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Skal hente opp olje
for 150 milliarder

Eventyrlig vekst
Etter fem år har Reinertsen 
400 ansatte på sitt verksted 
i Murmansk.Det norske ønsker rask utbygging

av Frøy og Draupne.

Dyktige politikere =
Vestbase
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Variert og tungt
program
27. mai samles Midt-Norges
olje- og gassmiljø nok en
gang på Orkangerkonferan-
sen. Menyen består av en
variert og tung liste fore-
dragsholdere av hjemmedyr-
ket og importert karakter.
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Hjelper BP i Mexico
Trondheimsrederiet Boa
Offshore har «Boa Sub C» 
i full sving med å få tettet
lekkasjen i den 1500 m dype
brønnen BP har boret på
katastrofefeltet i Mexico-
gulfen.
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NTNU fyller 100 og Sintef fyller 60. De to institusjone-
ne har spilt en meget sentral rolle i utformingen av
det teknologiske vidunderet som norsk olje- og gass-
virksomhet er tuftet på. Vi har snakket med tre profi-
lerte næringslivsledere som har studert ved NTH,
Morten Loktu, Roar Arntzen og Kaare M. Gisvold. 
Les hva disse har å si om sin alma mater og Sintefs
betydning for det norske oljeeventyret.
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NTNU
fyller 100

Vestbase 
runder 30
En av Europas største oljebaser
er langt fra ferdigvokst på sin
30-årsdag. Midt-Norsk Olje &
Gass gratulerer og ser frem til
å skrive om basens positive
utvikling også i fremtiden.
Vi har snakket med nåværende
og tidligere direktør.

Morten Loktu:
– Grunnlaget for
leverandørindustrien.

Roar Arntzen:
– Har spilt en
avgjørende rolle.

Kaare M. Gisvold:
– Magnetisk virkning.

Eni klar med PUD
for Marulk
Dermed er det klart for 
selskapets første utbygging 
i Norskehavet.
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Av Christian M. Bachke
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Neste utgave av 
Midt-Norsk Olje & Gass 

kommer 18. august.

Vestbase feirer i år sitt 30-
årsjubileum. Basen er
Kristiansunds livsnerve, den
er byens største private
arbeidsplass og sentrum for
hele oljevirksomheten. 

Men dette eventyret er ikke kommet
rekende på en fjøl! Arbeidet startet
så langt tilbake som i 1974, da frem-
synte og dyktige politikere i byen be-
stemte seg for at Kristiansund skulle
bli Norskehavets forsyningsbase.
Dette var mange år før det første le-
tehullet var boret på Haltenbanken. 

Godt politisk arbeid over lang tid
– både lokalt og sentralt i Oslo – før-
te til at Vestbase så ble etablert i
1980. Men aktiviteten i Norskehavet
var beskjeden med svært få bore-
oppdrag pr. år, alt for lite til å holde
en forsyningsbase åpen i sin spede
start. 

Gjennom politisk påtrykk ble de

oljeselskapene som fikk tildelt blok-
ker i Norskehavet pålagt å betale inn
en såkalt kapasitetsavgift pr år som
holdt basen i live i denne tiden. 

Og resten er historie – en unik
suksesshistorie. Vestbase er en av
Europas største forsyningsbaser, over
800 mennesker har sin faste arbeids-
plass på basen som dekker 500 mål.
De har 2.500 skipsanløp pr år og ski-
per over 160.000 tonn over kai. 

Over 60 bedrifter er lokalisert på
basen, og det kommer i tillegg sta-
dig nye leverandørbedrifter til oljein-
dustrien som etablerer seg andre ste-
der i Kristiansund. 

Dyktige ledere har drevet og ut-
viklet basen til det den er i dag. Men
viktigst har politikernes rolle vært:
Langsiktighet og tålmodighet samt
vilje og evne til å legge forholdene til
rette for god og ekspansiv drift. Det
er dette som alltid vil være kjenne-
tegnet på vellykket næringspolitikk. 

Dyktige politikere = Vestbase

Det synes som både oljesel-
skap og leverandører begyn-
ner å tro på et liv etter
finanskrisen. Næringsminis-
ter Trond Giske har tatt
effektive grep både gjennom
GIEK og Innovasjon Norge
for å holde hjulene i gang.  

Oljeselskapene har også fått klar
melding om «business as usual», og
plukker nå aktuelle utbyggingspro-
sjekter frem fra møllposen. Modifi-
kasjon og vedlikehold går sin jevne
gang med mange store prosjekter og
mange nye kontrakter som skal til-
deles i år. 

Kanskje det mest gledelig er at så
mange nye aktører i Norskehavet har
gjort drivverdige funn. Midt-Norges
eget oljeselskap, Det norske, har et-
ter flere tørre hull gjort to interessan-

te funn. Av helt nye selskap i Norske-
havet nevnes Rocksource, Noreco,
Centrica og Norse Energy, som alle
har gjort interessante funn om enn
ikke så store, men som kan kobles
opp mot eksisterende infrastruktur. 

Virkelig store felt kan Shell finne
med de to boringene på Gro og Dal-
snuten. Neste boring starter nå, og
dette blir meget spennende! 

Utbyggingen av Statoils Luva er i
startfasen. 260 mill skal brukes i år,
deretter hele 35 mrd kr før feltet er i
produksjon. Her ser man på mulig-
heten for ubemannet drift (NNM =
not normally manned) som vil trenge
nyutviklet teknologi. Interessante ut-
fordringer for teknologimiljøet i
Trondheim. 

Så da må vi tro at det etter en
både lang og kald vinter går mot ly-
sere tider!

Optimisme rår i Norskehavet

Vestbase fyller 30

Ordfører i Krsitiansund Per Kr.
Øien er krystallklar i sin karak-
teristikk av Vestbases betyd-
ning for byen. 

– Man kan ikke forestille seg Kristian-
sund uten Vestbase, sier han konsist.

– Med Vestbase fikk vi en ny gene-
rasjon med industriarbeidsplasser like
etter at verftene gradvis forsvant. Det-
te er matfatet vårt nå, og betydningen
basen har for byen er uvurderlig, sier
han.

For nøkterne konsesjoner
Men ordføreren advarer samtidig mot
å hvile på sine laurbær.

– Vi er sårbare for svingninger. Fjor-

året var et
t o p p å r .
Men det er
viktig at
det politis-
ke miljøet
hele tiden
holder tryk-
ket oppe.
Da tenker
jeg spesielt
i forhold til
konsesjonstildelingen, som har vært
for nøkterne. Mens vi venter på Lofo-
ten og Vesterålen, så må norskehavet
utnyttes til det fulle. For eksempel må
det åpnes opp flere blokker på dypt
vann, appelerer Øien.

– Vestbase er vårt glansbilde

Nord Europas største oljebase er langt fra ferdigvokst på sin 30-
årsdag. Midt-Norsk Olje & Gass gratulerer og ser frem til å skri-
ve om basens positive utvikling også i fremtiden.

Mannen bak basen
Mange krediterer Gunnar Backer for
at Vestbase har blitt lokomotivet som
driver en hel region. Backer ledet Vest-
base de første 19 årene. Han ble an-
satt i mai 1980, etter at Statoil fikk i
oppdrag å starte utbyggingen av ba-
sen fra myndighetene. 

Kort tid etter at den daglige lederen
var på plass, ble det gjort to anset-
telser. 

– Det var enorm optimisme da ba-
sen begynte å ta form, men i 1985
kom oljekrisen, og hele Vestbase var
på gyngende grunn med permittering-
er og magre år. Men i 1990 snudde alt
med Draugen, den første feltutbyg-
gingen i Norskehavet, forteller Backer.

For å sikre basens eksistens ble sel-
skapene som drev med leting i Norske-
havet pålagt en kapasitetsavgift som
skulle sørge for at Vestbase hadde inn-
tekt. I følge Backer ble denne avgjø-
rende for at basen overlevde fram til
1992. Først da kunne vi stå på egne
ben, forteller han. 

– Da Draugen kom i 1993, ble det
en fenomenal aktivitet på basen og
det var en flott periode. 

