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Norsk industri har alltid ønsket at
olje og gass fra norsk sokkel skal fø-
res i land i Norge for videre foredling
og industrielt bruk. Ilandføring fører
med seg store ringvirkninger på land
– ofte i industrifattige kystkommu-
ner.

Oljeselskapene på sin side vil helst
sende råvarene direkte fra norsk sok-
kel og ut av landet. Lite ansvar og
raske cash. Dette var også hensikten
for Heidrun og Ormen Lange som
nevnes nedenfor.

Handlekraftige politikere har en-
kelte ganger stukket kjepper i hju-
lene. Prosjektet "Ormen til Møre"
ble med suksess kjørt av daværende
fylkesordfører Ole Øverland og pro-
sjektleder Ståle Nogva, populært kalt
Stålormen. Resultatet er industrie-
ventyret på Aukra.  Metanolfabrik-
ken på Tjeldbergodden hadde heller
ikke sett dagens lys uten entusiastisk
innsats fra ordførerne i Aure, Hemne
og Hitra godt hjulpet av politikerne i
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

fylke.
Men nå kan det være slutt. Fi-

nansdepartementet har ute på hø-
ring et forslag om å endre eiendoms-
skatten på industrianlegg, verk og
bruk. Dette forslaget vil ha stor ef-
fekt på kommuner med store indus-
trianlegg som  vil miste betydelige
skatteinntekter.

Dette er skatteinntekter som dis-
se kommunen bruker for å opprett-
holde et godt skole- og velferdstil-
bud, bygge ut infrastruktur og tilret-
telegging av tomtearealer med
mere.

Forslaget ble sendt ut 18. juni og
høringsfristen for Finansdeparte-
mentets forslag er allerede 18. sep-
tember.  Her er det ikke mer enn ti-
den og veien for våre politikere. Hvis
ikke kan dette være den sikre spiker i
kista for blant annet nye, store iland-
føringsplaner av olje og gass i Norge
med tilhørende industriutbygging og
arbeidsplasser.

Slutten på ilandføring?

22 midtnorske bedrifter stiller ut på
den 384 m2 store Midt-Norge-stan-
den på Offshore Europe i Aberdeen
8-11. september.  Godt hjulpet av en
historisk lav kronekurs er de på of-
fensiv jakt etter nye markeder.

Kompetansen er bygget opp med
erfaring fra norsk sokkel, og viser
med all mulig tydelighet at norsk
teknologi og kunnskap er ettertrak-
tet vare over hele verden. 

Offshore Europe er verdens nest
største offshoremesse i år, og jevn-
stor med hjemlige ONS som arran-
geres i 2016. Det forventes over
60.000 besøkende fra hele verden.

Første gang Midnor arrangerte
fellesstand på Offshore Europe var i

1997, da med fire utstillerbedrifter.
Dette viser den eventyrlige veksten
oljeindustrien i Midt-Norge har hatt,
og viljen og evnen til å satse utenfor
landets grenser. Mange har i dag
salgskontor rundt om i verdens olje-
hovedsteder som Aberdeen, Hous-
ton, Rio og i Midt-Østen og Asia.

Det stagnerende markedet her
hjemme gjør utlandet til stedet å sel-
ge sine tjenester og teknologi .

Som vanlig vil felleskantina på
Midt-Norge-standen med servering
av god midtnorsk mat og drikke bli
en hot-spot i Aberdeen. Oljefolk mø-
tes, stemningen er god og kontakter
skapes.

Midtnorsk oljeindustri
på eksportoffensiven

Orkangerkonferansen 2015:

Påkrevd hvileskjær
for bransjen

Billedtekst: Stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (Ap), adm dir i
Oljedirektoratet Bente Nyland og til høyre mangeårig ildsjel og koordinator for
Orkangerkonferansen Gunnar Friberg, tidligere gründer og sjef for Bredero
Shaw Thermotite på Orkanger.

Årets Orkangerkonferanse
samlet som vanlig rundt 100
deltakere fra oljeindustrien,
næringslivsinteresserte politi-
kere og studenter. Nedturen i
markedet merkes, men mange
av foredragsholderne holdt
fast på at vi nå er inne i et
høyst påkrevd hvileskjær for
oljebransjen. 

Sjefen for Oljedirektoratet Bente Ny-
land ser fremtiden lyst i møte, og lovet
den ungdommelige delen av forsam-
ling en sikker fremtid i Norges oljein-
dustri. Hun rettet samtidig en adva-
rende finger mot at oljeselskapene på
norsk sokkel utsetter utbyggingen av
tidskritiske felt. Disse ressursene vil
kunne gå tapt for alltid, og dette er
tap for Norge som nasjon. Riset bak
speilet må være at myndighetene hus-
ker godt  når oljeselskapene skal tilde-
les nye leteblokker på norsk sokkel.

Stortingsrepresentant Terje Lien
Aasland (Ap) som er nestleder i energi

og miljøkomiteen hadde et lærerikt
døgn på Orkanger i nærkontakt med
industrimiljøet på stedet. Han var im-
ponert over den oljeindustrien som i
løpet av relativt få år var bygget opp i
Midt-Norge, og lovet full innsats på
flere felt for at bølgedalen som følge
av prisfallet på olje ikke skal bli så dyp.

Therese Kvinge fra Statoil kunne
berette at det svært aktuelle STEP-pro-
grammet for å få ned kostnadene på
norsk sokkel var igangsatt lenge før
prisfallet på olje. Bransjen var allerede
da fullt klar over at en vesentlig for-
enkling av forskrifter og prosedyrer var
nødvendig. I tillegg må de forskjellige
aktørene i bransjen samordne og ko-
ordinere sine spesifikke standarder. Og
dette må gjelde både for oljeselskap
og for leverandørene.



Nr 3/2015  I Midt-Norsk Olje & Gass  I NYHETER     3

Ansvarlig utgiver, annonser, 
adresseforandring, retur: 
Midnor CNI AS, P.b. 3020 Lade, 
7441 Trondheim

Christian M. Bachke
tlf. 922 38 250
e-post: christian@midnor.no

Ansvarlig redaktør: 
John Borten, tlf. 47 41 47 34
john.borten@gmail.com

Teknisk/grafisk utforming:
Monsen Grafiske, tlf. 924 59 701
kjell@monsen-grafiske.no

Trykk:
Mediatrykk, Bergen

Redaksjonsråd:

• Asbjørn Rønning
Sør-Trøndelag fylke 

• Knut Viggo Larsen
Nord-Trøndelag fylke 

• Bengt Endreseth
Møre- og Romsdal fylke 

• Birger Elvestad
Trondheim kommune

• Helge Hegerberg
Kristiansund kommune

• Audny Mehammer
Stjørdal kommune

• Aage Schei
Orkdal kommune 

• Jostein Grimstad
Verdal kommune

• Olav Hunnes
Hemne kommune 

• Tor Langvold
Bjugn kommune

• Bernt Olav Simonsen
Aure kommune

• Bernhard Riksfjord, 
Aukra kommune

Denne utgaven 
samt tidligere utgaver

kan lastes ned fra 
våre nettsider:

midnor.no

M
IL
JØM

ERKET

241 59
9

Trykksak

www.norbit.com

SUBSEA LEAK 
DETECTION

Stand 1F101

Som vanlig inviterer Stjørdal
kommune oljefolk til opera på
Steinviksholmen i august, og i
år benyttet ordfører Ivar
Vigdenes anledning til å vise
frem kommunenes store og
flotte nye kulturhus Kimen. 

Adm dir Atle Soneson i VNG fortalte
om det største oljefunnet i Norskeha-
vet i fjor, Pil og Bue på Haltenterras-
sen. Her pågår boring nå og det pågår
nå sidestegsboring på Boomerang.
Dette kan bety at feltet øker i størrelse
og verdi. Og dette er godt nytt for
Midt-Norge og fremtidige muligheter
like utenfor Frøya.

Atle Sonesen, no 2 fra venstre,
sammenligner den kompliserte
boringen på Haltenterrassen med et
borhull fra Stjørdal Rådhus som ender
opp i Hull 18 på greenen på Størdal
Golfbane 4 km unna. Tv
fylkesvaraordfører Arne Braut, Sør-
Trøndelag, regiondirektør Anders
Bystrøm, Jämtland og Härjedalen og
th ordfører Ivar Vigdenes.

Olje og opera på Stjørdal
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STAND 1F101

Stolte
AXTechere
foran "Tower of
Power" under
installasjon på
North Sea Giant
i Danmark. Fra
venstre Torgeir
Haukebø, Kjell
Ødegård,
Richard Myhre
og Snorre
Barstein.

AXTech i Molde har blitt olje-
bransjens go-to bedrift for
grensesprengende løfteope-
rasjoner. 
Med selvutviklet teknologi har de i
det siste tiåret muliggjort off-
shoreoperasjoner hvor vanlig løf-
teteknikk kommer til kort. Kronen
på verket kom i fjor, da selskapet
leverte et gigantisk løftetårn til
offshorefartøyet "North Sea Gi-
ant", som skal senke og heve mo-
duler til undervannskompressor-
stasjonen på Åsgard. Enkelte løft
er på 400 tonn. Kapasiteten på
løftetårnet er 420 tonn.

– Utfordringene vi er best på å
løse er kompliserte løft av veldig
tunge offshoreelementer i rom
sjø. Da kommer vanlige kraner til
kort. Vi har utviklet kompense-
ringssystemer og mekaniske de-
sign som kompenserer for beve-
gelsene fartøyet får. På Åsgard er
dette helt essensielt. Hvis noe
skulle ryke på havbunnen må de
ha muligheten til å skifte ut deler
av kompressortoget i løpet av 24
timer. Da kan man ikke ligge å
vente på pent vær, slik vanlige løft
krever, forteller Richard Myhre,
daglig leder i AXTech

AXTech har fått mye skryt for
måten de løste Åsgardutfordring-
en på, og har reist verden over for
å fortelle om jobben. 

Selskapets hovedmarked er
norsk sokkel, men de jobber også
mot det sørasiatiske markedet
med integrering av deres teknolo-
gi i produksjonsskip og med dyp-
vannsinstallasjoner i Sør-Amerika.

I tillegg til prosjektet på North
Sea Giant er AXTech i ferdigstillel-
sesfase for det spesielle vinsjesy-
stemet for inntekking av produk-
sjonsrørene på Asta Hansteen
plattformen (ca. 400T kapasitet). 

– Vi er også i commisioning-
fase på spesialutstyret, inkl. en
600T vinsj, for inntekking og dem-
ping av produksjonsbøya på Shell
«Stones»-prosjektet, FPSO «Turi-
tella»,  sier Kjell Ødegård, direktør
for marked, salg og service i AX-
Tech.

Ekstremløfterne fra Molde
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without compromising safety

Reinertsen i Trondheim har i
samarbeid med Sintef utviklet
ny teknologi som kan resultere
i store teknologiske fremskritt
innen CO2-rensing og hydro-
genproduksjon. Nå skal tekno-
logien testes i et pilotanlegg
på Tjeldbergodden.

– Vi tror dette kan bli veldig stort. At vi
nå får testet denne teknologien i en
pilot på Tjeldbergodden er helt opti-
malt. Går det som jeg tror så kan vi gå
rett til markedet etter at vi er ferdige
på Tjeldbergodden. Jeg ser egentlig
ikke noen show stoppere,  sier Torkild
Reinertsen, adm. dir. i Reinertsen. 

I kjernen av anlegget finner vi tu-
senvis av rør belagt med en syltynn
membran av palladium. Membranen
slipper igjennom hydrogenatomene
og CO2en blir igjen på utsiden i ren
form og er klar for lagring eller til økt
utvinning av olje. 

Kan halvere hydrogenprisen
Hydrogen blir ofte beskrevet som
fremtidens drivstoff, og flere bilprodu-
senter har teknologien klar og biler på
markedet. Prosessindustrien har også

et veldig stort behov for
hydrogen. 

Men hydrogen er dyrere
å produsere enn bensin og
diesel. Reinertsen mener
denne teknologien kan hal-
vere kostnadene med å pro-
dusere hydrogen.  

– Prisen på rensingen av
CO2 og produksjonen av
hydrogen vil gå kraftig ned
når denne teknologien blir
implementert. Jeg tro det
komme til å revolusjonere
hydrogenproduksjon, sier
Reinertsen. 

Det hele startet da Rei-
nertsen hadde prosjekt på
Mongstad, og de så at
CO2-teknologien var datert
og hadde begrenset utvik-
lingspotensial. Han kontaktet derfor
Nils A. Røkke, klimadirektør i Sintef. 

– Sammen rotet vi rundt i verktøy-
kassen deres til vi fant palladium-spo-
ret. Jeg er utdannet dr.ing. selv, og føl-
te at det kunne være et stort potensial
i denne teknologien, forteller Reinert-
sen.

– Det har vært en fantastisk reise

og nå gleder vi oss virkelig til å teste
dette, forteller Reinertsen. 

– Noe av bakgrunnen for at Statoil
viser oss denne tilliten er at de gene-
relt ser det som viktig å støtte initiativ
som kan bringe CCS teknologier vi-
dere mot kommersialisering. Det at vi
har hatt V&M.kontrakten for Tjeldber-
godden i 20 år, gjør at vi vet hvordan

vi skal jobbe sikkert i anlegget, og
hvordan kravene til testanleggets tek-
nisk sikkerhet skal ivaretas, sier Rei-
nertsen.

