivar Vigdenes, ordfører i Stjørdal kommune, politisk rådgiver for tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Det er for tiden uklart hvordan eieran-
delene i Johan Sverdrup skal fordeles.
Dette bør engasjere flere enn selska-
pene selv.

Selv marginale endringer av norsk
petroleumspolitikk eller praksis i for-
valtningen kan ha stor betydning for
det norske fellesskapet. I form av ver-
diskaping, arbeidsplasser og ringvirk-
ninger fra selskapene, men også i
form av direkte inntekter til statskas-
sen. Jeg tar meg eksempelvis i å reflek-
tere over at mens det kan være stor
oppmerksomhet om summer på stats-
budsjettets utgiftsside, kan det for fra-
vær av tilsvarende på statens inntekts-
side være tilnærmet ingen offentlig
diskusjon. Manglende inntekter til fel-
lesskapet (gjennom fradrag) har finan-
siert mange operahus på sokkelen for
å si det slik.

I eierfordelingen av Sverdrup hand-
ler det også om store verdier for felles-
skapet. Dette må vurderes i lys av to
forhold. For det første hva som er den
riktige fordelingen i et ressursforvalt-
ningsperspektiv. For det andre at sta-
ten gjennom Petoro i dette tilfellet
også har direkte eierskap.

Om det førstnevnte kan gjøres
mange betraktninger. På den ene si-
den høres det logisk ut om myndighe-
tene først og fremst insentiverer leting
og utvinning av lønnsomme funn på
norsk sokkel. På den andre siden for-
utsetter en ren verdimessig fordeling
fullt klarsyn om en rekke begivenheter
og beslutninger som ligger fram i tid,
som man umulig kan fastslå med sik-
kerhet, og hvor en risikerer både en-
deløs krangling og taktisk posisjone-
ring fra selskapene. Enkelte verdivur-
deringer kan også være mildt sagt kre-
vende. Produksjon på én del av feltet
kan eksempelvis støttes av trykkfor-

hold på den andre. Hvilken verdi skal
dette gis? Osv. osv.

Når det gjelder statens direkte eier-
interesser er saken mer klar. Her fikk
Petoro bevilget 100 millioner som en
ekstrabevilgning for å ivareta disse. Og
konklusjonen ble kommunisert tyde-

lig: verdier må legges til grunn for for-
delingen. Dette var klar tale fra et sel-
skap som også er forventet å ivareta
ressursforvaltningsmessige hensyn.
Når PUD-en ble innlevert hadde de

imidlertid snudd 180 grader, samtidig
som de allikevel og fortsatt fastholdt
at en verdimessig fordeling ville være
det mest riktige. Ville et ordinært sel-
skap ha opptrådt slik, vel vitende om
at Det Norske uansett ikke aksepterte
fordelingen?

Det er vanskelig å tolke dette an-
nerledes enn at de øvrige partnerne
krevde Petoros tilslutning for å aksep-
tere en innlevering av PUD-en, og at
Petoro kom til at hensynet til framdrift

av forvaltningsmessige årsaker var vik-
tigere enn en etter deres syn riktig for-
deling. Men det store spørsmålet blir
da: kan OED akseptere en slik begrun-
nelse for sin endelige avgjørelse når
saken nå ligger på deres bord? Uav-
hengig av utfall er det vanskelig å se
annet enn at OEDs avgjørelse på den
ene eller andre måten vil være i mot-
strid med Petoros (uttalte eller tilråd-
de). Jeg skjønner godt at de ikke ville
ha saken i utgangspunktet.

I alle tilfeller er vi heldige som har et
sterkt og dyktig olje- og energidepar-
tement. Det er kanskje bra at de får
gjøre vurderingen i iallfall relativt ro og
mak. Men om vi allikevel skal tippe: en
prinsipielt volumbasert fordeling, men
med noen verdimessige betraktninger
på toppen?

Riktig fordelt?