Deretter kan man si at Vestbase er
et studium hva vekst angår. 

Shell hadde en uttalt politikk med å
kjøpe inn varer og tjenester lokalt.
Dette medførte et enormt løft for hele
regionen

Subsealøftet
I 1994 tok Aker over driften av basen. 

– Det var en del murring i kulissene,
men jeg mente hele tiden at vi trengte
en eier med solid økonomi og kompe-
tanse i ryggen for å komme videre.
Med Aker om bord kunne vi tilby mer
helhetlige løsninger. 

En milepæl Backer drar fram er åp-

ningen av den første subseahallen på
slutten av 90-tallet. 

– Det var mye arbeid som lå forut
for denne nye æraen, og fokuset på
subsea gav Vestbase et løft på flere
måter, forklarer han.

Det kom mer kompetanse til basen,
og Kristiansunderne fikk med dette et
konkurransefortrinn.

Reddet byen
Hvis man spør Backer hva Kristiansund
hadde vært uten oljen, er svaret en-
kelt. 

– Hadde ikke oljen kommet, tror
jeg ikke Kvernberget har hatt rutetra-
fikk i dag. Byggevirksomheten hadde
ligget på et lavmål. Takket være oljen
er Kristiansund en blomstrende by i
dag, sier Backer. 

Vi må selvsagt spørre om det er
med stolthet han ser på dagens Vest-
base.

– Jeg tror alle som har jobbet der
og de fleste Kristiansundere er stolte
over basen. Jeg tenker ofte at jeg var
heldig som fikk være med på dette og
som hadde en utrolig fin arbeidsgjeng
å jobbe sammen med, svarer han.
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Trykksak

Alf Dahl har siden 2002 sittet som di-
rektør på Vestbase.

– Da jeg tok over var vi inne i en pe-
riode med lavere aktivitet. Men siden
har dette vært en lang og artig opptur
med byggeprosjekt og arealøkning.
Det har rett og sett vært et eventyr,
sier Dahl.

I 2002 var basen på 310 mål og
hadde 80 ansatte. Nå måler de 500 og

er 200 mann i arbeid. Til sammen job-
ber i alt 800 mann innenfor gjerdene
på basen   

– Den perioden jeg har vært her, så
har vi utviklet oss fra å være en kun
transport- og mellomstasjon for varer,
til et servicesenter med kompetanse-
bedrifter. Spesielt etter dreiningen mot
undervannsutbygginger har vi passert
en kritisk masse, hvor basen får en
selvgenererende vekst, forklarer Dahl. 

Vestbasesjefen mener det er mange
som fortjerner en takk for at man i
dag har Vestbase.

– Vi kan rose oss med framsynte
politikere som var tidlig på banen,
samtidig mener jeg at min forgjenger
Gunnar Bakcer skal ha mye av æren
for at vestbase har blitt en suksess, sier
Dahl 

Framtidas base
I dag er det hele syv entreprenører
som driver å bygger inne på basen, og
fjoråret var en «all time high» med
over 2.500 skipsanløp og en utskiping
av dekkslast på rundt 160.000 tonn.
Den nye multikaien som er under byg-

ging vil revolusjonere hverdagen for
ankerhåndteringsbåter. Nå må alle an-
kerhåndteringsfartøy ligge med hek-
ken mot kai og med motorkraften på
ved spoling. Den nye kaien vil ha et
spolesystem med motstand på land,
og ro-ro muligheter. Da vil båtene
kunne ligge fortøyd, og man vil spare
tid og drivstoff. Statoil mener selv at
de vil spare opp mot 20 millioner kro-
ner i året med ny kai.

Det er med andre ord enorm akti-
vitet på basen. 

– Vi skal utvikle basen slik at den
håndterer framtidas utfordringer, av-
slutter Dahl.

Enorme ringvirkninger
Møreforskning gjorde i fjor en ring-
virkningsanalyse hvor man fikk to
streker under svaret på hva oljen og
Vestbase betyr for Kristiansund.

Her er høydepunktene.
Bedriftene som hadde deltatt i
undersøkelsen kunne vise til en øk-
ning i omsetningen på hele 53 pro-
sent og en sysselsettingsøkning på
85 prosent, sammenliknet med

2005. Det vil si 1000 nye ansatte
som direkte følge av oljeindustrien i
løpet av tre år. Det utgjør 60 prosent
av den lokale sysselssettingsveksten.
Dette forklares med leteaktiviteten
og nye aktiviteter på basen. 2130
personer er direkte sysselsatt i olje-
og gassrelatert næring. Den indirek-
te (ringvikrning) sysselsettingen er på
1385 årsverk. Til sammen utgjør det-
te en sysselsetting på 3 500.

Fakta om Vestbase
• Eies av NorSeaGroup som eier sju
baser langs norskekysten.
• 65 selskaper etablert/representert
på baseområdet. 
• Alle operatørselskaper utenfor
Midt-Norge, Norske Shell og Statoil
ASA  er i dag etablert på Vestbase. 
• Plattformene Draugen, Heidrun,
Åsgard B, Njord og Kristin, samt
boreskipet Åsgard A forsynes fra
Vestbase.

Erling Haug var en av de før-
ste bedriftene som etablerte
seg på Vestbase for 30 år
siden.

Svein Erik Haug var daglig leder, og
han hadde stor tro på at olje og offs-
hore var noe å satse på, og Vestbase
var stedet de skulle være. 

Selv om aktiviteten de første årene
var heller laber, var Haug standhaftig,
og etter hvert som aktiviteten i Nor-
skehavet steg, steg også omsetning-
en. 

– Vi investerte betydelige beløp i
utstyr og maskiner. Dette var et krav
sørfra. Det var store investeringer for
oss, så kom lange perioder hvor det
skjedde ingenting, forteller Paal Haug
Jenssen som ble leder for Erling Haug
sin offshoresatsing like etter etable-
ringen på Vestbase, en stilling han
fremdeles innehar. 

To frem og ett tilbake
Etter hvert flyttet bedriften inn i eget
bygg like utenfor basen, men etabler-
te Haug Offshore som i dag er en be-

tydelig leietaker hos Vestbase.
– Vi var hele tiden i sterk

konkurranse med det allerede
etablerte servicemiljøet i Sta-
vanger. Derfor la vi ned bety-
delige ressurser i reising og
markedsføring i samarbeid
med administrasjonen på Vest-
base. Vi reiste land og strand
rundt for å gjøre oss attraktive.
Dette ble helt sentralt for å lyk-
kes. Det var to skritt frem og
ett tilbake men til slutt ballet
det på seg med aktivitet, for-
klarer Haug Jenssen.

Også for Erling Haug var det en
markant endring på Vestbase med ut-
byggingen av Draugen.

Koste hva det koste…
For Erling Haug ble offshoresatsingen
begynnelsen på en ny æra. I dag er
offshore en av bærebjelkene i selska-
pet, og sørger for en omsetning i klas-
sen tresifret millionbeløp.

– Vi hadde en sterk tradisjon i det
maritime, så når Svein Erik Haug så at

oljeeventyret flyttet nordover, så ble
det tatt en avgjørelse på at dette skul-
le vi være med på, koste hva det koste
ville, og det var nok ikke forretnings-
messig forsvarlig alt vi gjorde i begyn-
nelsen, sier Haug Jenssen.

– Men det var moro.
Erling Haug er i dag en del av Cer-

tex-systemet, og offshore utgjør den
viktigste divisjonen med leveranser
over hele landet og man satser nå
internasjonalt.

En av de første på basen

– Et eventyr

Svein Erik Haug og Pål Haug Jensen.
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Feltet Fogelberg ved Åsgard
inneholder i følge Oljedirekto-
ratet inntil 95 millioner fat
olje. 

Operatøren, Centrica, er fornøyd med
funnet og utelukker ikke at feltet vil bli
satt i produksjon. Men først vil de bore
mer, skriver Finansavisen. Ifølge selska-
pet kan det dreie seg om en større

oppside på Fogelberg. Feltet vurderes
produsert som en satellitt til Åsgard.
Eierne i lisensen og operatørne er for-
holdsvis nye navn på sokkelen. North
Energy ble nylig børsnotert, og Centri-
ca er også ett nytt navn i Norskehavet.
E.ON Rurgas, Faroe Petroleum og Pe-
tro Canada er også med i lisensen.