På randen av en teknologirevolusjon:

Renser CO2 og lager rimelig hydrogen

Den nye teknologien for CO2-rensing
og hydrogenproduksjon testes nå ut i
et eget pilotanlegg på metanolfab-
rikken på Tjeldbergodden.
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Åndalsnesbedriften AAK inn-
gikk en rammeavtale med
Statoil februar 2013 gjeldende
tjenester innen forebygging av
fallende gjenstander for perio-
den 2013 til 2017, med opsjon
på ytterligere forlengelse. 

Kontrakten ble i januar 2014 utvidet
for å ivareta mer komplekse tjenester
innen sikring av potensielle fallende
gjenstander. Nå har Statoil gjort et
strategisk valg med å tildele denne av-
talen til AAK AS som eneste aktør,
gjennom opsjonene i rammeavtalen.

AAK AS leverer gjennom rammeav-
talen tjenester innen fallende gjen-
stands inspeksjoner, fallende gjen-
stands survey samt opplæring av Sta-
toils og andre kontraktørers personell
innen inspeksjons- og observasjons-
teknikk. 

– Ved utvidelsen av rammeavtalen
leverer AAK AS også fra nå mer komp-
lekse tjenester i tillegg til den enkleste
formen for sikring av gjenstander med
fallende potensial, med elektrikere,
mekanikere, sveisere, riggere og gene-
rell ingeniør- og installasjonsstøtte,
opplyser AAK i en pressemelding.

Ut 2021
Tjenestene fra AAK AS vil i hovedsak
bli levert til Statoils offshoreinstallasjo-
ner og landanlegg, men rammeavta-
len er også tilpasset for å imøtekom-
me Statoils internasjonale behov for
disse tjenestene I Avtaleperioden, med
forlengelse av opsjoner, er nå gjeldene
ut 2021.

– Dette er en meget viktig kontrakt
for oss. AAK har arbeidet i med dette

fagfeltet over meget lang tid og har
opparbeidet gode systemer samt solid
basiskompetanse i organisasjonen
innen alle faser av dette arbeidet. Vi er

stolte over å bli valgt igjen - og av utvi-
delsen av rammeavtalen - til en såpass
erfaringsbasert og krevende oppgave.
Vi gleder oss til å videreføre det tette

samarbeidet med Statoil, sier Torgeir
Nærø, adm. dir. i AAK AS.

Statoil utvider avtalen med AAK

Regjeringen ønsker å fjerne
eiendomsskatten for blant
annet ilandføringsanlegg for
olje og gass.

– Dette vil ramme i alt 343 kommuner
som i dag har inntekter fra eiendoms-
katt relatert til vannkraft, vindkraft, in-
dustri og landanlegg for olje- og gass-
indsutrien, forteller Bernhard Riksfjord
(Ap), ordfører i Aukra kommune. 

For Aukra, som er vertskap for
ilandføringsanlegget for Ormen
Lange- feltet, utgjør dette et tap på
rundt  150 millioner kroner årlig.

– Det sier seg selv hvor dramatisk et
slikt bortfall av inntekt vil bli. Dette er
en rettighet som har eksistert i 104 år,
og har dannet grunnlaget for mange
løft i distriktene. Mange av kommune-
ne på Nordmøre, Aukra inkludert, har
i mange år brukt 10 prosent av eien-
domskatten på å ruste opp lokal infra-
struktur. Vi har brukt av disse pengene
på tuneller, Molde flyplass og Atlanter-
havsveien, for å nevne noe. Uten eien-
domskatten ville vi ikke kunne bidra

inn i slike prosjekt,  sier han. 
I regjeringserklæringen til den blå-

blå regjeringen står det at Høyre og
Frp  vil "frita fastmonterte, ikke-inte-
grerte maskiner fra eiendomsskatt i in-
dustrianlegg" deriblant ilandførings-
anlegg for olje og gass. Like før som-
merferien ble forslaget lagt ut til hø-
ring, og høringsfristen var satt til 18
september.

– Det er nok ikke ulovlig å gjøre
dette slik, men det er høyst uvanlig.
Da forslaget ble sendt ut på høring,
var stortinget gått ut i ferie, det sam-
me gjelder lokalpolitikerne. På toppen
av det hele har vi et valg oppi dette. Så
timingen var overraskende, sier han. 

Men Riksfjord har liten tro på at
denne endringen vil komme.

– Når man ser på hvor mange det
rammer så tro jeg ikke dette vik skje.
Både Ap og Sp er i mot. Flere repre-
sentanter i Venstre har sagt at dette
ikke kommer på tale. Jeg tror ikke det
blir fremmet, men man vet aldri, av-
slutter Riksfjord. 

Aukraordfører bekymret for eiendomsskatten
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SUPERIOR SOLUTIONS
FROM DEDICATED SPECIALISTS

Complete System Solutions with Thrusters and Azimuth Propulsors

Visit us at our joint stand at Offshore Europe Aberdeen 8-11 September 2015
Stand no.  1F 81/2 

                       www.brunvoll.no                                       www.steerprop.com     STAND 1F81/2

Teekay Petrojarls FPSO,
Petrojarl 1, åpnet oljeselska-
penes øyne for fleksibiliteten
og verdien av å bruke denne
typen offshoreinstallasjon på
mellomstore og små felt da
den ble tatt i bruk på
Osebergfeltet i 1986. Nå får
den  livet forlenget med minst
15 år.

Siden debuten på Oseberg,  har Petro-
jarl 1 været på feltene Troll, Lyell, Ful-
mar, Balder, Fife, Fergus, Flora, Angus,
Hudson, Blenheim, Kyle og Glitne. 

Petrojarl 1 har vært eksepsjonelt
pålitelig, med en production reliabilty
rate på 96-99 prosent under tøffe for-
hold i Nordsjøen. 

– Den har vært som en støvsuger
når det kommer til å utnytte margina-
le felt. Med en FPSO unngår man høye
kostnader både i oppstart og ved av-
slutning, som muliggjør produksjon av
felter som normalt sett ville blitt for-
latt, sier Øyvind Jordanger i Teekay Pe-
trojarl.

Nå ligger Petrojarl 1 i tørrdokk ved
Damen Shiprepair i Rotterdam hvor
den bygges om og oppgraderes.  Der-
etter skal den inn  i en femårskontrakt
med brasilianske Queiroz Galvão, hvor
den skal være på Atlanta feltet i San-
tos Basin.

Petrojarl1 – verdens første FPSO – still going strong

Over: Petrojarl 1 i tørrdokk ved
Damen Shiprepair i Rotterdam hvor
den bygges om og oppgraderes.
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OKEA, Trondheims nye oljesel-
skap, vil være nyskapende i en
sektor kjent for sin konserva-
tisme. Innovasjon, kostnadsfo-
kus og fleksibilitet er stikkord
medgründer Ola Borten Moe
trekker frem når han snakker
med Midt-Norsk Olje&Gass om
selskapet. 

Sammen med Erik Haugane, og hans
tidligere kolleger fra det Norske, bo-
reingeniør Anton Tronstad og siv.øk
Knut Evensen er Borten Moe godt

inne i fasen med å få stablet selskapet
på bena.

– Nå er jobben å få investorer til å
satse på vårt team og vårt konsept,
forteller han. 

I bunnen ligger en visjon om en ny
type oljeselskap. Konseptet er enkelt.
OKEA vil bli et oljeselskapenes svar på
IKEA. 

God timing
– Det er viktig for oss å få fram at vi
ikke ønsker å bli nok et leteselskap. De
norske skattereglene for kostnader til-
knyttet leting har virket godt med tan-
ke på leteaktiviteten, men det har
også resultert i selskaper som kun leter
uten noen som helst tanke om utbyg-
ging eller drift når de finner noe. Vi
har ambisjon om å bli et fullverdig pro-
duksjonsselskap, og mener det er rom
for å skape verdier ved å tenke nytt
innen produksjon, sier Borten Moe. 

Per dags dato er det over 90 funn
på norsk sokkel uten planer for utbyg-
ging, forteller han. 

– Vi ønsker å se på slike prosjekter
med nye øyne, fordi vi tror det ligger
muligheter for lønnsomme utbygging-
er i mange av dem.

Timingen er god, mener han. 
– Den lave oljeprisen gjør at mange

oljeselskaper nå går igjennom porte-
føljen, og skiller mellom de feltene de
må ha og det som er kjekt å ha. Ter-
skelen er nok lav for å realisere verdier
om dagen,  så jeg tror det kommer til
å komme flere interessante prospekter
opp for salg.

– Alle må ha incentiver
Tiden er mer enn moden for å finne ri-
meligere løsninger innen norsk olje-
sektor, mener Borten Moe

– Visste du at ingen av boligkvarte-
rene på norsk sokkel er identiske? Alt
er skreddersøm. Oljebransjen er en av
to bransjer i Norge som har blitt stadig
mindre effektiv. Den andre er bygge-
næringen. Dette er to næringer som
har hatt negativ effektivitetsutvikling,
derfor går regjeringen etter landbru-
ket, og sier det er vi som må effektivi-
sere, sier han ironisk.  

– Derfor vil vi ha en liten og flek-
sibel organisasjon, hvor det skal bli let-
tere å diskutere utradisjonelle løsning-
er. Vi skal representere en kultur i
bransjen. Vi vil se på andre forret-

ningsmodeller, med mindre enheter.
OKEA skal være enkelt, innovativt, ha
et stort kostnadsfokus, og ikke bli som
alle de andre oljeselskapene, slår han
fast.

Borten Moe ser for seg at det kan
bli aktuelt å gå inn i samarbeid med
riggselskaper ved utbygginger, for så å
dele oppsiden. Alle involverte må ha
incentiver for å holde produksjonen
oppe, mener han. 

Pengene nesten på plass
Selv vil hans posisjon være å skaffe
prosjekter i en tidligfase sammen med
nyansatte Espen Myhra, tidligere sjef
for leteseksjonen i Olje- og energide-
partementet.  

Nå jobber OKEA-gründerne med å
hente inn de finansielle musklene som
må på plass, deretter vil de få på plass
godkjenning fra myndighetene for å

bli en aktør på norsk sokkel.
– Erik har jobbet med å få på plass

investorer, noe vi langt på veg er i land
med. Vi kommer til å trenge en egen-
kapital på en til to milliarder kroner i
oppstartsfasen. Utfordringen blir å
bruke denne finansielle muskelen så
smart at det gir løftekraft. Detaljene
rundt finansieringa planlegger vi å gå
ut med senere i høst, sier Borten Moe.

Borten Moe sier at han ikke hadde
tanker om å være med på å starte et
oljeselskap etter endt karriere som
statsråd i Olje- og energidepartemen-
tet.  

– Jeg trivdes godt i SIVA, og så for
meg et langt løp der. Men hvor ofte
får man tilbud om å være med på noe
slikt? Vi har troen på at dette er mulig.
Vi har alle sagt opp trygge og godt be-
talte jobber, og satser egne penger på
at dette er et godt konsept.

– Skal ikke bli som de andre

«I bunnen ligger en visjon om
en ny type oljeselskap.

Konseptet er enkelt. OKEA vil
bli et oljeselskapenes svar 

på IKEA.»

«Timingen er god, mener han.
Den lave oljeprisen gjør nok

at mange oljeselskaper nå går
igjennom forskjellen på de

feltene de må ha og det som
er kjekt å ha. Terskelen er nok
lav for å realisere verdier om

dagen, så jeg tror det vil
komme flere interessante
prospekter opp for salg.»

«Visste du at ingen av
boligkvarterene på norsk

sokkel er identiske? 
Alt er skreddersøm.

Oljebransjen i Norge har blitt
stadig mindre effektiv.»

Jarand Rystad (bildet), adm.dir.
i Rystad Energy, tror OKEA kan
bli et Midt-Norsk industrieven-
tyr. Men helt ukritisk er han
ikke.  

– Forutsatt tilstrekkelig egenkapital,
dyktige folk til på vurdere reservoar og
kreative og dyktige folk på å finne ut-
byggingsløsninger, kan det være god
mulighet for verdiskapning, sier Ry-
stad.

– Det er et uredd team med kreati-
vitet og kontakter, selv om de sitter
utenfor sentrum av Olje-Norge. De
klarer sikkert å rekruttere dyktige folk
på undergrunnsfag som reservoar og
geologi som vil være helt nødvendig. 

Må ha fet pengebok
Men han påpeker at selskapet har

valgt en krevende stategi.
–  Leting er lettest fordi man får

kontant skattefradrag og trenger min-
dre kontanter. Produksjon gir direkte
kontantstrøm. I den valgte modellen
får man hverken kontanter fra drift el-
ler fra skattemyndighetene, så det kre-
ver en tjukk lommebok. En liten ut-
bygging kan fort kreve en investering
på flere milliarder for en enkelt eier.
Man kan selvsagt låne penger, med
sikkerhet i feltets reserver, men det er
risiko både for kostnadsoverskridelse
og svikt eller feilboring i selve reservo-
aret. Det er mange eksempler på det-
te, inkludert Erik Hauganes «eget»
felt – Jette – sier oljeanalytikeren.

Selskapet vil også være i en posi-
sjon hvor de ikke vil være operatør for
feltene de har eierskap i. Det medfører
sine egne utfordringer.