«I alle tilfeller er vi heldige som har et sterkt 
og dyktig olje- og energidepartement. Det er

kanskje bra at de får gjøre vurderingen i iallfall
relativt ro og mak. Men om vi allikevel skal tippe: en

prinsipielt volumbasert fordeling, men med noen
verdimessige betraktninger på toppen?»

eni norge har lang erfaring fra olje- og gassvirksomhet i Norge. Gjennom 

nesten 50 år har vi utviklet oss til å bli en av de største aktørene på norsk 

sokkel, med aktivitet både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Som 

operatør for Goliat bygger vi ut det første oljefeltet i Barentshavet. 

Er du student og vil jobbe for oss i sommer? Les mer: eni norge.com/jobb

spennende horisont, 
          langsiktig perspektiv

eni norge - innovatør i Barentshavet
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Kitty Eide, kommunikasjonssjef drift og prosjekt i AS Norske Shell.

Operatørens hjørne

Opp og ut
«E du tuillat?» var reaksjonen jenta
fikk om å søke seg inn på det nye sub-
seaingeniør-studiet i Kristiansund til
høsten. Jeg frykter at vår bransje har
fått en knekk i attraktiviteten. Egentlig
burde det være tvert i mot. Vi har alle
et ansvar for å fortelle hele historien.

Kontinuerlig kompetanseeutvikling
er en viktig forutsetning for hva vi skal
gjøre i fremtiden, selv om kost-kutt,
nedgang i oljepris, prosjekt på hold og
nedbemanninger er alvorlig. Rattsø-
utvalget mener at oljenæringen etter-
hvert mister kraft som vekstmotor i
Norge, mange sier det er slutten for
oljealderen. Andre argument taler
tvert i mot, og at det som nå skjer er
en nødvendig justering for å finne
igjen veigrepet.  Makrobildet er at ver-
dens befolkning er mer enn doblet
bare siden jeg ble født. Forventet fol-
ketallsvekst de neste 30 år tilsvarer
mer enn fem nye Trondheim hver uke.
Også de trenger energi. IEA mener
verdens energibehov vil dobles fra
2000 til 2050. Olje og gass vil være en
viktig del av energimiksen som skal
dekke behovet. Ergo: vi behøves.  Selv
om konjukturene svinger, er antall
kompetente hjerneceller i sving per
antall fat produsert økende. Innova-
sjon er mer enn bare ny teknologi og
nye prosesser. Det handler også om
nye måter å tenke på, nye partnerskap
og vilje til å satse. Det kan Norge. 

I vårt 40-års oljealderperspektiv er
det bygd både en moderne velferds-
stat og utviklet kunnskap med sterk

bærekraft  også i tøffe tider. Vi har
blitt en pålitelig energileverandør,  vi
har gått fra 0 til 6600 milliarder olje-
fondkroner og fra 0 til verdensleder-
kompetanse innenfor komplekse tek-

nologier over og under vann.  Fra nær
100% import av ressursinnsats for å
utføre oppgavene i oljenæringen tidlig
på 70-tallet, melder SSB under 20%
ved siste målepunkt. Vi skaper også
store verdier utenfor egne grenser. I
2013 ble det satt ny eksportrekord på
206 milliarder kroner for petroleums-
rettede varer og tjenester, olje og gass-
alg ikke medregnet.   