Den stavangerbaserte olje-
myggen Noreco skal i samar-
beid med Dana Petroleum og
E.ON Ruhrgas samle inn mer
3D-seismikk av lisens 484 nord
for Norne og Urd. 

Lisensen ble tildelt i februar 2008. I li-
sensbetingelsene lå det at partnerne
innen to år må velge enten å samle inn
3D-seismikk eller bore en letebrønn.

– Noreco har som operatør fullført
arbeidsprogrammet, som var å spleise
og reprosessere eksisterende 3D-seis-
mikk over lisensen. I tillegg er det ut-
ført en rekke geologiske og geofysiske
studier. Dette arbeidet konkluderer
med at sannsynligheten for å finne

hydrokarboner i området er rimelig til-
stede, skriver Håkon Østhus, formann
i lisenskomiteen, i et brev til Olje- og
energidepartementet.

Lisensen dekker et område på
171.920 kvadratkilometer og grenser
opp mot Norne. Noreco opplyser at
det vil bli tatt en borebeslutning innen
utgangen av februar 2012. Noreco er
Norges nest største oljeselskap målt i
produksjon. Selskapet utforsker, utvik-
ler og produserer olje og gass i Nord-
sjøen. Siden etableringen i 2005, har
Noreco vokst raskt gjennom oppkjøp
og tildeling av lisenser. Selskapet ope-
rerer i Norge, Danmark og Storbritan-
nia.

Oljemyggen Rocksource med
hovedkvarter i Bergen planleg-
ger å bore to brønner i
Norskehavet neste år. 

Nylig kunngjorde selskapet at de fram-
skynder boringen av lisens 559 som
ligger i nærheten av Norne. PL559 ble
tildelt i TFO runden i 2009. Rocksour-
ce, som har operatørskapet på lisen-
sen, opplyser at de nå ser flere pro-
spektmuligheter i lisensen, og at det
totalt kan dreie seg om 425 millioner
fat utvinnbar olje. Hovedprospektene
er Delilah som ligger i nærheten av
Urd, Phoenix som ligger øst for Linerle
og Amazon. De tre prospektene har
henholdsvis 36, 58 og 17 prosent
funnsjanse.

Bruker EM-data
– I vår evaluering av området har

flere av disse blitt testet med elektro-
magnetiske data. Alle tre prospektene
viser lovende respons, og detaljerte
analyser blir nå gjennomført, opplyser
selskapet. Rocksource har som mål å
komme i gang med leteboringen i

2011. Men først skal de studere tredi-
mensjonale seismiske data og samle
inn enda mer data i lisensen samt i til-
støtende lisens 515.

Høy funnsannsynlighet i
Vøringsbassenget
Rocksource planlegger også en brønn i
Vøringsbassenget i samme område
hvor Shell har gjort funn med Gro og
hvor Total har hatt hell med Victoria.
Statoil har i tillegg gjort funn på Luva,
Haklang og Snefrid. I følge Rocksource
har selskapet identifisert flere lavrisiko
prospekter av en viss størrelse i lisen-
sen PL528, men at hovedprospektet er
Ivory, som de regner med inneholder
ca. 500 millioner fat oljeekvivalenter
med gass. Funnsannsynligheten esti-
merer de til hele 59 prosent.

– Rocksource jobber nå med å eva-
luere boremuligheter i slutten av
2011, skriver Rocksource, og peker på
at de følger tett med på Statoils utbyg-
gingsplaner for området, som kan gi
muligheter for gasseksport fra områ-
det, opplyser selskapet.

Eni Norge leverte i april inn
Plan for Utbygging og Drift
(PUD) av Marulkfeltet. Dermed
er det klart for selskapets før-
ste utbygging i Norskehavet. 

– Dette er en viktig milepæl for Eni
Norge siden Marulk blir det første
egenopererte feltet som vil komme i
produksjon på norsk sokkel, opplyser
Eni.

I alt skal selskapet investere fire mil-
liarder kroner for å få feltet i produk-
sjon til andre kvartal i 2012.

Feltet vil bli utbygget som en ren

undervannsløsning og skal kobles opp
mot Norne som ligger vel 30 kilometer
nordøst for Marulk. Det skal produse-
res gass og kondensat fra to brønner.
Utvinnbare reserver er anslått til å
være 73 millioner fat oljeekvivalenter.

Statoil, som sitter med 50 prosent
av lisensen skal utføre arbeidet fra og
med havbunnsinstallasjonene frem til
tilkoblingspunktet på Norne FPSO.

– Anskaffelse av undervannsutstyr
med lang leveringstid er allerede
igangsatt, og gjenstående kontrakter
vil bli tildelt fortløpende i løpet av
2010, informerer Eni.

Gass på Fogelberg

Norecoaktivitet nær Norne

Borer nær Gro og Norne

Klar med PUD for Marulk
Nye etableringer i Norskehavet



ET OFFENSIVT OLJESELSKAP

Større fart
Vandrefalken er verdens raskeste dyr. I teorien kan den nå 

hastigheter på over 600 km/t. Er det en umulighet å gjøre det 

umulige mulig – i praksis? 

Vi tror ikke det. For kort tid siden var vi bare et lite oljeselskap fra 

Trondheim. Med den offensive hastigheten vi holder, kan vi øke til 

nesten hva som helst!

www.detnor.no

Vandrefalken er verdens raskeste 

dyr, og man har målt hastigheter 

på 400 km/t i stup.

scanp
artner.no
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NTNU fyller 100 og Sintef fyl-
ler 60. De to institusjonene har
spilt en meget sentral rolle i
utformingen av det teknolo-
giske vidunderet som norsk
olje- og gassvirksomhet er 
tuftet på.  

Vi har snakket med tre profi-
lerte næringslivsledere som
alle har studert ved NTH,
Morten Loktu, Roar Arntzen
og Kaare M. Gisvold. Les hva
disse har å si om sin alma
mater og Sintefs betydning for
det norske oljeeventyret. 

– Vi ville sikkert nyttegjort oss av pe-
troleumsressursene våre, men det
meste av arbeidsplassene og verdi-
skapningen ville ligget i utlandet. Sin-
tef og NTNU har vært helt avgjørende
for å få etablert et teknologimiljø i
Norge. Det sier Morten Loktu, forsk-
ningsdirektør i Statoil. Loktu er sivilin-
geniør fra NTH, og har blant mye an-
net vært direktør ved Sintef.

Slik Loktu ser det ville norsk sokkel
vært dominert av stort sett amerikan-
ske underleverandører og teknologi,
hvis ikke NTNU hadde holdt oss selv-
forsynt med teknologer.

– Uten kompetansen NTNU og Sin-
tef har vært med på å bygge, hadde vi
ikke hatt bedrifter som eksempelvis
FMC-Kongsberg og Aker, som i dag er
verdensledende på flere felt. For å set-
te det på spissen, så tror jeg den nor-
ske leverandørindustrien ville vært en
skygge av den blomstrende industrien

den er i dag, mener Loktu.
På grunn av at vi har satset på tek-

nologiutvikling, har vi gått fra import
til eksport av for eksempel offshore-
teknologi. Mange utenlandske bedrif-

ter etablerer seg her på grunn av at vi
er så langt fremme, for framtiden vil
det være viktig å gi dem en grunn til å
forsette med dette. 

– Nå er vi verdensledende på flere
felt, spesielt tenker jeg da på flerfase,
subsea og utvinningsgrader offshore.
Vi er også helt i eliten hva miljø angår,
og har langt lavere utslipp per fat enn
noen andre, sier Loktu.

Hovedleverandør av teknologer
Loktu mener det var avgjørende at
myndighetene stilte høye krav til olje-
selskapene i begynnelsen av oljeæra-
en. 

– For det første ble det lagt ned et
krav om at selskapene måtte investere
i norske kompetansemiljøer, samtidig
la de strenge krav til standarden på in-
stallasjonene hva miljø og sikkerhet
angår. Dette fremprovoserte i sin tur
ny norsk teknologi, forklarer Loktu.  