Det er ofte krevende å få tilstrekke-
lig kontroll uten å være operatør, og så
er det slik at noen operatører er åpne
for innspill fra partnere, andre er det
ikke, sier han – og minner om at Skeie
Energy prøvde denne modellen, uten
å lykkes. 

– Men teamet har mye erfaring og
gode nettverk, så de vet nok hvilke
operatører det er lett å samarbeide
med, sier han.

Mange funn på markedet
Timingen synes han virkelig er på
OKEA sin side

– Det er mange funn i markedet
der endelig utbyggingsløsning ikke er
besluttet. Her kan man kjøpe seg inn
for en rimelig penge. Kanskje de aller-
ede vet hvilke småfelt de har lyst på.

Oljeprisen blir svak en god stund til,
noe som er en fordel når man vil kjøpe
seg inn til en bra pris og sikre kost-
nadseffektive utbyggingsløsninger. Fra
2017 vil oljeprisen stige betydelig og
da kan lønnsomheten i feltene bedre
seg tilstrekkelig til at dette kan bli en
nytt midt-norsk industrieventyr, avslut-
ter Rystad.

– Spennende, men krevende
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Mørenot Offshore AS, et av
selskapene i Mørenot konser-
net på Sunnmøre, har i løpet
av tre måneder inngått
kontrakter verdt 25-30 millio-
ner kroner. 

Det meste av salget fra Mørenot Offs-
hore går til den internasjonale seismik-
kindustrien. 

– Gjennom de siste år har utvikling-
en av et mer komplett produktspekter,
som også omfatter deflektorer, vært
en viktig del av selskapets strategi. De-
flektorer er store innretninger sørger
for effektivt å trekke ut og holde riktig
avstand mellom kabler og annet utstyr
som slepes bak båtene. Nylig leverte
bedriften  ett sett MODE53 deflektorer
til selskapet PGS Geophysical AS. PGS
Geophysical AS blir dermed den første
kunden som tar i bruk denne mellom-
store utgaven av våre  deflektorer, for-
teller Stig Hurlen, adm. dir i Mørenot
Offshore.

Lykkes i Kina
Samtidig med at denne leveransen fer-
digstilles, er det inngått en tilsvarende
kontrakt med det kinesiske selskapet
China Oilfield Services Limited som i
løpet av høsten også vil få levert sitt
første sett MODE53 deflektorer fra
Mørenot Offshore AS. Mørenot Offs-
hore AS sin første kunde for sine
MODE-deflektorer var Polarcus
DMCC, som i lang tid har benyttet
MODE37, en mindre utgave av MODE-
serien, på tre av sine skip. 

– Denne uken bekreftet de bestil-
lingen av ett sett MODE53 som da leg-
ger beslag på det meste av vår sin ka-
pasitet på leveranse av deflektorer
denne høsten. Vi har, med denne siste
avtalen, inngått tre tilsvarende
kontrakter i løpet av tre måneder med
en samlet verdi på 25 – 30 millioner. Vi
er svært tilfreds med at det har vært
mulig å oppnå disse kontraktene i et
ellers vanskelig marked, sier Hurlen.

Mørenotkonsernet har omlag 470
ansatte, egne selskaper Kina, USA,
Canada, Litauen, Spania og Scotland, i
tillegg til flere steder langs norskekys-
ten. Aktivitetene til selskapene i kon-
sernet omfatter produksjon og salg av
fiskeredskaper, utstyr til oppdrettsnæ-
ringen, samt utstyr til offshoreindustri-
en.

Inngår nye kontrakter
i vanskelig marked

STAND 1F81/1

Deflektoren sørger for effektivt å
trekke ut og holde riktig avstand
mellom kabler og annet utstyr som
slepes bak båtene, her ferdig montert
på skipet.
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Glamox signerte i sommer en
rammeavtale med Statoil for
leveranser av LED belysning til
Johan Sverdrupfeltet. 

Glamox skal levere en komplett lys-
pakke med LED belysning til alle platt-
formene. Dette inkluderer lysarmatu-
rer og flomlys for eksplosjonsfarlige
områder samt sikre områder. I tillegg
skal Glamox levere et bredt spekter av
produkter til boligkvarteret. 

Valg av LED belysning gir betydelige
driftsfordeler ved bla. reduserte drifts
– og vedlikeholdskostnader samt ener-
gieffektive og miljøvennlige løsninger
med lang levetid. Analyser viser at nye
energieffektive belysningsløsninger gir
vesentlige vedlikeholdsbesparelser og
reduserer CO2 utslippene betraktelig. 

Kontrakten representerer en mile-
pæl for offshoreindustrien, og Johan
Sverdrup prosjektet vil være det første
feltet med kun LED belysning. 

Kontrakten omfatter også opsjoner

på fremtidige prosjekter som Johan
Castberg, Snorre 2040 og Peregrino II. 

Konsernsjef Kjell Stamnes i Glamox
er meget fornøyd med kontrakten. 

– Vi er meget glade for å bli tildelt
denne kontrakten av Statoil. Johan
Sverdrup er et viktig prosjekt for leve-
randørindustrien i Norge, og et av de
viktigste industriprosjektene i Norge
de neste 50 år. Kontrakten er en av
den største i Glamox sin historie og
befester Glamox sin posisjon som en
ledende og innovativ belysningsleve-
randør til det globale olje og gass mar-
kedet, sier han.

LED-kontrakt til Glamox

Arbeidet med stålunderstellet
til stigerørsplattformen på
Johan Sverdrup-feltet er i
gang ved Kværner i Verdal. 

Fabrikasjonen av de første byggeklos-
sene til Johan Sverdrup-prosjektet er
nå i gang. Mandag 29. juni startet
brenneoperatør Stian Myrvold Green
hos Kværner, maskinen som skal skjæ-
re opp stålet til det som skal bli stålun-
derstellet til stigerørsplattformen på
Johan Sverdrup-feltet. 

– Dette er en spesiell dag. Vi har
jobbet lenge og grundig med forbere-
delsene av et spennende og komp-
lekst prosjekt. Det føles veldig bra at vi
nå er i gang med å bygge et av de
største industriprosjektene i Europa,
sier Kjetel Digre, direktør for Johan
Sverdrup-prosjektutbyggingen.

Industriens mest komplekse
Stålunderstellet som nå er under byg-
ging på Kværner Verdal vil veie 26 500
tonn. Det gjør det til det største stå-
lunderstellet i Europa. 

– Stålunderstellet vil også bli det
mest komplekse som er bygget i in-
dustrien. Gjennom understellet skal vi
hente kraft fra land, styre subsea
vanninjeksjon og eksportere oljen og
gassen som produseres på feltet. I til-
legg legger vi til rette for å kunne ta
inn framtidige faser i Johan Sverdrup-
feltutviklingen til stigerørsplattformen.
I konstruksjonen til understellet tilret-

telegger vi for å kunne ta inn så mye
som 56 gjennomføringsrør, sier Digre. 

Stålunderstellet til stigerørsplattfor-
men skal transporteres og installeres
på Johan Sverdrup-feltet i 2017. På
grunn av størrelsen, vil stålunderstellet

bli fraktet til feltet på den største lek-
teren for denne typen transport i ver-
den, Heeremas H-851. For å kunne ta i
mot den 260 meter lange lekteren, må
kaien på Kværner Verdal oppgraderes.

– Vi har en ambisiøs plan på å star-

te produksjonen på Johan Sverdrup
sent i 2019. Vi er nå i gang med byg-
gingen av de første byggeklossene i
prosjektet i henhold til plan, sier Digre.

I gang med Johan Sverdrup 

Her kuttes det første stålet til Johan Sverdrup-plattformen. Fornøyde tilskuere er fra venstre administrerende direktør
Kværner Verdal, Sverre Myklebust, direktør for Johan Sverdrup-prosjektutbyggingen Kjetel Digre (Statoil) og arbeids- og
sosialminister Robert Eriksson. Maskinoperatør er Stian Myrvold Green. Foto: Kværner.

Utbyggingen av Johan Sverdrup kom i grevens tid for leverandørindustrien. For mange midt-norske bedrifter har 
kontrakter i forbindelse med Sverdrup sørget for sårt tiltrengt jobb i vanskelige tider. For enkelte har det berget skuta.

Konsernsjef Kjell Stamnes i Glamox er
meget fornøyd med å ha blitt tildelt
kontrakten på levering av LED-
belysning til alle plattformene på
Johan Sverdrup-feltet.
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Konferanser 

og seminarer

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

30.9-1.10.2015. 
HMS-konferansen.
Kristiansund
www.komvekst.no 

17.09.2015.
Oljens Dag, 
Kristiansund
www.kristiansund.kommune.no 

22-23.09.15.
Den Internasjonale 
IO-konferansen, 
Trondheim
www.io-conf.no 

3.12.2015.
Desemberkonferansen
Kristiansund
www.komvekst.no

Bransjemøter olje og
gass

NPF Trøndelag
www.npf.no

Petropolen
Kristiansund
24.09.2015.
22.10.2015.
19.11.2015

www.petropolen.no

Maritimt Forum 
Midt-Norge

31.08.2015.
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...

Statoil har tildelt
Trondheimsbaserte Autronica
Fire and Security AS en ram-
meavtale på levering av ESD,
brann- og gassutstyr til hele
Johan Sverdrup-feltet, med
opsjon på feltene Johan
Castberg, Peregrino og Snorre.

– Dette er en utrolig viktig avtale for
Autronica, og er en av de største ram-
mekontraktene i firmaets snart 60 år
lange historie, opplyser selskapet i en
pressemelding.

Autronica er veldig stolte over den-

ne kontrakten, som utvilsomt vil bidra
til å sikre ytterligere vekst og enda
flere arbeidsplasser. Det satses allerede
mye på nye mennesker i firmaet om
dagen, og den positive trenden  synes
via flere utlyste stillinger, både i Sta-
vanger og i Trondheim.

Autronica er et internasjonalt sel-
skap med kontorer i hele verden. Au-
tronica ivaretar hele verdikjeden fra
idè, produktutvikling og produksjon til
ferdig leveranse og service fra hoved-
kontoret i  Trondheim. Norsk teknologi
er i verdenstoppen, og når kunden
krever det aller ypperste innen sikker-

het, blir norsk teknologi ofte valgt.

– Befester posisjonen
Autronica, Divisjon olje & gass, har
allerede levert flere store prosjekter
den siste tiden, som Statfjord, Aasta
Hansteen, Goliat, Edward Grieg og
Gina Krog. I tillegg har de i dag en ek-
sisterende rammeavtale med Statoil.

– Kontrakten bekrefter vår sterke
posisjon som en pålitelig partner for
de store aktørene i olje- og gassindus-
trien, skriver selskapet.

Autronica Trondheim tildelt betydelig rammeavtale

Leveringer til Johan
Sverdruputbyggingen holder
Midsund Bruk i aktivitet ut
2016. – Denne kontrakten gjør
at vi holder liv i bedriften i et
heller svært dårlig offshore-
marked, forteller Kurt Arve
Haugen, salgssjef ved Midsund
Bruk. 

Bedriften skal levere i alt sju separator-
tanker, hvorav den største er på hele
23 meter. I tilegg skal de levere to
elektrostatiske coalescere som brukes
for å skille vann fra olje og gass.
Kontrakten er en EPC-kontrakt hvor
Midsund Bruk står for ingeniørarbeid,
innkjøp og konstruksjon/fabrikasjon.

Kontrakten er den største enkeltor-

dren Midsund noen sinne har signert,
og den har opsjoner for andre Statoil-
prosjekt som Johan Castberg, Snorre
2040 og Peregrino.

– Vi håper og tror at dette vil gi oss
enda flere jobber i tiden fremover, sier
Haugen.

Midsund Bruk har ca. 85 Ansatte,
og er en hjørnesteinsbedrift på Otrøya
som utgjør brorparten av Midsund
kommune. Kommunen har i overkant
av 2000 innbyggere og Haugen sier
permitteringer ville blitt dramatisk for
samfunnet. 

At kontrakten ble vunnet i tøff
internasjonal konkurranse smakte eks-

tra godt, men er ikke en overraskende
bedrift av Midsund. De har i flere år
slått sine utenlandske konkurrenter
når det kommer til separatortanker. I
de siste årene har de levert til Ivar Aa-
sen, Gina Krog, Mariner og det bane-
brytende Åsgard Subsea. Nå har de
øynene sine på resten av verden. Be-
driften jobber for tiden med å få
ASME-sertifisering, som gjør at de kan
levere til aktører i Asia, Amerika, Afri-
ka og Midt-Østen.

Rekordkontrakt til Midsund Bruk

Adm. dir. Ingebjørg Klausen og salgssjef Kurt Arve Haugen, Midsund Bruk. 



12 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass  I Nr 3/2015

Natten til fredag 21. august
krysset gassrørledningen
Polarled 66 grader 33 minutter
nord. Det er aller første gang
en rørledning krysser
Polarsirkelen og dette åpner
opp en helt ny motorvei for
gass fra Norskehavet til
Europa – langt under budsjett,
melder Statoil.

Den 482 kilometer lange 36 tommers
rørledningen strekker seg fra Nyham-
na i Møre og Romsdal til Aasta Han-
steen-feltet i Norskehavet. Verdens
største rørleggingsfartøy, Solitaire fra
Allseas, gjør jobben og beveger seg
sakte framover, nøyaktig 24,4 meter
om gangen omtrent hvert sjette mi-
nutt, døgnet rundt. 