Bak tallene ligger mye kompetanse,

innovasjon, markedsteft og hardt ar-
beid. Mange av Shells samarbeids-
partnere startet sin kompetansereise
med Draugen i 1993 – det første feltet
i Norskehavet. Et godt eksempel er

Oss-Nor. De fikk den største vedlike-
holdskontrakten vi tildelte i fjor. De har
ikke ventet på at mulighetene kom-
mer levert på døra, men har oppsøkt
dem. Etableringen i Hammerfest var
både tidlig og tydelig. I tillegg satses
internasjonalt, med oppdrag på tre
kontinent utenfor Europa så langt.
Dette er helt i tråd med oppskriften for
ambisjoner og vekst. Se opp og ut – få
flere bein å stå på. Farstad Shipping i

Ålesund er et annet eksempel som var
med i 1993. Far Grip og Far Fosna var
to sofistikerte fartøy skreddersydd for
offshoreoppdrag på et tidspunkt da
det meste annet tilgjengelige materiell
var ombygde fiskefartøy. I dag har Far-
stad nesten 80% av sin omsetning
utenfor Europa, de er blant verdens
største selskap i markedet for store og
mellomstore supplyskip, og flåten er i
vekst. Australia er ett av de store og
voksende markedene for Farstad,
mellom annet med oppdrag for Shells
Prelude. Mange andre norske bedrifter
er  også på leverandørlisten til pioner-
prosjektet. Prelude FLNG vil revolusjo-
nere hele LNG-industrien, og  blir ver-
dens største offshoreinstallasjon. Pro-
sjektet i seg selv har også sitt «lille
stykke Norge». Didrik Reymert har ho-
vedansvaret for hele Prelude-prosjek-
tet. Han er fra Moss. 

Her hjemme foregår det også bety-
delige aktiviteter. 2015 blir Nyhamnas
travleste ekspansjonsprosjekt-år. Både
«i»-«æ» og «e»  er med på et av de
største pågående industriprosjektene i
Norge. Parallelt med at verdiskapingen
måles i kroner,  videreutvikles også
kompetansen som skaper ny business
for de som vil og tør nok. 

23. runde blir et nytt kapittel, der
erfaring og teknologi er byggesteine-
ne for et nytt kompetansetrinn opp.
Det er passer godt for alle oss som tri-
ves med å være i front når nye mål skal
nås.

«I vårt 40-års oljealderperspektiv er
det bygd både en moderne

velferdsstat og utviklet kunnskap med
sterk bærekraft  også i tøffe tider. Vi
har blitt en pålitelig energileverandør,

vi har gått fra 0 til 6600 milliarder
oljefondkroner og fra 0 til

verdenslederkompetanse innenfor
komplekse teknologier over og 

under vann.»

for 15 år siden

5 nye oljeselskap til
Norskehavet
I 16. konsesjonsrunde ble tildelt 34
nye blokker Norskehavet, og 5 nye
aktører slapp til med deltakerandeler.
Dette er Conoco, Enterprise, Fortum
Phillips og RWE-DEA. Vinneren må
sies å være BP Anmoco. Conoco der-
imot var meget skuffet etter sin inn-
sats med Heidrunplattformen og til-
tak for å få med midtnorsk leveran-
dørindustri.     

Svale mer lovende enn
Norne
Stemningen var høy etter at Statoil
gjorde sitt Svalefunn 6 km nordøst
for Norne. Over 60 mill fat olje av
god kvalitet. Målet er å ha feltet klart
for produksjon senest om 2 år.     

Åsgard B på plass på
Haltenbanken – hektisk på
Vestbase
Åsgard B fører til stor aktivitet på ba-
sen i 4-5 måneder fremover, og i til-
legg er Vastbase nå hovedbase for de
3 Stolt-Nilsen boreriggene som ope-
rer i Norskehavet. For å få nok plass
skal det sprenges ut 7 mål tomt i
nord og dessuten planeres 13 mål
vest på basen. Et nytt lagerbygg på
2500 m2 settes opp og inspeksjons-
hallen for rør utvides betraktelig.

Knoppskyting fra
Linjebygg Offshore i
Trondheim
MainTech AS er et nytt selskap som
skal spesialisere seg innen vedlike-
hold og inspeksjonsstyring i midt-
norsk industri. Bak selskapet står Lin-
jebygg med 66% og de ansatte med
resten av aksjekapitalen. Daglig leder
dr. ing. Stein Valen sier at markedet
først og fremst er driftsmarkedet
offshore, petrokjemi og energipro-
duksjon.