For Statoil er NTNU-/Sintef-miljøet
svært viktig, mener han.

– De er vår hovedleverandør av tek-
nologer, og både grunnforskning og
den anvendte forskningen de bedriver
er essensiell for de nye utfordringene
vi står ovenfor som industri. Vi må all-
tid samarbeide med de beste, derfor
er det viktig for oss at de forblir best,
sier han. 

– Må velge oss fyrtårn
Loktu roser også samarbeidskulturen
som preger studenter som uteksami-
neres ved NTNU.

– Vi har et godt samarbeid innad i
industrien i Norge, og det bestemmes
av måten man utdannes på. Jeg kaller
det åpen innovasjon. Denne evnen gir
oss et stort fortrinn i globaliseringen.
Vi vinner sammen, men taper alene,
og jeg tror dette blir et viktig element
for Norge som teknologinasjon. For i
globaliseringens verden er det de som
samarbeider som kommer til å vinne
mest, sier han.

Loktu tror Norge og teknologimo-
toren vår, NTNU/Sintef, står foran vikti-
ge valg i denne prosessen.

– Man kan ikke være best på alt, så
vi må velge oss ut noen fyrtårn hvor vi
vil være verdensledende. Dette setter
oss i en posisjon hvor vi vil bli attrakti-
ve partnere for miljøene som er gode
på andre ting, avslutter han.

– Jeg tror man kan gå så langt som å si
at det ville vært vanskelig å utvikle
olje- og gassproduksjonen i Norge hvis
det ikke hadde vært for kompetansen
som er ved NTNU og Sintef. De har

spilt en avgjørende rolle. Det sier Roar
Arntzen som har vært viseadm. dir og
senere adm dir i Sintef. Arntzen var
også direktør ved St. Olavs og Autroni-
ca. Han er siv.ing. fra gamle NTH.  

– Det er ikke uten grunn at mange
bedrifter legger mye av sin teknologi-
utvikling til Trondheim, sier han. 

Flerfase
Kombinasjonen mellom en god utdan-
ningsinstitusjon med doktorgradspro-
grammer og en oppdragsforskning
ved Sintef har vist seg å være en suk-
sess, mener Arntzen. 

Han trekker spesielt frem flerfase-
anlegget som en viktig ingrediens. 

– Å utvikle kunnskap om hvordan
man transporterer olje, gass og vann
over lange avstander i rør har mulig-
gjort utbyggingen av de store feltene
på norsk sokkel, sier Arntzen. Utvik-
lingen av basisteknologien bak boring-
en av horisontale brønner trekkes
også frem.

– Sintef har vært sentral i utvikling-
en av denne teknologien, og i off-
shoreproduksjon er den jo essensiell,
sier Arntzen. 

Best på betong
Et annet element Arntzen trekker frem
er forskningen på hvordan betong
kunne brukes som byggemateriale i
sjøvann. 

– Da det ble snakk om utbygginger
på sokkelen hadde vi allerede mye
kunnskap om dette. Dette ble avgjø-
rende for at man kunne konstruere de

enorme betongkolossene som i dag
utgjør de største installasjonene på
sokkelen. I tilegg hadde vi den marine
forankringen, slik at vi kunne designe
sikre plattformer. Det marintekniske
miljøet har utviklet farkoster man i dag
ser over hele verden, avslutter Arnt-
zen. 

– Fagmiljøene på NTNU og Sintef har
en magnetisk virkning. De trekker til
seg bedrifter, studenter og fagfolk.
Det er ikke tilfeldig at Statoils forsk-
ningssenter endte opp her, og forble
her også etter fusjonen med Hydro,
sier Kaare M. Gisvold. Gisvold er selv
utdannet dr. ing ved NTH, og var sen-
tral i oppbyggingen av Sintefs datter-
selskap Marintek, hvor han også satt
som daglig leder i en årrekke. Senere
grunnla han og ble adm.dir.i Golar-Nor
Offshore AS og var konserndirektør i
Petroleum Geo-Services ASA (PGS). I
dag er han bla. styremedlem i Det nor-
ske.

– Vi så at utviklingen av oljevirk-
somheten på norsk sokkel ville bli be-
tydingsfull, og vi visste at Marintek vil-
le bli sentral. Bassengene ble bygd ut
slik at de kunne teste store modeller,
og fikk etter hvert lagt inn mange ele-
menter for miljøfaktorene som hersket
på sokkelen. Dette har vist seg å fun-
gere bra, og Marintek har vært i utvik-
ling siden, og er i dag et ledende labo-
ratorium, sier Gisvold.

Jubileum for teknologilokomotivene

Morten Loktu:

Grunnlaget for
leverandør-
industrien

Roar Arntzen:

– Har spilt en
avgjørende
rolle

Kaare M. Gisvold:

– Magnetisk
virkning

«...norsk sokkel (ville
ha) vært dominert av
stort sett amerikanske
underleverandører og
teknologi, hvis ikke

NTNU hadde holdt oss
selvforsynt med

teknologer.»
(Morten Loktu)

Fakta om SINTEF
SINTEF er Skandinavias største
uavhengige forskningsorganisa-
sjon. Hvert år bidrar SINTEF til
videreutvikling av 2000 bedrifter
gjennom forskning og
kunnskapsbasert rådgivning.

Fakta om NTNU
• Hovedansvar for den høyere

teknologiutdanningen i Norge 
• 7 fakulteter og 53 institutter 
• 20.000 studenter, om lag

halvparten innenfor teknisk-
naturvitenskapelige fag. 

• Uteksaminerer årlig ca. 800 med
lavere grad, ca. 2000 med
høyere grad og ca. 300 med
doktorgrad. 1/3 av
doktorgradskandidatene er
kvinner. 

• Om lag 850 studenter kommer
fra utlandet.

• Har flere enn 100 laboratorier . 
• Samarbeider tett med SINTEF 
• Årlig budsjett på ca. 4,7

milliarder kroner.
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Daglig leder i Midnor CNI,
som er utgiver av Midt Norsk
Olje & Gass, Christian M.
Bachke er siv. ing. fra NTH i
1966 ved bergavdelingen som
er forløperen til institutt for
petroleumsteknologi, og har
fulgt utviklingen av olje- og
gasseventyret tett. Han er
bekymret for at forskingsmid-
lene i for stor grad desentrali-
seres.

– Norge er et lite land, og det er viktig
å konsentrere forskningsmidlene ved
de beste universitetene. Det kommer
stadige signaler hvor det er snakk om
å spre forskningsmidlene til et stort
antall universiteter og høyskoler. Dette
må bli helt feil. Man kan ikke bruke
forskning til å drive distriktspolitikk,
sier Bachke.

Han mener gode laboratorier som
er tilpasset den nye teknologien er vik-
tig for å holde et høyt nivå på forsk-
ningen og å hevde seg internasjonalt.
Dette krever store investeringer, og de
bør gjøres i de beste og tyngste forsk-
ningsmiljøene.

– Det blir stadig vanskeligere å re-
kruttere gode forskere internasjonalt.
Gode arbeidsforhold og mulighet for å
gjennomføre eksperimenter er viktig.

NTNU og Sintef er i verdensklasse,
særlig når det kommer til petroleums-
teknologi og marinteknikk. Man
trenger bare se på antallet utenland-
ske studenter som kommer hit. Disse
søker seg til institutter med internasjo-
nalt høyt nivå, sier Bachke.  

Derfor etterlyser han full innsats for
økt satsing på FoU-miljøene i Trond-
heim. 

– Det er ikke uten grunn at Statoil
har lagt sitt forskningssenter hit og
Statkraft har vedtatt det samme. De vil
ligge nær de aktive forskningsmiljøene
på NTNU og Sintef, avslutter han.

Advarer mot desentralisering

Skarp konkurranse
På slutten av sekstitallet var det flere
som var i posisjon for å bli Nordeuro-
pas ledende havforskningslaborato-
rium.