Under oppstarten i mars ble røret
trukket inn til Nyhamna. I løpet av sep-
tember vil  fartøyet være framme ved
Aasta Hansteen-feltet, om været tilla-
ter det.  Selv tidlig på høsten må man
regne med å stoppe opp på grunn av
bølger og vind.  Det har nå vært en
lang periode med godt vær.  Polarled
blir også den dypeste rørledningen på
norsk sokkel: Ved Aasta Hansteen-fel-
tet, skal de ned på 1 260 meter. Det er

også første gang i verden at et  rør på
36 tommer i diameter legges på så
stort dyp. 

Skytteltrafikk
Fartøyet legger rundt fire kilometer rør
til daglig. Det betyr at de trenger to til
tre båtlaster med rør om dagen. 

Ett for ett løftes de mellom  12 og
15 tonn tunge rørene om bord – og
når én båt er tom tar det ikke mange
timene før nok en av de seks båtene

som går i skytteltrafikk kommer for å
levere enda flere rør. 

Når røret løftes om bord på Solitai-
re går det inn i et enormt samlebånd.
Røret beveger seg fra stasjon til sta-
sjon på det 397 meter lange og 41
meter breie fartøyet hvor rørbitene
sveises sammen. Det meldes om svært
god kvalitet på sveisingen. Over 14
000 sveiser er sjekket, og  reparasjons-
raten er på 0,6 prosent, informerer
Statoil.

Sparer penger
På kontoret i Stavanger kan prosjektle-
der Alfred Øijord smile bredt. Etter pe-
rioder med dårlig vær i starten, like et-
ter inntrekking ved Nyhamna i mars,
har prosjektet gått veldig bra – også
økonomisk.

– Vi ligger an til å levere langt
under budsjett. Opprinnelig investe-
ringsbudsjett for rørledningsprosjektet
var 11,1 milliarder kroner. Nå forven-

ter vi  et investeringsnivå rundt 7,5
milliarder kroner. Dette skyldes god
planlegging, god markedskunnskap
og god gjennomføring. Basert på det-
te har vi også kunnet treffe markedet
med hensyn til  kapasitet og pris. 

Bygger  for framtiden
Ved oppstart  er det bare gassen fra
Aasta Hansteen som vil bli  transpor-
tert gjennom Polarled, men røret har
en diameter på 36 tommer og plass til
mer. 

– Vi har installert seks tilknytnings-
punkter, kall det framtidige påkjørsler
til den nye motorveien for gass, sier
Håkon Ivarjord oppdragsleder for Po-
larled Utviklingsprosjekt. Med Polarled
åpner vi for eksport av gass til Europa
fra et helt nytt område, og med infra-
strukturen på plass vil det også bli  mer
attraktivt å lete i nærområdet.

Polarled – den første rørledningen som
krysser Polarsirkelen

www.norbit.com

SEABED MAPPING

Stand 1F101

Rørene til Polarled sveises sammen på leggefartøyet Solitaire.

Polarled ender opp på Nyhamna i Møre og Romsdal.



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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FiGS
Non-Contact Inspection of Cathodic Protection Systems

 › Detect coating damages on exposed & buried pipelines, 
jackets, subsea structures, wind turbine foundations 
and any other offshore structures

 › Accurately measure anode performance and calculate 
CP values

 › Optimise CP retrofitting

 › Significantly reduce inspection time

 › Ensure the integrity of your structure by combining 
inspection data with SeaCorrTM CP modelling

www.forcetechnology.com/no

Leveransen av tre kompressor
hus til Ormen Lange-anlegget
på Nyhamna beviser at
Kværner i Verdal har flere ben
å stå på. 
Hjørnesteinsbedriften i Verdal har eta-
blert seg som spesialist på jacketer,
stålunderstell til plattformer, men i et
tørt og vanskelig offshoremarked,
måtte bedriften tenke nytt for å over-
leve. 

Kompressorhusene som nå er levert
er en mer multidisiplin leveranse enn
jacketene er og setter andre krav til
gjennomføringen. Dette er en leveran-
se til søsterbedriften på Stord. Slutt-
kunden Shell var skeptisk til om Verdal
kunne gjennomføre denne leveransen.
Prosjektet har i midlertid gått bra, og
er levert til rett kvalitet og riktig tid, og
med gode HMS resultat. Bak sukses-
sen ligger en metodisk omstillingsplan
i regi Myklebust. Verftet har brukt ti-
den mellom oppdrag på sertifisering
og opplæring av staben, for å øke
Kværner Verdals multifaglige kompe-
tanse.  De siste årene har rundt 400
månedsverk gått med til dette. Leve-
ringen til Nyhamna viser at verftet har
lykkes i satsingen.

- Modifikasjonsoppdrag på landan-
legg er et nytt satsningsområde for

Kværner, som bi-
drar til at konsernet
er mer fleksibelt.
Leveransen av de
tre kompresorshu-
sene til Nyhama vi-
ser at vi kan bygge
andre produkter
enn stålunderstell,
sier konserndirek-
tør Sverre Mykle-
bust.

Kværner Verdal utvidet repertoaret Petroleumspolitisk
Utvalg Trøndelag 
etablert

Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskom-
mune har sammen med de fire sto-
re oljekommunene Trondheim.
Orkdal, Stjørdal og Verdal etablert
et politisk brohode for å fremme
viktige oljepolitiske saker. 

Under etableringen ble to sen-
trale oppgaveområder pekt ut. Før-
ste punkt er å styrke den politiske
samhandlingen  i Trøndelag. Dette
gjelder konsesjonstildelinger, lob-
byvirksomhet for viktige industripo-
litiske saker og oppfølging av ved-
tak og høringsuttalelser. Dette for å
ivareta oppgaver av rent politisk ka-
rakter som ofte bør fristilles fra næ-
ringens utøvere. Punkt nummer to
er å øke samarbeidet og samhand-
lingen mellom aktørene i leveran-
dørindustrien og forskningsmiljø-
ene med politikere og den offentli-
ge forvaltning. Målet er i fellesskap
å utforme den videre satsing, iden-
tifisere viktige oppgaver, markeds-
føring etc.

Styreleder i oppstartsåret er fyl-
kesordfører Tore O. Sandvik i Sør-
Trøndelag.
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Norske Shell gjennomførte
nylig offisiell åpning av sitt
nye flotte subseabygg på
Vestbase. 

Det nye bygget erstatter andre bygg
Norske Shell har leid på Vestbase, og
dermed oppnås mer effektiv logistikk
samt mindre eksponering for skader
gjennom at det blir behov for færre
bevegelser inne på området. Bygget
blir benyttet til både lager og repara-
sjoner.

Totalentreprenør var Lønnheim En-
treprenør, som har levert et bygg med
høy kvalitet og er på nær 7400 kvm in-

kludert messain og kontorer.
Den formelle snorklippingen ble

foretatt av Serine Åndahl  som er TAF-
lærling på Nyhamna og nå søker til
subsea ingeniørstudiet. Hun holdt en
inspirerende tale knyttet til egne ambi-
sjoner og forhåpninger knyttet til fag-
området – som er i generell vekst.

Shell åpnet ny subseahall på Vestbase

Tor Bjerkestrand (49) overtar
sjefsstolen for Shell i
Kristiansund etter Gunnar
Ervik fra 1.mars neste år. Ervik
går av med pensjon etter 11 år
som driftsdirektør og totalt 38
år  i Shell. Ervik kom til
Kristiansund med Draugens
store flyttelass i forbindelse
med etableringen av Shells
Driftsavdeling på Råket i 1992. 

Tor Bjerkestrand, opprinnelig fra Frei,
begynte i Shell som plattformsjef på
Draugen i 2001. Han kom da fra stil-
lingen som direktør for Kværner
MMO.  Bjerkestrand kom tilbake til
Kristiansund i fjor etter seks år med
Shell i Oman.

– Det er mange og store endringer i
organisasjonen til Shell i Kristiansund
nå. Dette er resultatet av prosessen vi
har hatt både med å kutte kostnader,
men også å restrukturere hele driftsor-
ganisasjon for å kunne arbeide sam-
men på en helt ny måte, sier kommu-
nikasjonssjef Kitty Eide i Shell.

Ny Shell-sjef i
Kristiansund

Gunnar Erdal overleverer stafettpinnen
for Shells veldrevne kontor i
Kristiansund, med ansvar for Draugen
og Ormen Lange.

Et nytt og større 

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

medarbeidere.

www.detnor.no

Vi bygger et av Europas største 
uavhengige oljeselskap.

Vi er operatør for det produserende Alvheimfeltet 
og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. 

Vi er også partner i Johan Sverdrup-feltet og har 
en aktiv letevirksomhet.

Det norske – alltid videre for å skape verdier på norsk sokkel
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Marine
Cybernetics

RO 
Solutions

Kværner Piping
Technology, Møre 

og Romsdal, Aukra,
Aak, Oss-Nor

Tech
Damper

Prime Group

Brunvoll

Hele 22 midt-norske offshore-
bedrifter stiller ut på Midt-
Norgestanden på den store
oljemessa Offshore Europe i
Aberdeen 8-1 september.

Første gang var i 1997, da med 4 be-
drifter og 90 m2 stand. I år har Midt-
Norge hele 384 m2 og er en av de
største standene på messa. 

Midnor CNI står også i år som ar-
rangør, og Tori Nordbotn Bachke som
har vært med siden starten synes det
er imponerende at så mange midt-
norske offshorebedrifter nå satser så
målrettet på det tøffe internasjonale
markedet.

En god mulighet til å supplere det
stagnerende norske markedet hvor en
historisk lav kronekurs er heller ikke å
forakte når midtnorske bedrifter skal

sloss om internasjonale oppdrag. 
Offshore Europe er den ledende ol-

jemessa i Europa i år, og en av verdens
største oljemesser hvo man forventer
over 60.000 besøkende. Bedriftene
som stiller ut her profilerer seg for hele
verdensmarkedet.

Som vanlig er Midt-Norgestanden
bygget rundt en felles kantine med
god norsk mat og drikke, og dette blir
erfaringsmessig en av hotspot’ene på
messa og et populært treffsted både
for nordmenn og utlendinger.

Nordmenn som besøker Offshore
Europe ønskes herved velkommen til
offshoretreff og god mat og drikke på
Midt-Norge-standen. Vi ligger med tre
stands like ved hovedinngangen bak
Shell og ved siden av Gas de France.

Midt-Norge 
med sterk 
internasjonal satsning

Midt-Norges stand på Offshore Europe 2015

Tori og Christian (behørig kledd for
anledningen i norsk/skotsk kilt) ønsker
hjertelig velkommen til Midt-Norge
med servering av trøndersodd og
nogo attåt.

Luminell

Norbit

Resman
OTS
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Prezioso
Linjebygg

Teekay

Glamox

Aker Midsund

Partner-
plast

BOA

Ulstein

Axess

AxTech

Offshore Europe er en av 
verdens 3 største og ledende
offshoremesser, litt mindre en
OTC i Houston, på samme 
størrelse som ONS i Stavanger.

Den forrige messen ble holdt i 2013
og hadde  63.000 besøkende. I år har

man 1500 utstillere og regner med
minst like mange besøkende som i
2013.

Alle aktører i oljebransjen stiller ut
med de store internasjonale oljeselska-
pene i spissen. Hele spekteret av leve-
randører er til stede med stands.

En av verdens største og
ledende offshoremesser

Også i år sponses arrangemen-
tet av Møre og Romsdal fylke
som på denne måten viser at
de støtter aktivt opp om
bedriftene som satser offen-
sivt på eksportmarkedet. De
vil også profilere seg sterkt på
messa som et attraktivt områ-
de for bedrifter som ønsker å
etablere seg i Midt-Norge.

Møre og Romsdal
fylke sponser

Bengt Endreseth

Parallelt med selve messa
arrangeres en stor internasjo-
nal oljekonferanse på messe-
området. Aktuelle tema fra
energibransjen belyses av
topp foredragsholdere fra hele
verden. Her er det muligheter
for faglig påfyll, og konferan-
sen er gratis.

Gratis 
konferanse
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THE LEADING PROVIDER OF SUPPLY BASES & LOGISTIC SOLUTIONS TO THE OFFSHORE INDUSTRY

www.vestbase.com/averoy

 VESTBASE AVERØY

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

Vestbase

TBASE A VES VERØYTBASE AVERØY

VIDER OF SUPPLOTHE LEADING PR

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

yoer
TRO THE OFFSHORE INDUSTIONS TT YRRY

eg
ge

do
si

s.
no

Ny teknologi er nøkkelen for
norsk sokkel. Det var budska-
pet fra flere av foredragshol-
derne under årets JazzGass-
konferanse i Molde. 

Oljedirektør Bente Nyland kom med
en formaning til bransjen under kon-
feransen. 

– Kortsiktige sparetiltak må ikke gå
på bekostning av teknologiutvikling.
Mange uutbygde, kombinert med
høyt kostnadsnivå og lave oljepriser,
krever nytenkning, sa hun.

Sikker energileveranse til Europa
Ordstyrere for dagen var regional- og
næringssjef i Møre og Romsdal, Berg-
ljot Landstad, og direktør i Gassco,
Thor Otto Lohne. 

De to åpnet med å illustrere at pe-
troleum fremdeles er den store næ-
ringsdriveren i Midt-Norge, og vil være
det i mange år framover. Norsk gass
utgjør 25 prosent av forbruket i EU.
Lohne påpekte også at Oljedirektora-
tet mener over 70% av framtidige
funn forventes å ligge i Norskehavet
og Barentshavet.