Nr 1, januar 2000
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Ny sveiserobot skal sikre konkurransekraft
Fosdalen Industier har inves-
tert i en av landets raskeste
robotiserte sveiseceller. En
sekstimers TIG-sveis blir nå
ferdigstilt på 3 minutter.

– Den nye sveiselinja gjør oss i stand til
å konkurrere med – og helst utkonkur-
rere – lavkostlandene, i et internasjo-
nalt marked, sier daglig leder ved Fos-
dalen Indsutrier, Terje Skjevik.

Sveiseroboten bruker K-TIG sveise-
teknologi. Kort fortalt er en K-Tig  en
sveis hvor man ikke bruker tilsatsmate-
riale, i en enkel gjennomgående sveis.
Resultatet er en sveis som utelukkende
består av grunnmaterialet. Dette gir
ingen fusjonslinjer og eliminerer prak-
tisk talt potensialet for inneslutninger,
porer og andre defekter som er typis-
ke for mange sveiseprosesser. Dette
gir en sveis mindre utsatt for korrosjon
og kan forlenge sveisens levetid. Me-
toden håndterer også tradisjonelt van-
skelige materialer som titan.

– K-TIG representerer en enorm
produktivitetsøkning med sveisehas-
tigheter som er betydelig  raskere enn
konvensjonell TIG/GTAW-sveising. Hot
Wire Tig metoden K-TIG utfører svei-
ser opp til 16 mm i en omdreining,
mens de eliminerer behovet for tilsats-
materiale og fugebearbeiding . Opp
med produktiviteten, ned med kostna-
dene. Vi kan også utvide tjenestespek-
teret i forhold til at vi håndterer flere
materialtyper,  forteller en fornøyd
Skjevik.

Logger hver eneste sveis
Fosdalen Industrier har en strategi som
innebærer at de skal ligge i front når
det gjelder kompetanse og konkurran-
sekraft innenfor de markedssegmen-
ter de opererer i. Denne investeringen
er en naturlig videreføring av dette,

forteller Skjevik. 
– Dette innebærer at vi kan tilby

avanserte sveiseoppgaver til en kon-
kurransedyktig pris. Vi kan produsere
raskere, og ikke minst sikrere i form av
at risikoen for sveisefeil i forbindelse
med spesielt påleggssveis reduseres
betydelig med denne metoden. Vi kan
overvåke og lagre detaljerte sveisedata
for hver sveis som blir utført. All svei-
seinformasjon er tilgjengelig for kun-
den online dersom de ønsker det, til
og med fysiske bilder og film av lysbu-
en, sier han.

Fosdalen Industrier utvikler selv
godkjente og CE merkede fiksturer for
å sikre optimal effektivitet på opp-
spenninger. Dette bedrer sikkerheten
knyttet til oppspenning av arbeids-
gods. Selskapet jobber nå med å pa-
tentere det  egenutviklede utstyret .

Håper på Johan Sverdrup
Fosdalen industrier har i mange år
vært en underleverandør til Kværner
Verdal. Tildelingen av byggingen av
jacketer til  Johan Sverdrup-utbygging-
en gir forhåpninger, men de tar intet
for gitt.   

– Vi er selvfølgelig glade for at

Kværner Verdal har vunnet viktig
kontrakt på Johan Sverdrup, vi har
vært underleverandør til de siden tidlig
på 90-tallet. Vi jobber kontinuerlig
med styrking av konkurransekraft, og
har selvfølgelig således forhåpninger
om at vi skal nå opp i konkurransen
om underleverandørkontrakter også
denne gangen.  Men vi tar det ikke
som noen selvfølge, vi er nødt til å føl-

ge opp med kvalitet i alle nivå, på pris,
på gjennomføring og på sluttprodukt
– dette er vi oss bevisst, forteller Skje-
vik.