– Både svenskene og nederlender-
ne var klar for å ta over ballen hvis vi
mistet den. Det var betydelig konkur-
ranse mellom laboratoriene. Men tak-
ket være at Marintek hadde en bevisst
strategi har vi nå et veldig aktivt ma-
rinteknisk miljø som uteksaminerer
over 100 studenter i året, forteller Gis-
vold.

Et av resultatene ble FPSO-skipene.

En løsning mange trodde var umulig
for å bygge ut felt, men testing ved
Marintek beviste det motsatte. 

– Det kom etter hvert mange stu-
denter til Marintek, og vi ble tidlig in-
volvert i testingen av bla. Statfjord B
og andre installasjoner som står på
sokkelen, sier Gisvold.

Gisvold berømmer også berglinja
på NTNU som tidlig fanget opp nød-
vendigheten av reservoarforståelse. 

– De var veldig tidlig ute på 70-tal-
let med utenlandske professorer i be-
gynnelsen for å utvikle kompetanse vi
nyter godt av i dag, forteller han. 

Framtidens utfordringer for forsk-
ning- og utdanningsmiljøet i Trond-
heim vil være å bli enda bedre på vær-
statistikk og metoder for å øke utvin-
ningsgraden på feltene. 

– For det første er værdataene vi i
dag bruker avleggs. Med nytt klima
kommer nye utfordringer for installa-
sjonene. Det er også mye å tjene på å
øke utvinningsgraden på feltene. I
starten hadde vi en utvinningsgrad på
12-20 prosent. Nå er den oppe i 70 for
de beste feltene, men det er fremdeles
mye å tjene på dette. Her er EM-tek-
nologi, intelligente brønner og instru-
mentering i brønner stikkord. Vi må bli
bedre på å vite hva som foregår nedi
brønnen, tror Gisvold.
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27. mai samles Midt-Norges
olje- og gassmiljø nok en gang
på Orkangerkonferansen.
Menyen består av en variert
og tung liste foredragsholdere
av hjemmedyrket og importert
karakter.

Med mange funn og mangel på infra-
struktur for gass i Norskehavet knytter
det seg selvsagt store forventninger til
foredraget til Thor Otto Lohne, Direk-
tør for økonomi og kommersiell utvik-
ling i Gassco. Det politiske innslaget
kommer fra Fremskrittspartiets Tord
Lien. Shell vil gi en oppdatering på
Onyx, og man kan også forvente seg
gode sitater fra Erik Haugane som skal
redegjøre for status og framtid for Det
norske. Som en olje- og gassoutsider
kommer Orkdalens store sønn Nils
Arne Eggen med konferansens siste
innlegg.  

Etter konferansen inviteres det til et
sosialt kveldsarrangement, med grill-
mat, underholdning og gode mulighe-
ter for mingling.

Yrende offshoremiljø
Med bedrifter som Reinertsen, Technip

og Bredero Shaw i Ryggen har Or-
kanger Oljeforum og den årlige Or-
kangerkonferansen satt miljøet på
Grønøra på kartet. Konferansen
startet som et samlingspunkt for be-
driftene, men har i over et tiår utviklet
seg til en konferanse som trekker eli-
ten av det norske olje- og gassmiljøet
til Orkdal. 

Grønøra har blitt det ledende in-

dustrimiljøet for olje og gass i Sør-
Trøndelag. Mellom 500 og 600 men-
nesker jobber der, og ringvirkningene
gir mellom 1500-2000 arbeidsplasser i
regionen.

Orkanger Oljeforum har i dag elle-
ve medlemsbedrifter: YIT Building Sys-
tems AS Technip Offshore Norge AS,
Mardahl Maskin, Nor-Cargo, Orkdal
Kommune, Trondheimsfjordens Inter-

kommunale Havn avd. Orkanger, Or-
kla Engineering, Orkla Inspection Ser-
vices, Reinertsen Orkanger, Thermotite
og Vigor AS. 

Årets konferanse følger den samme
oppskriften som har vist seg å være en
suksess ved tidligere år. Konferansen
går over én dag, med gode foredrags-
holdere.

Variert og tungt program

Konferanser

Også i år avholdes KOM-
Vekst sin HMS-konferanse.
Datoen er spikret til 9. og
10. juni på Thon Hotel
Kristiansund

– Årets HMS-konferanse vil fokusere
på økt bevissthet og skjerpede krav
til HMS, trusselbilder og forebyg-
ging, hva som er godt nok mht reak-
sjonstid og beredskapspunkter, det å
lære av hendelsene, oppmerksom-
het og tilstedeværelse, kommunika-
sjon, mediehåndtering og krisebe-
redskap, holdninger, arbeidsglede,
inspirasjon og motivasjon, opplyser
arrangøren.

KOM-vekst lover høy kvalitet,
interessante tema, topp foredrags-
holdere, levende engasjement, gode
diskusjoner og en inspirerende sosial
ramme. Konferansens første dag vil

tradisjonen tro bli avsluttet med et
nettverksarrangement på kvelden,
hvor middag og underholdning med
Elg står på programmet.

HMS-konferanse i Kristiansund

Gunnar Friberg, tidligere sjef i Bredero
Shaw, nå formann i programkomitéen.

Christina Hovde, profilert leder av
Desemberkonferansen, har også
ansvaret for HMS-konferansen.



Klare politiske budskap på Norskehavskonferansen
Budskapet fra to av våre topp-
politikere preget nyhetsbildet
etter årets Norskehavskonfe-
ranse.

Næringsminister Trond Giske gjestet i
år Norskehavskonferansen. Ministeren
var krystallklar i sin melding om at den
sittende regjering hadde lite til overs
for næringsnøytralitet. 

– Norge er et lite land med en åpen
økonomi, og her gjelder det å satse på
– og støtte oppunder – de industrier
hvor vi er verdensledende for om mu-
lig å bli enda bedre. Her skiller oljein-
dustrien og den maritime industri seg
klart ut, og her vil regjeringen bidra til
å legge forholdene til rette, uttrykte
Giske til en fullsatt sal på Rica Hell i
Stjørdal.

Senterpartiets Ola Borten Moe av-
klarte sitt syn på forholdene rundt ol-
jeutvinning i Lofoten og Vesterålen. 

De enorme verdiene som ligger der
må bidra til sterk økonomisk vekst og
økt sysselsetting i landsdelen, mente
Borten Moe.

Han gjorde det samtidig klart at det
må settes strenge krav før leting kan
starte tidligst i 2013. Sikkerhet og be-
redskap må settes i høysetet, og kra-
vene bør være strenge. Dessuten må
selskapene som får tilsagn garantere

at det skjer en meget betydelig verdi-
skaping i landsdelen, med etablering
av nye virksomheter. 

Ungdommelig preg 
Ny rekord med over 330 deltakere vi-
ser at Norskehavskonferansen fyller et

behov i landsdelen for informasjon om
det som skjer i Norskehavet og i off-
shoreindustrien i Midt-Norge.  

Norskehavskonferansen er den ol-
jekonferansen i Norge som samler det
mest ungdommelige publikummet.
Over 130 ingeniørstudenter fra av-

gangsklassene på NTNU og Høyskolen
i Sør-Trøndelag deltok både på konfe-
ransen og på jobbtorget. Fra de 13 be-
driftene som deltok på Jobbtorget fikk
de her tilbud på jobb etter endt studie
eller forslag til prosjektoppgaver.
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Næringsminister Trond Giske i samtale med
ingeniørstudenter fra NTNU og HiST på Jobbtorget på
Norskehavskonferansen. 

Ordfører Johan Arnt Elverum, Stjørdal var vert for
Norskehavskonf-eransen, her i samtale med partifelle og
stortingsmann Ola Borten Moe og kommunikasjonssjef
hos Shell, Svein Ildgruben.
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På Tjeldbergodden foredles naturgass
til metanol. Det er det eneste ilandfø-
ringsstedet i Norge der naturgass
foredles industrielt. Noe etan fra Kår-
stø foredles i Grenland. Bortsett fra
det sendes omtrent ALL gass fra Kår-
stø, Kollsnes, Nyhamna og Melkøya til
energimarkedene. Det aller meste til
utlandet, og noen småskvetter (ca. 0,3
prosent) til lokale brukere innenlands.
Hvorfor er det så vanskelig å få til økt
verdiskaping gjennom foredling? 