Fylkesordfører Jon Aasen fulgte
opp med å legge vekt på hvor viktig

det er med pålitelig energiforsyning til
Nyhamna. 

– Norsk gass har lavere utslipp av
CO2, og dette er noe det europeiske
markedet ønsker, men hvis Nyhamna
skal være porten til Europa, så må det
være nok strøm der, understrekte Aa-
sen.

Fullt fokus på teknologiutvikling
JazzGass 2015: 

Oljedirektør Bente Nyland, Thor Otto
Lohne frå Gassco og Klaus Mohn frå
Universitetet i Stavanger.
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Leverandøren mener
Odd Tore Finnøy, administrerende direktør i Brunvoll AS/styreleder i
næringsklyngen iKuben og Hilde Aspås, daglig leder i iKuben

Etter vår mening er det nå på
høy tid å se framover og tenke
nye tanker om industriproduk-
sjon i Norge. Det går en ny
industriell revolusjon gjennom
Europa. Vi mener at det er i
denne revolusjonen vi må lete
etter økt konkurransekraft og
produktivitet i norsk industri.
Den omfattende endring som er
på full fart inn i norsk næringsliv,
omtales «den fjerde industrielle re-
volusjon». Mye av begrepsappara-
tet kan virke fremmed, men i det
store og hele handler det om nye
standarder for industriell produk-
sjon. I denne «revolusjonen» blir
avansert produksjon fusjonert med
komplekse fysiske maskiner og in-
tegrert med nettverkssensorer,
programvare, maskinlæring, avan-
sert logistikk og store data. Vi har
hørt om «The Internet of Things»
lenge, og maskin-til-maskin-kom-
munikasjon er nøkkelord for den-
ne utviklingen. Sentrale begrep er
også automatisering og robotise-
ring, og vi vet at dette er noe som
opptar industrien allerede nå. Men
vi har mye å gå på når det gjelder
å ta i bruk ny kunnskap om ting-
enes internett.

27 bedrifter er i dag samlet i
næringsklyngen iKuben i Møre og
Romsdal. Gjennom et Arenapro-
sjekt i regi av det nasjonale klynge-
programmet Norwegian Innovati-
on Clusters, har vi lært mye om
verdien av samarbeid. Pådriverne i
klyngen er industribedriftene selv.
Vi har skapt ni store FoU-prosjek-
ter der bedrifter og FoU-miljø sam-
arbeider tett. iKuben har nå fått to
nye år i klyngeprogrammet, og vi
er klar med en offensiv strategi på
fremtidens industriproduksjon.
iKuben ønsker alle ambisiøse og
samarbeidsorienterte industribe-
drifter velkommen inn i nettverket.

Kundene etterspør ikke lenger
bare produkter, men komplette
«løsninger», med livslang oppføl-
ging. Dette er et symptom på en-
dringen som er på gang. Bedrifter
som har vært vant til å fokusere på
produksjonslinja og levere just-in-
time, må flytte seg oppover i verdi-
kjeden. Dermed er fokus skiftet fra
produksjon til tjeneste, et typisk
trekk ved revolusjonen. Levering

av løsninger erstatter det tradisjo-
nelle salget av produkter. Det vi
går inn i nå er en fusjon av indus-
tri, IKT og logistikk som sprenger
forretningsmodeller, utfordrer tek-
nologi og prosesser, krever vår ful-
le kompetanse og at vi samarbei-
der tett og bedre.

Et viktig tema er «innovasjon».
Vi ser at vi kan bli mye bedre på å
jobbe med prototyper. Typisk inn-
ovasjonsarbeid handler om å utvik-
le og teste prototyper, men kan-
skje gjør vi det for tungvint? Vårt
nye, akademiske kontaktnett fra
Stanford og NTNU har gitt oss mu-
ligheten til å bli med på det som
heter «rapid prototyping» - en ar-
beidsprosess som tester ut løsning-
er kjappere og billigere.

Spørsmålet om norsk industris
framtid har i flere år hatt bare ett
svar: Outsourcing. Hva om det
tvert imot er å ta produksjon tilba-
ke igjen, men med en stor grad av
automatisering og nye løsninger,
som er svaret? Det gjenreiser nok
ikke den norske industriarbeide-
ren, men den bringer noe av den
fysiske produksjonen tilbake. Det-
te er strategisk svært viktig for
produksjonssektoren har stor be-
tydning for et lands makroøkono-
mi og velstandsutvikling. Dette er
bakgrunnen for mange lands store
satsing på nettopp dette nå i disse
tider.

Norge må defor ta en posisjon
som en industrinasjon, og da er
det behov for en nasjonal strategi
som gjør vår beste industri fortsatt
konkurransedyktig. Den fjerde in-
dustrielle revolusjon er et hurtig-
tog som vi enten kan ta styringen
på, eller bli overkjørt av.

Visit us in the Deepwater Zone
Hall 6, Stand 6C29

www.wesubsea.com

WESUBSEA ARE A LEADING SERVICE AND RENTAL COMPANY,
SUPPLYING SERVICES TO THE OIL, GAS AND ENERGY SECTOR WORLDWIDE

Kristiansund

Houston

Perth

Aberdeen

United Arab Emirates

Singapore

Macaé

Louisiana
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OIL, GAS AND ENERGYYING SERVICES TO THE SUPPL

ARE A LEADING WESUBSEA 

OIL, GAS AND ENERGY
SERVICE AND RENTARE A LEADING  

 SECTOR WORLDWIDEOIL, GAS AND ENERGY
,ANYY,AL COMP 

Hall 6, Stand 6C29
isit us in the Deepwater ZoneV

 

esubsea.c.wwww

isit us in the Deepwater Zone

 

omesubsea.c

Hva skal industrien
gjøre nå?

«Spørsmålet om norsk industris framtid har i
flere år hatt bare ett svar: Outsourcing. Hva om
det tvert imot er å ta produksjon tilbake igjen,

men med en stor grad av automatisering og nye
løsninger, som er svaret? Det gjenreiser nok ikke
den norske industriarbeideren, men den bringer

noe av den fysiske produksjonen tilbake»



20 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass  I Nr 3/2015

STAND 1G81/5

Reinertsen har siden 2013 job-
bet for å utvikle et standardi-
sert system for subseafabrik-
ker. På UTC-konferansen i
Bergen presenterte Reinertsen
det nye modulbaserte syste-
met.

Torkild Reime Reinertsen (bildet) sier
de så langt har fått veldig gode
tilbakemeldinger fra oljeselskapene.

– Så langt har det bare vært lovord.
Flere større oljeselskap har kontaktet
oss i ettertid, og er veldig interesserte i
dette. De eneste som ikke liker det er
de store leverandørene som tradisjo-
nelt sett har blitt brukt til subseaut-
bygginger. De ønsker forståelig nok å
holde på sin markedsposisjon hvor alt
dreier seg om skreddersøm til skyhøye
priser, sier Reinertsen.

Han mener selskapet kan halvere
kostnaden assosiert med subseautbyg-
ginger.  

Systemet består av standardiserte
moduler, som kan byttes ut etter be-
hov. Det vil blant annet gjøre det en-
klere å utvikle en subseastasjon i flere
steg. Modulene i systemet har stan-
dardiserte størrelser og standard gren-
sesnitt for tilkobling, slik at modulene
kan produseres av forskjellige leveran-
dører, uten at det er behov for at de

blir enige seg i mellom hvor tilkobling-
ene ligger i designet. 

Med slike løsninger kan Rerinertsen
hente komponenter fra de beste leve-
randørene innen sine respektive felt,
og sette dem sammen i standardiserte
og strømlinjeformede løsninger. 

– Det inneboende problemet med

de eksisterende aktørenes forretnings-
modell er at de ikke er uavhengige le-
verandører av utstyr, men i hovedsak
ønsker å selge inn sin egen teknologi.
Men selv om man har drevet produk-
sjonsstyring på havbunnen i 30 år, så
betyr det ikke at man lager eksempel-
vis de beste pumpene, kompressorene

eller separatorene, og da får ikke kun-
den tilgang på det beste markedet kan
tilby. Det akter vi å gjøre noe med. Her
får man bedre løsninger billigere, sier
Reinertsen.

Vil halvere kostnaden for subseautbygginger
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Det er tankene som teller!

www.midsundbruk.no

STAND 1G81/6

16 studenter i Kristiansund er i
gang med det treårige studiet
for å bli subseaingeniør.  

Møre og Romsdal fylke har siden 2012
vært pådriver for å få på plass et
ingeniørstudie i undervannsteknologi
(drift og vedlikehold) i Kristiansund.
Bengt Endreseth har vært leder for sty-
ringsgruppen, som i tillegg til fylket
har bestått av Kristiansund kommune,
A/S Norske Shell, Statoil ASA, Høgsko-
lesenteret, Averøy kommune og Høg-
skolen i Bergen.

Studietilbudet er for første kull fi-
nansiert av private aktører sammen
med kommuner i regionen og fylkes-
kommunen, og neste mål er å sikre en
langsiktig løsning. Fylkesordfører Jon
Aasen har god tro på statlig finansie-
ring.

– Fylket vil på kort sikt kunne ga-
rantere for økonomien, men på sikt
må staten inn med finansiering, sier
Aasen.

The Prime Group Norway er et
bedriftsnettverk bestående av
Brunvoll, Jets, Libra, Nogva og
Nyborg. Alle godt kjente navn
i den maritime verden. 

Med The Prime Group Norway har be-
driftene som alle har hovedsete på
nordvestlandet, etablert en felles sat-
sing for å markedsføre seg og bygge
nettverk internasjonalt. The Prime
Group Norway er utspring fra den tid-
ligere 17 Gruppen, som har røtter til-
bake til 1980-tallet og hadde hovedfo-
kus på Kina.

Hovedsatsingsområdene i dag er
Kina, Singapore regionen, Tyrkia
innenfor verft, rederi og skipsdesign
samt Nord Europa mot rederi og skips-
design/engineeringsselskap

Bjørn Johnsen ved Nyborg og leder
av nettverket forteller at de kan jobbe
mer målrettet og kosteffektivt med å
slå sammen kreftene. 

– Det er ofte mer praktisk å sende
mindre grupper hvor 3-5 personer re-
presenterer nettverket.      Det er også
tidsbesparende for kunden, og man
får som regel mer er oppmerksomhet
fra nøkkelpersoner. Vi organiserer del-

takelse på messer, konferanser og se-
minarer samt markedsturer.  og har
felles nettverksmøter med nøkkel-
kunder, sier han.  De fem bedriftene er
ikke konkurrerende på det maritime
markedet.

Nettverket er fleksibelt og jobber
tett i hop, også om nødvendig med
andre aktører ved større kundearrang-
ement. Har også etablert en felles
hjemmeside, som en del av en felles
strategisk profilering.

Utover dette så kan det nevnes at
Nettverket samarbeider godt med Inn-
ovasjon Norge både her hjemme og
deres internasjonale kontorer.

Offshorebedrifter
på samme lag

Fylkesordfører i Møre og Romsdal Jon
Aasen gleder seg til å åpne det nye
ingeniørstudiet den 25. august.

Start for subsea-
ingeniørstudiet 
i Kristiansund
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Skråblikk på oljebransjen
Thor Egil Five, sivilingeniør fra NTH Marin. Lang erfaring fra oljebransjen gjennom ledende stillinger,
nå sist i Statoil Innovation AS. Co-gründer av investeringsselskapet ProVenture.

Dette er et av mine favorittut-
trykk. Det forteller at for å lykkes må
alle involverte komme ut av en forret-
ning med et positivt resultat, det være
seg i materielle goder eller anerkjen-
nelse og ettermæle, eller at teknologi
og produkt blir gjort tilgjengelig for
alle.  Uttrykket har også en like stor
betydning når ting ikke går som det
skal………

Siden 2000 har jeg vært involvert i
etableringen av mange midtnorske
oppstartsselskap innen olje og gass,
og hvor flere i dag kan beskrives som
suksesser. Den «gylne» oppstartsperi-
oden var tidsrommet 2002 til 2005.
Det var nedgangstider i oljebransjen –
lav olje pris og store kostnadskutt
både på investering og driftssiden hos
de fleste oljeselskap. Mange teknolo-
ger og FoU-miljø hadde krevende ti-
der. I denne perioden blomstret i mid-
lertidig kreativiteten hos Statoil F&U,
NTNU og Sintef . Innovative selskaper
som EMGS, Marin Cybernetic, Resman
og Numerical Rocks så dagens lys.
Man kan ikke si disse ble etablert til
”applaus og hornmusikk”. Snarere
tvert i mot, det var sterke motkrefter.

Investeringsbeslutningene ble holdt
langt unna de ulike ”komiteene” som
mente de hadde en rett til å uttale seg.
Det blir kanskje feil å si at teknologi-

grunnlaget i disse selskapene repre-
senterte paradigmeskifter innen sine
retninger, men det var ikke langt
unna. ”Komiteer” har ingen beslut-
ningskraft med tanke på teknologier
som grenser opp mot og representerer
et paradigmeskifte. Etableringene og
investeringene ble gjort fordi noen få
hadde troen på gründerteamene og
lot de få nødvendig frihet, handlings-
rom, tid og kapital, og ikke minst til-
gang på industrikompetanse.