Daglig leder ved Fosdalen Indsutrier,
Terje Skjevik

Nyinstallert TIG sveiselinje i Fosdalen.
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www.kvaerner.com

Realising the world’s most
amazing and demanding projects

Kristiansundsbaserte Safepath
AS har satt seg som mål å
bedre sikkerheten til havs.
Med bruk av øvelser, opplæ-
ring, kvalitetssikring og over-
våkningssentraler vil de bidra
til at  rederier og operatører
kan gjennomføre alle typer
marine operasjoner med høy
sikkerhet.

– Safepaths tjenester innen beredskap
er todelt. Vi tilbyr kvalitetssikring av
gjeldene prosedyrer og system, samt
konkrete øvelser på krise- og nødsitua-
sjoner. Alle øvelser foregår mens fart-
øyet er ute til havs. Dette for å sikre at
øvelsen foregår i mest mulige realistis-
ke omgivelser. Øvelsen gjennomføres
vanligvis to ganger, underveis gis vei-
ledning og konkrete råd om forbe-
dringer. Avslutningsvis kjøres en debri-
efing av mannskapet, og det leveres
en sluttrapport til rederi eller operatør-
selskap, sier Terje Rødahl, gründer og
adm. dir. i Safepath. 

– Dette kombineres med inspeksjo-
ner som gir viktig kunnskap om kva-
liteten på fartøy og materiell. Formålet
er å avdekke eventuelle feil, mangler
eller defekter som truer sikkerheten
om bord. Safepath as gjennomfører
generell fartøysinspeksjon ved kai med
gjennomgang av fartøyet, dets utstyr
og gjeldende sertifikater. Avslutnings-
vis utarbeider vi en sluttrapport med
konkrete råd om forbedringer, fortset-
ter Rødahl, som har lang fartstid som
marineoffiser bak seg.

Økt sikkerhet  - lavere kostnader
Rødahl grunnla selskapet sammen
med Rune Andre Smenes i 2013. 

– Kombinasjonen var veldig bra.
Jeg  hadde mye kunnskap om regel-
verk og beredskap i norsk økonomisk
sone og Svalbardsonen, mens Smenes
hadde mye kunnskap om marine ope-
rasjoner, sier han.

– Kort tid etter oppstarten så vi på
muligheten for å etablere en overvå-
kingssentral for antikollisjon og marine
operasjoner på sokkelen. Vi har hatt
og har en tett dialog med Kystverket
og fått innspill og råd om oppbygging
av sentralen og tilgang på AIS signaler.
Sentralen er klar til overvåking og vi er
i forhandlinger med flere oljeselskaper
om overvåking av installasjoner på
Norsk og utenlandsk sokkel.

Vi har som mål å  være en brobyg-
ger som bidrar til økt sikkerhet og re-
duserte kostnader for operatørene, av-
slutter Rødahl.

Selskapet er Achilles-godkjent.

Kvalitetssikrer offshoretrafikken

Terje Rødahl Debrifer dekksbesetningen pa Rem Fortress
etter endt øvelse pa oppdrag for AS Norske Shell.
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STJØRDAL 
Midt-Norges 
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Trondheim 
Lufthavn Værnes

Kort veg til teknologi-
   byen Trondheim

RWE Dea fikk innvilget søkna-
den om å utsette innlevering
av PUD for Zidane i ett år. I
søknaden beskrev lisensen et
arbeidsprogram for å øke den
kommersielle verdien av pro-
sjektet ytterligere.

– Dette arbeidsprogrammet planleg-
ges ferdigstilt annet halvår i år og
gjennomføres sammen med partner-
ne, andre interessenter og kontraktø-
rer. Dette vil forbedre verdiskapingen
og gjøre prosjektet mer robust til å ta
en investeringsbeslutning med påføl-
gende PUD innlevering, opplyser RWE
Dea Norge.