For 10 år siden omtrent ble det eta-
blert et politisk mål om at innenlands
bruk av naturgass skulle økes fra 1 til
10 prosent i løpet av 10 år. De 10
årene er nå gått, og andelen er fort-
satt – 1 prosent.

Mange har jobbet mye med å dis-
tribuere naturgass i det norske energi-
markedet. Men dette markedet er ikke
stort nok til å svelge unna virkelig mye
gass. Energimengden i 10 % av norsk
naturgass er mye energi – det tilsvarer
omtrent 80% av all norsk vannkraft!
Skulle vi, en befolkning på størrelse
med St. Petersburg by, bruke slike
mengder naturgass til oppvarming, i
tillegg til vannkraften, ville det bli
varmt i stua! 

Skal vi øke bruken av naturgass, må
vi snu oss mot industri som foredler
naturgassen til produkter som hele
verden vil ha. Da skaper vi både mer-
verdi og nye arbeidsplasser. Vi gjør det
faktisk i en viss utstrekning. I tillegg til
å være råstoff for metanol, er natur-
gass også utgangspunkt for ammoni-
akk til gjødselproduksjon (Yara), og
gjennom krakking til etylen og videre
til plast (Inneos). Og vi har en ikke
ubetydelig plastindustri rundt om i
landet som produserer og eksporterer
en lang rekke ulike produkter laget av

naturgass. Vi tenker vanligvis ikke på
plastindustrien som gassindustri, men
plast lages i stor utstrekning av natur-
gass. Så her er det snakk om å tenke i
lange verdikjeder. 

Den petrokjemiske industrien i
Grenland ble etablert som følge av av-
taler som ble gjort om disponering av
Ekofisk-gassen, da oljealderen startet
med Ekofisk-funnet lille julaften 1969.
Gassen ble ilandført til Teeside i Eng-
land, fordi det den gangen ikke ble
ansett mulig å krysse Norskerenna
med rørledninger. («Rørleggerne» har
siden den gang gått langt dypere!)
Etanet i gassen ble transportert på skip
til Grenland, og ble grunnlaget for in-
dustrien der. Den gangen hadde vi vi-
sjonære politikere, som satset på å
bygge industri av den nye råvaren vi
fikk i fanget! Når den samme industri-
en i dag sliter, er dagens politikere ikke
i stand til å få realisert en nødvendig
rørledning fra Kårstø til Grenland. 

Det internasjonale gassmarkedet er
i endring. Skifergass antas nå å gjøre
USA selvforsynt med naturgass om få
år. Store mengder LNG som var ment
for USA-markedet, presser nå på mot
det europeiske markedet. Prisene har
gått ned, men mer viktig for de indus-
trielle mulighetene i Norge, er at pri-
sene blir mer like rundt om i verden.
Tilgangen på såkalt «innestengt gass»
rundt om i verden blir gradvis mindre
for industriell aktører. Det øker mulig-

hetene for at vi kan få mer industri
som foredler gass her i landet. 

Skal dette skje, må vi legge til rette
for det. Fram til nå har det ikke vært
stilt krav til utbyggere at de skulle ut-

rede industrielle muligheter på  land
som en del av en utbyggingsplan. Det-
te bør endres i forbindelse med at pe-
troleumspolitikken skal gjennomgås i
den Stortingsmeldingen som er under
arbeid. Kravene til PUD/PAD bør en-

dres, slik at industrielle muligheter på
land utredes som en del av prosjektut-
viklingen. Oljeselskapene må få krav
om at dette skal gjøres. Det betyr ikke
nødvendigvis at selskapene skal gjøre
slike utredninger selv, men de kan få
ansvaret for at det blir gjort. På samme
måte som et utbyggingsprosjekt kjø-
per utredninger og tjenester på en
rekke andre område, kan prosjektet
selvsagt også kjøpe tjenester hos de
som har kompetanse på industriell
bruk av naturgass.  

Det er først når de industrielle mu-
lighetene blir sett på i forbindelse med
nye feltutbygginger, at det kan bli mer
fart i industriell bruk og foredling av
naturgass på land i stor skala.

Hvorfor bruker vi ikke mer naturgass?

Sett fra utsia  – skråblikk på oljebransjen

Hogne Hongset er spesialrådgiver i Industri Energi og har i mange år arbeidet aktivt for at industrien i Norge skal få nok energi.
Han arbeidet tidligere i Statoil Forskningssenter og bidro sterkt til at dette ble værende i Trondheim og lagt til Rotvoll.

Tlf. 66 84 28 00

«Kravene til «Plan for utbygging» bør 
endres, slik at industrielle muligheter på land utredes 

som en del av prosjektutviklingen. Oljeselskapene 
må få krav om at dette skal gjøres.»

Bergensrederiet DOF handler
inn trøndersk informasjons-
teknologi for krise- og bered
skapshåndtering.

Softwareselskapet Intrapoint er ba-
sert på Solsiden i Trondheim. I over 
femten år har de levert avanserte kri
sehåndteringssystemer til bedrifter i
hele verden. Programvaren «Crisis-
Manager» dekker alle faser av en kri
se: planlegging, trening, varsling, av
gjørelser og normalisering.

– Vår hovedmotivasjon for å vel-
ge Intrapoint er å justere, adminis-
trere og kjøre alt HMSK-arbeidet fra
en sentral plattform for å sikre at 
gjeldene prosedyrer og rutiner blir 
fulgt i tilfelle forstyrrelse av arbei-

det, skriver DOF i en pressemelding.
Rederiet ble grunnlagt i 1981, 

og består i dag av internasjonale 
selskaper som eier og opererer en 
flåte med offshore fartøy. Det er 
hovedsakelig selskapets fokus på 
HMS som har gjort valget av Intra-
point relevant.

– I løpet av de siste fem årene har
Intrapoint blitt benyttet av flere sel-

skaper i olje- energibransjen. Denne
industrien har svært høye HMS-

krav.Disse bedriftene høster nå fruk-
tene fra de løsningene vi leverer, 
opplyser Ida Voldnes, administre-
rende direktør i Intrapoint.

Trøndersk krisesoftware til DOF
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Den historisk delelinjeavtalen mellom
Norge og Russland er først og fremst en
seier for naboskapet. Men også for alt
som skal sikre landene i fremtiden –
både olje, gass, fiskeri, distriktsarbeids-
plasser, miljøløsninger, sikkerhet og økt
samarbeid mellom to tidligere politiske
motstandere.

Det er gode grunner til å glede seg
over det politiske kompromisset som
endelig sikrer samarbeidet mellom Nor-
ge og Russland i Barentshavet. En av
grunnene til at det har tatt 40 år å bli
enig, er blant annet de store mulighe-
tene som finnes i havområdet. Det viser
hvor viktig det er å finne bærekraftige
løsninger som begge land kan stille seg
bak. 

Avtalen representerer en milepæl
også i norske myndigheters aktuelle ar-
beid med Nordområdene. Dette arbei-
det er preget av den samme helhets-
tenkningen som ligger til grunn for de-
lelinjekompromisset. Hele samfunnet

skal nyte godt av fremskrittene i Ba-
rentshavet. Det vil få konsekvenser for
hele Norge, vårt forhold til nabolan-
dene og vårt forhold til EU og USA.

Barentshavet Nord kan inneholde
store olje- og gassressurser, men dette
må vi få mulighet til å kartlegge. Jeg vil
tro at de fleste oljeselskapene vil være
aktive bidragsytere for å få kartlagt om-
rådet. Utviklingen av arbeidsplasser i re-
gionen og innovative miljøløsninger er
essensielt for å få forvaltningen av olje-
og gassressursene i Barentshavet til å bli
bærekraftig.