En tidligere Statoilkollega, Per Arne
Bjørkum, hadde stor indirekte påvirk-

ning på meg gjennom sine tanker i bo-
ken ”annerledestenkerne”. Boken
handler om, sitat:” …vitenskapsmenn
og forskere som utfordret vedtatte

sannheter i sin samtid. Ved hjelp av ek-
sempler fra vitenskapens historie vises
det hvordan disse arbeidet, hva de
kom fram til, og hvordan deres teorier
og resultater ble mottatt og motarbei-
det. Samtidig er boken en innføring i
vitenskapsteori. Den gir en beskrivelse
av de kreative prosessene som er en
forutsetning for utvikling av ny kunn-
skap.” 

For meg ble dette selve ”bibelen”
for å forstå psykologien i hvordan de
sterke motkreftene tenker og hvordan
de opplever at ny teknologi og kom-

petanse forstyrrer deres trygge hver-
dag. Skal du lykkes må man forstå
hvordan motparten tenker. Boken bør
leses av alle!

På den andre side kan ”komiteene”
raskt komme på banen når det ikke
går så bra – hva var det jeg sa! Uansett
må det være en viss toleranse på at
noe også feiler og påfører involverte
smertelig tap. Verdande Technology er
vel det ferskeste eksemplet. Fra for-
håpninger om exit i størrelsesorden 1
– 1,5 mrd til skifteretten ett år senere,
og slaktekniven tas frem! Paradokset
er at i samme periode ble Marin Cy-
bernetics, Resman og Nummerical
Rocks solgt for ca 2mrd.

I nedgangstider slik vi nå opplever
og hvor det er ekstrem fokus på kapi-
taldisiplin, er det viktig at noen fortsatt
får tilgang på de ressursene som
trengs, tid, kapital, kompetanse til å
utvikle de ideene som kan ta oss vi-
dere. 

Husk: Glem aldri å ”del me kame-
rat’an”

«Del me kamerat’an»

«I nedgangstider slik vi nå opplever og hvor 
det er ekstrem fokus på kapitaldisiplin, er det 

viktig at noen fortsatt får tilgang på de ressursene
som trengs, tid, kapital, kompetanse til å 
utvikle de ideene som kan ta oss videre.»

Åndalsnesbedriften
PartnerPlast AS  har kjøpt
modell og formverkstedet
Molstad Modell & Form AS på
Moelv i Ringsaker kommune.

Molstad har gjennom mange år vært
leverandør til PartnerPlast og har over
tid blant annet også spesialisert seg på
å gjennomføre prosjekter og levere
former til produkter i plastmaterialet
polyuretan.

– Oppkjøpet av Molstad er et sen-
tralt neste steg i vår vekststrategi, der
vi styrker kompetansen vår på modell
og form samt får et miljø som kan
håndtere polyuretanstøping som Part-
nerPlast skal bli en sterk produktutvi-
kler og produsent på framover, sier
Tom Samuelsen, adm. dir. i Partner-
Plast.

PartnerPlast lanserte nye polyuret-
anprodukter til seismikkindustrien
under EAGE-messen tidligere i år der
Molstad har vært en god bidragsyter i

utviklingen. 
I tillegg til å være ledende innen sitt

område har også Molstad en solid po-
sisjon blant industrien i Hedmark og
Oppland. 

PartnerPlast har en klar ambisjon
om å videreutvikle det sterke miljøet
og kompetansen som allerede finnes i
Molstad. Dette gjør vi nå gjennom eta-
blering av polyuretanstøping i dagens
lokaler på Moelv. Dessuten ønsker vi
også gjennom Molstad å knytte oss
enda tettere til innenlandsindustrien,
sier Tom Samuelsen.  

PartnerPlast AS omsatte for ca. 140
millioner kroner i 2014, og har 44 an-
satte. Selskapet er ledende innen de-
sign, konstruksjon og rotasjonsstøping
av plast, og er en viktig produsent og
leverandør av offshore- og seismisk ut-
styr, samt andre industriprodukter.

PartnerPlast AS kjøper
Molstad Modell & Form AS

Tom Samuelsen er adm. dir. i
PartnerPlast.
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SMART FIELDS
DIGITAL OIL FIELDS

FIELDS OF THE FUTURE

www.ioconf.no 

INTELLIGENT PETROLEUM FIELDS AND INTEGRATED OPERATIONS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED 
OPERATIONS IN THE PETROLEUM INDUSTRY

TRONDHEIM, NORWAY, 22 - 23 SEPTEMBER 2015

ORGANIZED BY CENTER FOR INTEGRATED OPERATIONS IN THE PETROLEUM INDUSTRY

KEY SPEAKERS:

OLAF ANGELTVEDT

 

VP Operations, Johan
Sverdrup, Statoil 

RALPH HANSEN

 

Operations Methods
Manager, TOTAL

SIV KRISTIN 
BORGERSEN
Senior Production
Engineer, GDF SUEZ

GENSERIK RENIERS

Professor
TU Delft 

DAY 1
SESSION 1:

 

Enhanced performance
and cost cut

SESSION 2: 
IO way of working

SESSION 3:  
Safety improvements and 

environment

DAY 2
SESSION 4:

 

Production optimization

SESSION 5:
 

Integrated planning 

 

 

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

 
· Venue: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim, Norway

 
· Registration and hotel reservation: www.ioconf.no

OPENING ADDRESS
Opening address by Bård Wathne Tveiten, VP New Ocean Industries/Oil&Gas 
at MARINTEK

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

COLLABORATING INTERNATIONAL ACADEMIC PARTNERS:

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

TROND LILLENG
Senior Advisor Integrated 
Operations, Statoil 

TORE AUNAAS
VP Research, 
SINTEF MK

VIDAR GUNNERUD
CEO
Solution Seeker

ANNETTE SKJOLD
Head of Planning 
Center DPN, Statoil

Ivar Aasen er Det norskes før-
ste store utbygging som ope-
ratør.  Fremdriften i utbyg-
gingsprosjektet går i henhold
til tidsplan, og planlagt pro-
duksjonsstart er fjerde kvartal
i 2016.

Det norske startet nylig produksjons-
boring på feltet, noe som markerer
nok en viktig milepæl. I juni ble jacke-
ten fraktet ut til feltet og installert, et-
ter å ha blitt bygget på planlagt tid og
innenfor budsjett på Arbatax i Italia. 

Ivar Aasen skal i henhold til Plan for
utbygging og drift (PUD) driftes fra
Det norskes kontorer på Torvet i
Trondheim.

– Dette er den første store utbyg-
gingen Det norske har som operatør.
Vi har bygd opp en formidabel organi-
sasjon med utgangspunkt i Trond-
heim, som sørger for å levere prosjek-
tet på tid og budsjett, forteller Rolf Jar-
le Brøske (bildet), kommunikasjonsdi-
rektør i Det norske.

– Største siden Nidarosdomen
Da selskapet overleverte PUD til davæ-
rende olje- og energiminister Ola Bor-
ten Moe i desember 2012, uttalte Bor-
ten Moe at dette var den største inves-
teringen fra Trondheim siden Nidaros-

domen.
Stålunderstellet ble bygget på Ar-

batax i Italia, og står nå plassert på
havbunnen på feltet. Selve plattform-
dekket bygges ved SMOE-verftet i
Singapore, og forventes å bli fraktet til
Norge allerede til våren.

Utbyggingen av Ivar Aasen omfat-
ter ressurser fem lisenser, PL 001B,
028 B, 242, 338 og 457. Lisenshaver-
ne i de fem feltene signerte i juni 2014
avtale som fastslår eierforholdet i det
som kalles en unitisert utbygging. Uni-
tisering er en  ordning for felles utnyt-

telse av en pe-
t ro leumsfore-
komster som
dekker mer enn
en utvinningstil-
latelse,  Det nor-
ske er operatør
og har 34,7862
prosent eieran-
del etter unitise-
ringen.

20 års levetid
Uni t i se r ingen
omfatter fore-
komstene i Ivar
Aasen og West
Cable. Hanz-
forekomsten i li-
sens 028 B om-
fattes ikke av
avtalen. Det
norske er opera-
tør for 028 B
med 35 prosent eierandel. Hanz skal
bygges ut i fase 2 av Ivar Aasen-utbyg-
gingen.

Ivar Aasen-feltet ligger vest for Jo-
han Sverdrup-feltet i Nordsjøen og
inneholder rundt 204 millioner fat ol-
jeekvivalenter, inkludert Hanz-fore-
komsten. Netto til Det norske utgjør
dette omtrent 71 millioner fat oljeekvi-

valenter.
Den økonomiske levetiden for Ivar

Aasen-feltet er beregnet til bli 20 år,
avhengig av oljepris og produksjonsut-
vikling.

I gang med produksjonsboring på Ivar Aasen

Produksjonsrammer under montering
på Ivar Aasen-feltet.

Kommunikasjonsdirektør i Det norske,
Rolf Jarle Brøske.
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Bli med oss
inn i framtiden
i Norskehavet
og Barentshavet

KRISTIANSUND •  HAMMERFEST

www.benor.no

www.ossnor.no
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STAND 1F101

For 11. gang arrangeres den
internasjonale IO-konferansen
i Trondheim 22-23 september.
Konferansen trekker hver år til
seg 250 til 300 deltakere, og
har etablert seg som den
ledende innen Integrerte
Operasjoner (IO) for petro-
leumsnæringen.

– Hovedfokus for årets konferanse tar
utgangspunkt i den lave oljeprisen, og
hvordan den påvirker IO-feltet. Det
mange nå  ser er at de må jobbe med
IO for å utnytte potensialet i organisa-
sjonene sine. Feltet sitter på menge
gode løsninger, og har gjort det lenge,
men viljen til endring har ikke vært til
stede før nå, forteller Patrick Reurink,
prosjektkoordinator på IO-senteret ved
NTNU.

Han mener det ligger mye uutnyt-
tet potensial i IO. – OLF (nå Norsk Olje
og Gass) skrev i en rapport i 2006 at
de potensielle besparelsene som ligger
i IO beløp seg til 250 mrd. kroner, sier
Reurink.  

IO hjelper organisasjoner å jobbe
smartere. Man får bedre samhand-
lingsevne og man øker produksjon og
sikkerhet. 

Foredragsholderne kommer fra le-
dende forskningsmiljøer og oljesel-
skap.

IO-konferansen 2015:

Lav oljepris
gir økt
fokus på IO
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STAND 1F101/7

Kompressorer er hjertet i pro-
duksjon av olje og gass, men
de er laget med høy presisjon
og er utsatt for produksjons-
stans, da spesielt på grunn av
væske i kontaktfrie kompres-
sortetninger.  InnSep i
Trondheim sitter på teknologi
som løser problemet.

– Kontaktfrie tørre gasstetninger er
mekaniske underverk som er maski-
nert med 1-2 mikron klaring og uten
kontakt på akslinger opptil 400mm di-
ameter. I forhold til diameter på aks-
linger er dette et presisjonsnivå som er
utrolig, 1 micron delt på 400mm til-
svarer presisjon på 99,99975 prosent.
Som følge av at de er kontaktfrie, må
de trykksettes med gassen som går
gjennom systemet.

Kompressortetninger derfor mer
sensitive for carry-over av væske i gas-
sen enn selve kompressoren offshore.
Effekten av dette er at kompressorer
som er designet med levetid på 5 år,
kan ryke allerede etter 3 måneder som
følge av at tetningene fylles med væs-
ke fra gassen som skulle være tørr, for-
teller Sondre K. Jacobsen, daglig leder
i InnSep AS.

Selskapet har nå innledet et samar-

beid med det selskapet EagleBurg-
mann Norway AS, som er del av det
tyskeide konsernet med same navn og
som er en ledende leverandør av slike
pakninger.

– Målet er å utvikle en nedskalert
versjon av vår Lynx separator. Lynx se-
paratoren er utviklet av NTNU-forsker-
ne Carlos Dorao og Maria Fernandino.
Teknologien ble utviklet for å fjerne
væske fra gass i enkelt operasjon ved å
bruke en roterende wire-mesh, sier Ja-
cobsen.

Bare på den norske kontinentalsok-
kelen er det mer enn 150 kompresso-
rer i drift. Disse har ulike typer kon-
taktfrie tetninger fra ulike leverandø-
rer, men felles for disse er at de har
samme utfordringer tilknyttet stans
som følge av at tetningene blir utsatt
for væske og dermed havarerer.
Gass/væske separasjonen som nå blir
mulig med Lynx teknologien, medfø-
rer redusert risiko for uplanlagt stans
samt forlenget driftstid. 

– Dette kan spare oljeselskapene
milliarder av dollar på verdensbasis,
mener Jacobsen.

Klar for markedet
InnSep har nå gjennomført

DEMO2000-prosjekt og  Verifiserings-

middelprosjekt finansiert av Forsk-
ningsrådet, og  teknologien er nå klar
for kommersiell anvendelse og instal-
lasjon.

–  Her må vi få presisere at Statoil,
Forskningsrådets, NTNUs og Eagle-
Burgmanns samlede bidrag  i prosjek-
tet er det som har muliggjort kommer-
sialiseringen av denne fremragende
forskningen, opplyser Jacobsen.

Suksess på skipseksos
Om ikke lenge skal InnSep til Singapo-
re sammen med NTNU for å presen-
tere den teknologiske utviklingen ret-
tet mot rensing av skipseksos. 