– Zidane inneholder betydelig gass-
ressurser og vi i RWE Dea vil gjøre vårt
ytterste for å bringe Zidane i produk-
sjon. Planen for feltet er å bygge ut
med en havbunnsramme med tilknyt-
ning til Heidrun-plattformen. Der skal
gassen bli prosessert og eksportert vi-
dere til markedet gjennom Polarled-
rørledningen, opplyser Øystein Elias-
sen, kommunikasjonssjef i RWE Dea
Norge. 

Zidane- og Heidrun-partnerne har
vært i forhandlinger om tilknytning til
Heidrun-plattformen, men har så
langt ikke kommet frem til en avtale
som er akseptabel for alle parter. Der-
for har Zidane-partnerne sendt til OED

en anmodning om avgjørelse etter
TPA-forskriften § 13 knyttet til denne
uenigheten. 

– Timeplanen videre er beheftet

med usikkerhet og den er også av-
hengig av utenforliggende faktorer.
Disse er først og fremst sengetilgjeng-
elighet på Heidrun for offshorearbei-

det og fremdrift i kommersielle for-
handlinger og løsning. Lisensens mål-
setning er å sende en PUD innen fris-
ten, sier Eliassen.

Skal gjøre Zidane mer robust

Øystein Eliassen,
kommunikasjonssjef 
i RWE Dea Norge.



RETURADRESSE:

Midnor CNI AS
P.b. 3020 Lade, 
7441 Trondheim

B
PORTO BETALT

VED 
INNLEVERINGA

P.P.

NORGE/NOREG

Certex Offshore Group

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

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

to supply the perfect package for your business. 

www.certex.net
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The Lifting KnowHow
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Næringsforeningen i
Trondheimsregionen og
Adecco kåret Årets ledertalent
i Trondheimsregionen.
Vinneren ble Thomas
Reinertsen, direktør for 
Olje & Gass i Reinertsen AS.

Juryen, besto av Rolf Jarle Brøske (le-
der) kommunikasjonsdirektør i Det
norske Maria Eggen fra Adecco, Silje
Engeness i Kosmorama, Frode Halvor-
sen fra Trondheim Makers og Kenneth
Stoltz  fra Næringsforeningen i Trond-
heimsregionen.

De hadde følgende å si om vinne-
ren:

– Han har gjennom en årrekke mar-
kert seg positivt i flere ulike lederposi-
sjoner etter at han gikk inn i familiebe-
driften som nyutdannet ingeniør fra
Aberdeen i 2000.

Selskapet har i løpet av disse 15

årene opplevd en eventyrlig vekst.
Konsernet er fylkets største arbeidsgi-
ver innen olje og gass, og hadde i fjor
2.800 ansatte og en omsetning på om
lag 4 milliarder kroner – mer enn en
dobling på bare 10 år.

Foruten olje og gass, tilbyr Reinert-
sen leveranser innen industri, bygg og
anlegg, og samferdsel, og selskapet
bidrar med sin kompetanse til stor ver-
diskaping både for regionen og nasjo-
nen.

Thomas Reinertsen leder gruppens
divisjon for olje- og gassvirksomhet,
og er ansvarlig for store, komplekse
satsinger for selskapet. Han er også
eier av konsernet, sammen med faren
Torkel, onkel Erik og søskenbarnet
Kristian.

Thomas leder en virksomhet som
ikke bare er av stor betydning i og for
regionen, men som også har et nasjo-
nalt og internasjonalt nedslagsfelt,

ikke minst gjennom sterk industriell til-
stedeværelse og oppbygging i Mur-
mansk. Det kan nevnes at tidligere
statsminister Jens Stoltenberg, næ-
ringsminister Trond Giske og hans rus-

siske kollega trakk frem Reinertsen AS
som mønstereksempel for satsing i
nordområdene. 

I alt 23 kandidater var nominert til
prisen.

Oljemannen Thomas Reinertsen:

Årets ledertalent i Trondheimsregionen