Norsk oljevirksomhet er en sammen-
hengende suksesshistorie. Norges før-
ste oljefelt, Ekofisk, har levert i over 40
år, og vil leve i mange tiår til. Shell er

operatør for feltene Draugen og Ormen
Lange i Norskehavet. Etter at Draugen-
plattformen begynte å produsere den
første oljen i Midt-Norge i 1993, har

Kristiansund gradvis utviklet seg til å bli
Midt-Norges oljehovedstad. Godt over
3.000 nye arbeidsplasser er skapt, di-
rekte og indirekte knyttet til oljeindus-
trien. Slike muligheter står man nå også
ovenfor i nord.

Norsk oljeindustri er opptatt av sik-
kerhet for mennesker og miljø, og
norsk petroleumsindustri er i verdens-
toppen på sikkerhet og miljø. Oljeutslip-
pet i Mexicogulfen synliggjør hvor viktig
dette fokuset er i arbeidet med olje- og
energiutvikling. Vi kjenner fortsatt ikke
alle årsakene bak dette utslippet, og

skadene det er i ferd med å påføre mil-
jøet i området er heller ikke avklart. Det
som er sikkert er at dette er en svært al-
vorlig situasjon.

Bransjen som helhet må lære av det
som har skjedd for å sikre at det ikke
skjer igjen. Det er vårt ansvar. Jeg for-
står de som intuitivt blir engstelig for at
noe liknende kan skje utenfor kysten av
Norge, og ikke minst i naturskjønne
områder som Lofoten og Vesterålen.
Samtidig er jeg trygg på de sikkerhets-
tiltakene norske myndigheter og olje-
selskapene står bak. De er forankret i et
langvarig og helhetlig samfunnsansvar. 

Verden vil trenge olje og gass i
overskuelig fremtid. Nå vokser det frem
muligheter i nord. Før en eventuell olje-
og gassutvinning i sensitive havområ-
der, må vi ha kunnskap som våre politi-
kere kan fatte beslutning ut i fra. På
denne måten kan vi sikre sameksistens
og verdiskapning til nytte for alle.

Havet av muligheter har økt

Svein Ildgruben er kommunikasjonssjef i Norske Shell. Shell er nest største aktør i Norskehavet med Draugenfeltet fra
1993 og Ormen Lange fra 2008. De er operatør på Gro, Dalsnuten og Onyx, som er blant de mest lovende i Norskehavet,
og aktivitetene styres fra administrasjonsbygget på Råket i Kristiansund.

Operatørens hjørne

Stand No. B 290/3

2010

«Det er gode grunner til å glede seg over det politiske
kompromisset som endelig sikrer samarbeidet mellom

Norge og Russland i Barentshavet.»
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Roxar sitt Trondheimskontor,
tidligere CorrOcean, holder
trykket etter fusjonen og
utvikler stadig nye produkter.
Sammen med sitt italienske
datterselskap leverte de nylig
et stort overvåkingssystem for
korrosjonsovervåking for
Sinopec i Kina.

Kontrakten på over 6 millioner dollar
omfattet over 280 instrumenter for
innvendig korrosjonsovervåkning og
17 lokasjoner for selskapets FSM tek-
nologi.   

– FSM er et system vi har hatt nes-
ten siden starten, men vi har nå rede-
signet systemet, og fått et bedre pro-
dukt til en lavere pris. Dermed har vi
åpnet opp nye markeder, forteller Kjell
Wold, ”site manager” ved Roxar sin
trondheimsavdeling.

Overvåkningssystemet har nå onli-
ne kapasiteter og er lettere å installere,
legger han til. Selv om selskapet ikke
var det billigste alternativet for kine-
serne, ble de allikevel valgt på grunn
av den unike teknologien. 

– Konkurrentene kan rett og slett
ikke gjøre alt det vi kan. Denne
kontrakten har gitt oss en god posi-
sjon i det kinesiske markedet, og vi
regner med nye kontrakter i Kina i nær

fremtid, forteller Wold. 

Til verdens største raffineri
Selskapets leverte også nylig korro-
sjonsovervåkning til verdens største ol-
jeraffineri i Jamnagar i India som Reli-
ance Industries har oppført. Raffineriet
har en kapasitet på hele 1,2 millioner
fat olje om dagen.

– Raffineriene kjøper i stadig større
grad billig råolje i spotmarkedene for å
forbedre marginene. Denne oljen er
mer korrosiv, og korrosjonsovervåk-
ning blir enda viktigere, forteller Wold. 

Roxar har vært med på dette raffi-
neriet siden dag en, og har installert et
omfattende system. Resultatene er så
vellykket at Reliance og Roxar publi-
serte resultater fra overvåkningen på
en fagkonkurranse i Bahrain tidligere i
år. 

– Dette er veldig bra reklame for
oss, og vi regner med at det vil komme
flere kontrakter for raffinerier med
denne teknologien,

Stadig ny teknologi
I 2007 fusjonerte Trondheimsbaserte
CorrOcean med Roxar og resultatet
ble Roxar ASA med hovedkontor i Sta-
vanger. I 2009 ble Roxar i sin tur kjøpt
av giganten Emerson, slik at Roxar i
dag er en divisjon i Emerson Process

Management. Virksomheten i Trond-
heim omfatter i hovedsak samme for-
retningsområder som før fusjonen og
har i dag ca. 70 ansatte. Kontoret har
en eksportandel på over 80 prosent og
ordreinngangen beskrives som god. 

– Vi har fortsatt stort fokus på tek-
nologiutvikling, og vi slipper jevnlig
nye produkter på markedet. Nylig ut-
viklet vi et ROV-styrt verktøy for å skif-
te sensorer under fullt operasjonstrykk
under vann, avslutter Wold.

I 2005 valgte Reinertsen å
åpne et verksted i Murmansk.
Nå har de 400 ansatte, og er
fremdeles i vekst.

Nylig vant Reinertsen kontrakten for å
bygge all infrastruktur mellom de to
teknologiene som inngår i test sente-
ret for CO2-fangst på Mongstad. Der-
med ble det gjort 200 nyansettelser i

Murmansk på fire måneder. 
– Hele leveransen til Mongstad vil

bli produsert i Murmansk. Vi skal lage
en modul på 350 tonn, ca. 45 pipe-
racks og en vent stack. Arbeidene har
akkurat startet. Mye skal være ferdig i
løpet av 2010, forteller Thomas Rei-
nertsen i Reinertsen AS. Dette blir den
første kontrakten hvor alt arbeid utfø-
res i Russland.

Reinertsen vil ikke være selvgod,
men innrømmer at timingen for eta-
bleringen i Murmansk var god. I dag er
de det verkstedet i Murmansk med de-
sidert mest aktivitet. 

– Dette tilfører oss konkurranse-
kraft, og vi ligger midt i smørøyet hva
mye av framtidens olje- og gassakti-
vitet angår, sier en fornøyd Reinertsen.

Får russiske kontrakter
Selskapet er også i ferd med å bygge
opp en større avdeling for engineering
i Murmansk. Her ser Reinertsen for seg
en dobling av staben, til femti mann i
løpet av kort tid. Det er også investert
mye i ny bygningsmasse, og utstyr for
utlastninger fra hall til båt og lekter.  

I løpet av de siste par månedene
har Reinertsen vunnet sine første
kontrakter i Russland.

I alt har selskapet fått tre studie- og
prosjekterings-kontrakter.

To av disse er knyttet til konsept-
studier og forprosjektering av brønn-
strømsrør og ilandføring av olje og
gass fra feltet Kirinskoye som ligger
ca. 30 km utenfor halvøya Sakhalin på
østkysten av Russland, mens den tre-

dje kontrakten omfatter forprosjekte-
ring av brønnstrømsrør og stigerør for
Shtokman fase to og tre. 

– Det er ikke store kontrakter, men
det å få oppdrag direkte fra russiske
kunder er viktig for oss, da er vi med
fra starten. Konseptstudien for Kirin-
skoye er en kontrakt som vi har direk-
te for Vniigaz et datterselskap av Gaz-
prom, mens vi i de to andre er under-
leverandører til FMC Kongsberg som
har Gazprom med Giprospetsgaz og
VNIPIgazdobycha som sine kunder for-
klarer Reinertsen. 