– Her kan vi redusere vekt og volum
på separasjonsprosessen som kreves i
de nye rensesystemene som blir pålagt
alle båter i verden som ikke benytter
drivstoff med lavt svovelinnhold. Det
er gjennomført ulike forprosjekt i sam-
arbeid med Innovasjon Norge, Forsk-
ningsrådet og MAROFF som har be-
kreftet at dette kan være et viktig mar-
kedspotensial for teknologien, opply-
ser Jacobsen.

Kan spare oljeselskapene for milliarder

Lynx prototypen for beskyttelse av
kompressorpakninger flyttes fra
EagleBurgmanns fabrikasjonshall til
testing i InnSep sine  laboratorier ved
NTNU. Separatoren er så kompakt og
portabel at den kan fraktes i en vanlig
personbil.
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www.partnerplast.com

We work with innovations in buoyancy systems 
and Polyurethane technology.

STAND 1G81/1

Kristiansundselskapet
WeSubsea  har for litt siden
inngått globale produkt-
representasjonsavtaler med 
J2 Subsea Ltd, Seatronics 
Ltd, begge selskap i
Acteonkonsernet og disse
sammen med kanadiske
Frontier Subsea Ltd
representerer nå WeSubsea på
verdensmarkedet. 

WeSubsea er mest kjent  for sine me-
get effektive og robuste titan ROV-
dredgere, som er  designet for å flytte
havbunnssedimenter for en rekke hav-
bunnsapplikasjoner.  WeSubsea bruker
optimalisert teknologi  når de utvikler
sine dregrere som forøvrig trenger be-
tydelig lavere hydraulikktrykk, og olje-
mengde enn tradisjonelle dredgere.
De små lette dredgerene leverer me-
get høy sugekapasitet, og er lett å bru-
ke for ROV-operatørene. Hver dredger
er laget med så få deler som mulig, for
å sikre høy operasjonell pålitelighet.
WeSubseas produkter har rukket å få
et godt fotfeste i subsea markedet og i
tillegg til dregere leverer også WeSub-
sea løfterammer, subseabasket og an-
net ROV tooling-utstyr.  Selskapets ho-
vedkontor ligger i Kristiansund og i til-
legg har WeSubsea eget kontor og

verksted i Aberdeen.
– Denne avtalen er et meget godt

tilskudd til vårt sortiment av  ROV-
verktøy, sier John Walker, adm. dir. i J2
Subsea

– WeSubseas  dredgere og annet
utstyr har de kavitetene som gjør at de
lett kan konfigureres til å passe de

fleste prosjekter. Dette vil spare kun-
dene våre verdifull tid under subseao-
perasjoner, med lokal tilgang på høy-
kvalitetsteknologi, legger han til. 

Rune Svendsen, daglig leder i  We-
Subsea er godt fornøyd med avtalen. 

– Med disse avtalene tilbys nå våre
kunder rundt i verden dokumentert

teknologi og markedsledende løsning-
er. Samarbeidet underbygger kvalite-
ten til våre tjenester og produkter, og
gir oss en ytterligere nærhet til kunder
og det globale subseamarkedet, sier
han.  

Internasjonal samarbeidsavtale for WeSubsea
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Members of Prime Group Norway

ADVANCED MARINE AND 
OFFSHORE SOLUTIONS

Your preferred Norwegian partners for maritime equipment 

QUALITY    RELIABILITY      COLLABORATION    PASSION

Thruster Systems
Sanitary Systems
Eksternal Bulkhead, Doors &   

 Hatches
Propulsion and auxillery units   

 for offshore vessels
Mechanical Ventilation 

 of Ship and Offshore installations

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

STAND 1F81/3

Morten Loktu, områdedirektør i
Statoil mener at sammenslåingen
av dagens virksomhet i
Norskehavet og Barentshavet og
flyttingen av områdedirektørens
hovedbase for drift nord fra
Stjørdal til Harstad på ingen
måte svekker selskapets tilstede-
værelse i Midt-Norge.  

– Denne saken har nok kommet litt skjevt
ut i media. Der har det blitt fremstilt slik
at hele ledelsen i Drift Nord skal sitte i
Harstad. Fakta er at vi vil være til stede på
alle lokasjonene i Drift Nord, Stjørdal,
Kristiansund og Harstad, men jeg vil ha
hovedbase i Harstad. Å si at ledelsen som
til nå har hatt hovedkontor i Stjørdal flyt-
ter, blir feil, sier han.

Loktu er overbevist om at omorgani-
seringen vil styrke de midt- og nordnor-
ske miljøene i Statoil.

– Motivet er selvsagt kostnadskutt,
men fremtiden ligger i Norskehavet og
Barentshavet. Vi er inne i en utfordrende
periode med noen tøffe tak nå, på grunn
av kostnadsvekst og oljepris, men over tid
vil dette gi oss muligheten til å utnytte de
resurssene som sitter i Midt og Nord-Nor-
ge på en bedre måte. Dette vil gi oss mu-
lighetene til å vokse på sikt. Dette blir en
forsterket innsats i forhold til å finne mer
olje og gass. Det er vår klare ambisjon,
sier Loktu.

Nye Drift Nord vil også styrke Midt-Norge

Ordfører i Stjørdal, Ivar
Vigdenes (Sp) ønsker å følge
omstillingsprosessene i
Statoil nøye.

– Vi vil ligge i forkant. Statoil er inne
i en fase hvor den kostnadsbespa-
relser og strukturendringer står i
høysetet. Vi er oppatt  av at det ikke
medfører en uforholdsmessig reduk-
sjon i ikke bare arbeidsplasser men
også beslutningsmyndighet og kom-
petanse fra Drift Nord, og til Sta-
vanger og Bergen.  Det er all grunn
til å være på vakt mot dette. Vi ser at
de nå organiserer seg i funksjonelle
fremfor geografiske enheter, og jeg
er redd lederansvar og beslutnings-
myndighet flyttes, sier Vigdenes. 

Dette er skummelt fordi det da
blir lettere å kutte mer i nord i neste
runde. All empiri viser at det er let-
test å kutte lengst unna der man selv
sitter når man er direktør, forklarer

han.
Vigdenes mener politikeren må

værer klare på hva som forventes av
oljeselskapene. 

– På grunn av EØS-avtalen er det
nå mindre aktuelt å detaljstyre base
og driftorganisasjonsplassering, ved
nye utbygginger men politikerne bør
legge føringer i de lange linjene som
trekkes opp for petroleumspolitik-
ken.  Et samlet Storting har gitt klart
utrykk for at det skal satses i nord,
og det inkluderer Midt-Norge, sier
han.

Ordføreren minner om at det
knapt er noen næring som er av-
hengig av politisk legitimitet som pe-
troleumsbransjen.

– Det ser vi når det kommer til
åpning av nye områder. De er helt
avhengig av samfunnsaksept, sier
Vigdenes til slutt.

Vil ligge tett
på Statoil

Ordfører Ivar Vigdenes er engstelig for at endringen vil medføre flytting av
arbeidsplasser og kompetanse fra Midt-Norge til Bergen og Stavanger.
Områdedirektør i Statoil, Morten Loktu, tror på sin side at det vil styrke
posisjonen for Midt-Norge og Nord-Norge.
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Politikeren har ordet
Tore O. Sandvik er fylkesordfører i Sør-Trøndelag fylke og nyvalgt styreleder i Petroleumspolitisk Forum Trøndelag.

Dramatisk lavere oljepris og høye
kostnader setter nye rammer for pe-
troleumsvirksomheten. Det er fokus
på kostnadskutt, innstramming og re-
duserte investeringer. Utfordringer
med lav oljepris kan også bety at min-
dre funn og haleprosjekter kan bli ut-
satt på bekostning av de større og mer
lønnsomme. Næringslivet kan dermed
tape mange og større leveranser hvis
det ikke etableres ordninger som kan
stimulere til økt satsing på de mindre
lønnsomme feltutbyggingene. Det er
viktig at eksisterende infrastruktur blir
utnyttet maksimalt gjennom satsing
på økt utvinning. Dette vil være god
samfunnsøkonomi. Bevilgning av mid-
ler til forskning og utvikling av nye og
bedre metoder for utvinning fra min-
dre felt, samt økt utvinningsgrad, vil
være meget viktige tiltak i en periode
med lav oljepris. 

Vi ønsker å bidra til å styrke regio-
nens sysselsetting og salg av varer og
tjenester relatert til olje og gass. Nord-
og Sør-Trøndelag fylkeskommunene
og de fire kommunene Trondheim,
Orkdal, Stjørdal og Verdal har derfor
gått sammen og etablerert Petro-
leumspolitisk Utvalg Trøndelag (PUT).

Sentrale arbeidsoppgaver for PUT
blir oppfølging av vedtak, høringsutta-
lelser, konsesjonstildelinger, lobbyvirk-
somhet, samt fronte saker av politisk
karakter regionalt, nasjonalt og inter-
nasjonalt. Like viktig blir samarbeid

med og det å skape samhandling
mellom aktørene i leverandørindustri-
en, forskningsmiljøene og forvaltning.
Jeg mener det her er viktig at det eta-
bleres arenaer som kan framheve og
belyse viktige veivalg for industrien og
som kan gi grunnlag for god og rele-
vant politikk for næringen. I første
omgang tas det initiativ til halvårlige

møter mellom politisk ledelse og pe-
troleumsnæringen.

Det pågår et økt internasjonalt kapp-
løp om havrommet. Grensene for olje-
virksomheten har blitt og vil bli flyttet
både geografisk, topografisk og tek-
nologisk de nærmeste årene. Norge er
fortsatt en stormakt, men det er ikke
en selvfølge at vi får beholde denne
posisjonen i framtida. Skal vi beherske
våre store havområder og bidra inter-
nasjonalt, må vi utvikle ny kunnskap
og ny teknologi. I Trøndelag er vi
skodd for å ta en ledende rolle i denne
utviklingen. 

Et av Norges og kanskje verdens vik-

tigste og tyngste teknologimiljøer for
energi- og petroleumsnæring finnes
her. Både SINTEF og NTNU er og vil bli
sentrale når erfaring, nye løsninger og
ny kunnskap vil bringe den nasjonale
og internasjonale energisektoren vi-
dere framover. Marinteknisk forskning
og utvikling har vært avgjørende for
utvinningen av olje og gass, skipsfart,

fiskeri og havbruk. Den har også bi-
dratt til god miljøforvaltning av hav-
rommet. Flere forskningssentre med
tema knyttet til havrommet er allerede
etablert ved NTNU og i MARINTEKs
regi. En oppgradering av Marinteknisk
senter i Trondheim til Ocean Space
Centre vil være en viktig brikke for at
vi framover fortsatt kan inneha en le-
dende posisjon globalt på havrommet.
Vår fremtidige konkurranseevne og
verdiskaping er helt avhengig av at vi
framover sammen skaper optimale
forhold for ny teknologi og kunnskap.

Fra 1. januar 2016 slår NTNU seg
sammen med Høgskolene i Sør-Trøn-
delag, Ålesund og Gjøvik og blir Nor-

ges mest spennende, innovative og
største universitet. NTNU får styrket
sin nasjonale rolle innen teknologi,
forskning og utdanning.  Samling av
NTNU, og etablering av campus ved
Gløshaugen, vil dessuten gjøre kom-
petanse- og teknologimiljøene enda
mer attraktive for norske og interna-
sjonale studenter og forskere fram-
over. Dette vil gavne petroleumsnæ-
ringen regionalt. NTNU vil framover bli
den klart mest spennende samarbeids-
partneren for kunnskaps- og teknolo-
gibasert næringsliv i hele Norge. 

Det er derfor bekymringsfylt hvis
Norges største oljeselskap, Statoil,
svekker sin strategiske tilstedeværelse i
Trøndelag og reduserer sin forankring i
Norges mest modne sokkelområde,
Norskehavet, og landets ledende kom-
petansemiljø.  PUT vil følge de varslede
strukturendringene i Statoil tett og ha
dialog med sentrale myndigheter. 
For å stå bedre rustet til å møte regio-
nens utfordringer vil det framover bli
enda viktigere å koble næring, forsk-
ning og politikk. I den sammenhengen
blir organisering av olje- og gassarbei-
det viktig.  Med PUT, som ble konstitu-
ert 13. august i år, ønsker vi å stå sam-
let i Trøndelag om viktige forhold i pe-
troleumspolitikken. Fortsatt gjenstår
utvinning av nær halvparten av kjente
reserver av olje og gass på norsk sok-
kel. Trøndelag skal fortsatt vises klart
og tydelig på dette petroleumskartet.

Nordenfjeldske
Dampskibsselskab ble etablert
i 1857 og var Trondheims stolt-
het helt til det ble raidet av
Gerhard Heiberg og Kosmos i
1984 og lagt i grus. Nå har
skipsreder Ole T. Bjørnevik
blåst liv i selskapet og anker-
hånderingsfartøy no 2, Boa
Jarl ble døpt på NorYard på
Rissa 10. juni.

Første skip var Boa Bison av samme
type og har vært i arbeid siden det ble
sjøsatt. Boa Jarl seiler også rett ut i
oppdrag. Begge har komplett ROV-ut-
rustning, og adm dir Helge Kvalvik i
Boa mener dette er en av grunnene til
at skipene vinner oppdrag i et ellers
meget tøft marked.

Nordenfjeldske
back in business

Vi må stå samlet i Trøndelag

Boa-sjefen Helge Kvalvik godt plassert i førersetet på
Boa Jarl som han nå overtar fra adm dir Anders
Starumsheim i NorYard Fosen.

«Det pågår et økt internasjonalt kappløp om
havrommet. Grensene for oljevirksomheten har

blitt og vil bli flyttet både geografisk, topografisk
og teknologisk de nærmeste årene. Norge er

fortsatt en stormakt, men det er ikke en selvfølge
at vi får beholde denne posisjonen i framtida.»



Nr 3/2015  I Midt-Norsk Olje & Gass  I NYHETER     29

Svein Ildgruben, informasjonsdirektør i Wintershall.

Operatørens hjørne

for 15 år siden

Petrojarl 1 tilbake på
norsk sokkel
Produksjonsskipet Petrojarl 1 kom-
mer tilbake til norsk sokkel etter tall-
rike oppdrag på engelsk sokkel, nå
sist på Kylefeltet. Petrojarl 1 skal nå
starte produksjon på Glitnefeltet i
Nordsjøen, og dette er selskapets før-
ste oppdrag for Statoil. Glitn skal
inneholde ca 25 millioner fat og Pe-
trojarl 1 vil i utgangspunktet ligge der
i 2 år.      

Statoil bak ny nærings-
park på Rotvoll i
Trondheim
Statoil’s forskningssenter på Rotvoll
har tatt initiativet til å opprette en
«Rotvoll Næringspark». Hensikten er
å utvikle idéer fra Statoilsystemet til
selvstendige produkter og samtidig
hjelpe fram andre gründere. Tanken
er å skape et miljø rundt dette. Vi ser
rett som det er at våre ansatte kom-
mer med ideer på produkter som
ikke Statoil kan utvikle sier direktør
Morten Loktu. Statoil hkan hjelpe til
å få disse ut på markedet, da ofte
også i samarbeid med NTNU. 

Linjebygg med nytt 
vedlikeholdskonsept
Vi kaller det kvalitetsbasert eller pålit-
lighetsstyrt vedlikehold sier daglig le-
der i Linjebygg Offshore Kristoffer B.
Jenssen. Det vil si at anleggene er in-
spisert og vedlikeholdt etter en viss
tidssyklus og betyr at vi kan bistå
kunden i hele prosessen fra strategi
og plan til utførende vedlikehold og
kontroll. Vi kan også levere tjenester
innenfor materialvalg og inspeksjon. 

Høyteknologisk rørbedrift 
på Verdal
Aker Cold Bending er et nystartet sel-
skap som er sprunget ut fra Aker Ver-
dal og er en datterbedrift av Aker
Maritime. De sysselsetter i dag ca 20
personer. Vi har lang erfaring med
kaldbøying av rør og rørdeler fra virk-
somheten på Aker Verdal, og vi våger
den påstand at vi ligger i verdenstop-
pen på dette feltet. Med vår metode
halverer vi arbeidstiden fra den tradi-
sjonelle måten sier daglig leder Tom
Einertsen.

Nr 3, august 2000

Du må søke for å få – og bore for
å finne.

Ja, det er den enkle formelen for
nye funn, utbygginger og produk-
sjon. I følge offshore.no blir det i år
boret om lag 40 lete- og avgrens-
ningsbrønner på norsk sokkel – Lun-
din skal bore 11, Statoil ti og Win-
tershall fire. De resterende brønnene
er fordelt på 14 selskaper. I 2014 ble
det boret 56 brønner, og Statoil var
operatør på 22 av disse. 

Det interessante med årets statis-
tikk er at det kun er Statoil (10), Shell
(1) og Total (1) som representerer de
store og tunge selskapene. Den over-
veiende store massen av brønner vil
med andre ord bli boret av små og
mellomstore selskaper som har en
kort historie på norsk sokkel. Det er
selskaper som ble etablert eller meld-
te sin ankomst etter at norske myn-
digheter i 2004 innførte refusjon av
letekostnader. 

Fra midten av 1990 – til rundt år
2000 var leteaktiviteten på sokkelen
relativt stabil rundt 25 til 30 brønner,
men ved årtusenskiftet var det en
klar tendens at antall letebrønner vil-
le bli færre de kommende årene. Vi
har i Norge vært heldige å ha visjo-
nære og dyktige politikere og byrå-
krater som har styrt Olje- og energi-
departementet, med tunge og gode
innspill fra Oljedirektoratet.

I årene fra 2000 til og med 2004
tok man grep som i ettertid har satt
dype og varige spor, slik dyktige
håndverkere alltid gjør. 

I år 2000 ble det lagt til rette for
etablering av nye selskaper ved å inn-
føre ordningen med prekvalifisering
av operatører og rettighetshavere.
Gjennom ordningen ble det åpnet

for at mindre selskaper skulle kunne
tildeles lisenser. I 2003 tilpasset man
tildelingspolitikken i modne områder
ved å utvikle de årlige Nordsjøtilde-
lingene til tildelinger i forhåndsdefi-
nerte områder (TFO-ordningen), som
også gjorde at det ble tildelings-
runder hvert år. 

I 2004 innførte Stortinget en ord-
ning i petroleumsskatteloven som
gav umiddelbar rett til 78 prosent re-
fusjon av letekostnadene. Målset-
ningen med refusjonsordningen var å
likestille nye selskaper i letefasen
med etablerte selskaper som var i
skatteposisjon og som kunne utnytte

skattefradraget samme år som lete-
kostnadene påløp.

Dette er en unik ordning som gjør
det lettere for nye selskaper å eta-
blere seg på norsk sokkel uten først å
måtte kjøpe produksjon for å kon-
kurrere på noenlunde lik linje med
selskaper som allerede er i skattepo-

sisjon. Etter at ordningen ble innført
har antall selskaper økt til rundt 60. 

Med ujevne mellomrom forsøker
enkelte partier og organisasjoner å
skape debatt ved å kalle skatteord-
ningen for subsidier. Det er langt fra
virkeligheten. Denne ordningen har
gitt Norge et oljefond som i dag er
på 7.000 milliarder kroner. Staten re-
duserer oljeselskapenes eksponering
i letefasen, men dette tar staten
igjen når felt kommer i produksjon.
Da betaler oljeselskapene 78 prosent
skatt.  Landbasert industri har en
skatteprosent på 27. Det visjonære
tiltaket har ført til stabil leteaktivitet,
mangfold på norsk sokkel, mange

funn og stor verdiskapning som vil
opprettholde det gode velferdstilbu-
det.

Min egen arbeidsgiver er ett av
selskapene som etablerte seg i Norge
etter at de nye skattereglene ble inn-
ført. Wintershall Norge AS ble startet
i 2006 og allerede i 2013 var selska-
pet i skatteposisjon. I dag produserer
vi over 60.000 fat oljeekvivalenter
per dag, er med i 50 lisenser og ope-
ratør for godt over halvparten, vi er
med på flere feltutbygginger, vi byg-
ger ut Maria for vel 15 milliarder kro-
ner, vi har Skarfjell som et sannsynlig
utbyggingsprosjekt innen og vi har
nærmere 450 medarbeidere i Sta-
vanger, Bergen og på Brage-plattfor-
men. 
Wintershall har hatt en eventyrlig rei-
se i Norge, og jeg er stolt og glad for
å ha fått være med på reisen som
skaper store verdier til fellesskapet
takket være framsynte politikere og
embetsverk som tok valg for framti-
da.

Framsynte politikere

Med ujevne mellomrom forsøker 
enkelte partier og organisasjoner å skape debatt

ved å kalle skatteordningen for subsidier. 
Det er langt fra virkeligheten. Denne ordningen

har gitt Norge et oljefond som i dag er 
på 7.000 milliarder kroner. 
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Det knytter seg stor spenning
rundt VNG sin boring av
Boomerang i Norskehavet.
Etter å ha brukt 55 dager på
hovedbrønnen, fikk selskapet
nylig tillatelse til å bore et
sidesteg. 

Boomerang-prospektet ligger i nærhe-
ten av Pil- og Bue-funnene, hvor VNG
fant mellom 78 og 196 millioner fat
og mellom 2,7 og 6,1 milliarder Sm3
utvinnbar gass i fjor.

Resultatene av boringen på Boome-
rang vil være avgjørende for valg av
produksjonsløsning for en mulig ut-
bygging av Pil, Bue og eventuelt nye
funn. 

– Pil & Bue har endret selskapet –
og interessen for Haltenterrassen. Vi
er svært spent på resultatene for de
brønnene vi nå skal bore. De vil gi oss
klare indikasjoner på oppsidepotensia-
let i lisensen, sier adm. dir. i VNG Nor-
ge,  Atle Sonesen.

For oppsiden kan virkelig være stor.
Dagens Næringsliv skriver at det mest
optimistiske scenarioet kan tilsvare et
funn som tilsvarer en tredjedel av gi-
gantfunnet Johan Sverdrup.

Gitt bort av Statoil
Det kan for øvrig nevnes at Statoil gav

bort sine 40 prosent av lisensen veder-
lagsfritt i  2013, hvorpå VNG tok initi-
ativet til å få med nye partnere. Og,
som Sverdrup ligger også disse funne-
ne i  et såkalt modent område. Til
sammen 30 år med boring på Halten-
terrassen har kun resultert i to utbyg-
ginger, Njord og Draugen. Nå har fun-
nene løst ut en liten bonanza i områ-
det.  

I tilegg til Boomerang skal det bo-
res i lisensene  Portrush (PL 793), Rosa-
penna (PL 794) og Slynge (PL 792. Sta-
toil boret nylig brønnen Bister i områ-
det, men den var tørr.  

Portrush ligner svært mye på Boo-
merang-prospektet og  har Norske
Shell som operatør (40 prosent) og øv-
rig deltakelse i lisensen med Faroe
(20), Petoro 20 og VNG (20).

Rosapenna erogså  et prospekt som
ligner på Boomerang. Her er Statoil
operatør (40 prosent), Faroe (20),
E.ON (20) og VNG (20) er deltakere.

Slynge ligger like sør for Pil og Bue,
og ligner på strukturen som finnes i Pil
og Boomerang. Centrica (50 prosent)
er operatør. Faroe har like stor andel.

På toppen av dette har Olje- og
energidepartementet utlyst  TFO
2015. Her er det foretatt en utvidelse
av det forhåndsdefinerte området
med 35 blokker i Norskehavet med

hovedfokus på områdene rundt Pil og
Bue og Aasta Hansteen i Vøringbas-
senget. 

Skulle VNG og de andre aktørene i
området lykkes i letingen, vil det kun-
ne utløse en ny og større utbygging i

området. Et større Pil og Bue vil være
for stort til å håndteres av Njord. Platt-
formen har strukturelle svakheter og
må enten erstattes eller bygges om. 

Alle venter på Boomerang
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Safepath Marine Traffic
Central (MTC) leverer 24/7 spe-
sialtilpasset overvåking og
beredskap med personell som
har lang praktisk erfaring fra
offshoreoperasjoner og ledelse
av nød, oljevern og krisesitua-
sjoner på havet.

Som underleverandør til Ross Offshore
håndterer Safepath overvåking og be-
redskap under boreperioden på Boo-
merang. Fjernovervåkingen gjennom-
føres med Vissimutstyr som gjør at Sa-
fepath kan styre riggens overvåkings-
sensorer og kommunisere med fartøy-
ene i området rundt riggen fra kon-

trollrommet i Kristiansund. – Det blir
som om vi flytter riggens kontrollrom
på land. Vi har det samme oversiktsbil-
det som om vi var i kontrollrommet på
riggen. Da kan Safepath MTC ha full
fokus på trafikkovervåking og antikol-
lisjon, mens riggen kan fokusere på
boreoperasjonen, sier Terje Rødahl,

daglig leder i Safepath.
– Jobben har fokus på daglig billed-

bygging innen trafikkovervåking, be-
redskap og fjerndeteksjon av olje. I til-
felle hendelser er fokus på leveranse
av en komplett tidslinje, ressursover-
sikt og informasjonsflyt til 1 og 2. linje,
forklarer  Rødahl.

                        

STAND 1F101/4

Sørger for trygg boring av
Boomerang fra Kristiansund
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Siri Espedal Kindem er utnevnt
til ny produksjonsdirektør for
Åsgard-området i Drift Midt-
Norge i Utvikling og produk-
sjon Norge (UPN).

Hun vil tiltre i stillingen 1. september
og vil rapportere til Morten Loktu, om-
rådedirektør for Drift Midt-Norge.
Kontorsted vil være Stjørdal, opplyser
Statoil.

Kindem er i dag direktør for forny-
bar energi i selskapets nye forretnings-
område for Nye Energiløsninger, som
ble opprettet i vår. Torje Saur vil fun-
gere midlertidig i stillingen frem til Kin-
dem overtar 1. september.

Kindem har arbeidet i selskapet i 25
år i både tekniske stillinger og leder-
stillinger 

– Det er en stor glede å få ønske Siri
velkommen til Drift Midt-Norge. Med
sin erfaring og bakgrunn er jeg sikker

på at Siri vil tilføre verdifulle bidrag
både til Åsgard-organisasjonen og til
lederlaget for området, sier områdedi-
rektør Morten Loktu.

Kindem er Cand.scient fra Univer-
sitetet i Bergen.

Ny produksjonsdirektør for Åsgard