Holder pusten i juni
Full fres i Murmansk betyr ikke smal-
hans i Orkanger, hvor Reinertsen siden
1997 har jobbet i Vedlikeholds og mo-
difikasjons- (V&M) markedet. I 2002
fikk selskapet tildelt en større V&M -
kontrakt Halten Nordland. I juni skal
Statoil tildele V&M kontrakter på to-
talt 30 av sine installasjoner. 

– Vi ønsker selvsagt å få økt vår
portefølje betydelig. Dette vil skape
store ringvirkninger i midt- og Nord-
Norge. I praksis betyr det ukentlig på-
fyll av fabrikasjonsoppdrag i åtte år
fremover, sier Reinertsen. Så dette er
spesielt viktig for å sikre vekst på Or-
kanger, avslutter han.

Leverer sensorer til Kina og India

Eventyrlig vekst i Murmansk
Reinertsen:

Roxar/CorrOcean installerer overvåkningsutstyret på Sinopec-anlegget i Kina.

Reinertsens nybygg i Murmansk 
med over 400 ansatte.
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www.halaas.no

Din samarbeidspartner innen 
mekanisk service

Omagt. 84 Bygg 34 NorSea Vestbase - 6517 Kristiansund N
Telefon: 71 57 28 50  •  Telefax: 71 57 28 51

Vi gratulerer!

Det norske ønsker en rask
utbygging av både Frøy og
Draupne. Med dagens oljepri-
ser kan det gi brutto inntekter
på rundt 150 milliarder kroner,
og det kan være i gang i 2014.
Den siste boringen for Det
norske på Draupne viste langt
større volum enn tidligere
anslått. 

Oppjusteringene av Det norskes funn
på Draupne gjør at de ser på en rask
utbygging av feltet. Dette sikrer en
framtidig produksjon som setter sel-
skapet i angrepsposisjon. Det norske
tar et stort steg frem med utbygging-
ene av Draupne og Frøy. Til sammen
vil feltene bringe selskapet opp i en
produksjon på 40.000 fat olje per dag.
Frøy er planlagt i produksjon i 2013,
og nylig ble det klart at Draupne kan
være i produksjon alt i 2014. 

Med dagens oljepris vil de to fel-
tene inneholde olje for rundt 150 mil-
liarder kroner.

– Dette blir meget lukrativt. Kon-
tantstrømmen fra en slik produksjon
vil gjøre at vi vil kunne være med på de
største prosjektene norsk sokkel kan
by på, sier adm. dir. i Det norske Erik
Haugane.  

Positiv overraskelse 
Det norske fant Draupne i 2008, og de
første estimatene tydet på at feltet
kunne inneholde opp mot 100 millio-
ner fat olje, men nylig ble det klart at
det kan dreie seg om opp mot 150
millioner fat.

– Draupne er et av de største olje-
funnene som er gjort på norsk sokkel
de siste årene. Vi mente at feltet var
drivverdig allerede med de første an-
slagene på bordet, så vi har allerede
jobbet med en utbyggingsløsning.
Derfor tror vi at vi skal få bygd ut feltet
raskt, sier Haugane.    

God oljekvalitet
Da Draupne ble funnet viste verken
funnbrønnen eller avgrensingsbrøn-
nen hvor dypt oljekolonnen strekker
seg, noe som er nødvendig informa-
sjon for å beregne utvinnbare volumer.
Det ble derfor bestemt å bore et sides-
teg mot en dypere del av Draupne-
strukturen (brønn 16/1-11A). 

Olje-vannkontakten ble påvist i si-
desteget. Dette viser at oljekolonnen
strekker seg dypere enn tidligere an-
tatt. Den totale olje og gasskolonnen
på Draupne er rundt 150 meter hvorav
ca 90 meter er gass. 

– De påviste hydrokarbonene har

gode egenskaper. Det gir grunnlag for
en utbygging med robust økonomi.
Det norske ser Draupne i sammen-
heng med de to funnene Hanz og
West Cable, som ligger henholdsvis
nord og vest for Draupne. Vi vurderer
at en utbygging av disse tre feltene
har totale utvinnbare volumer på
mellom 110 og 150 millioner fat olje-
ekvivalenter, sier direktør Odd Ragnar
Heum i Det norske. 

Boreriggen «Songa Delta», som
opererer for Det norske og Wintershall
skal nå bore en brønn for Wintershall i
lisens 475. Neste boring med Songa
Delta for Det norske er Stirbyprospek-
tet i PL341 med forventet oppstart i
juli. 

Skal hente opp olje for 150 mrd.
Det norske:

Boreriggen «Songa
Delta» som opererer
for Det norske og
Wintershall skal nå
bore en brønn for
Wintershall i lisens
475. Neste boring
med Songa Delta for
Det norske er
Stirbyprospektet i
PL341 med forven-
tet oppstart i juli.

Direktør Odd Ragnar Heum i Det
norske.
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Statoils ambisjon er å opprett-
holde olje- og gassproduksjo-
nen på norsk sokkel på dagens
nivå. For å nå dette målet vil
selskapet halvere tiden fra
funn til produksjon for enkle
felt.

– Det vi prøver å gjøre er å industriali-
sere utbyggingsløsningene. Det vil si at
vi bruker kjente løsninger fra andre
felt, og standardiserer disse, forteller
Sverre Kojedal informasjonssjef for
Statoil i Stjørdal.

Tre av fire funn som er gjort siden
2007 er klassifisert som små. Ni av ti

utbyggingskandidater ligger an til å bli
bygget ut med én havbunnsramme og
noen få brønner.

I følge Statoil krever slike prosjekter
en annen tilnærming enn de store fel-
tene for at vi skal kunne realisere lønn-
somme utbygginger. Gygrid-feltet i
Norskehavet som skal bygges ut som
en satellitt til Draugen eller Njord, er
ett av feltene som skal bygges ut etter
ekspressprinsippet.

Statoil vil opprette en katalog for
standardutstyr som skal benyttes for
feltutbygginger som passer for denne
metoden.

Feltnær leting gir stadig resul-
tater for Statoil. Nylig ble det
påvist olje og gass i Fossekall-
prospektet like nord for
Norne-feltet i Norskehavet. 

Partnerne i Fossekall, Statoil, Petoro,
og ENI vurderer å bygge ut funnet mot
Norne-feltet, der Norneskipet tar imot
produksjon fra brønnrammer på hav-
bunnen. Brønnen ble boret til et totalt
vertikalt dyp på 2749 meter under
havflaten, og det ble påvist olje i flere
formasjoner. De påviste utvinnbare
ressursene er foreløpig beregnet til
mellom 37 og 63 millioner fat olje og

om lag 1-3 milliarder standard kubikk-
meter gass.

– Funnene viser at også de dypere,
vestlige deler av Norneområdet har
gjenværenede prospektivitet. Dette vil
kunne ha betydning for videre arbeid
med  levetiden på  Norne- feltet, sier
Geir Richardsen, Statoils letesjef for
infrastrukturnære områder i Norske-
havet.

I fjor gjorde Statoil et oljefunn på
Dompap-prospektet, i samme områ-
de.

Åndalsnesbedriften Partner-
Plast lanserer nok et egenutvi-
klet produkt.

Selskapet har videreutviklet en type
gun array, som er elementet i seis-
mikkslepet som bærer selve skyteme-
kanismen. Barnet har fått navnet Flexi-
Gun og består av en bulb i front og
etterslepende slanger som bærende
elementer i systemet. 

– FlexiGun er designet med hen-
blikk på å spare plass om bord i seis-
mikkskipene. Samtidig er volumet og
oppdriften økt. Vi har valgt et mer
fleksibelt materiale i denne siste ver-
sjonen. Det gjør at den er mer mot-
standsdyktig mot slag og støt, den har
også en nesebeskytter som gjør den
rustet mot ublide treff i sjøen forteller,
adm. dir. i PartnerPlast, Tom Samu-
elsen.

FlexiGun er utviklet med tanke på
enkel handling både ut fra båten og
inn igjen. 

– Kundene har vært delaktige og
bidratt med sin kompetanse og erfa-

ring. Vi har stor tro på produktet, og
er sikre på at nyvinningen er et steg i
riktig retning, avslutter en fornøyd
Samuelsen.

PartnerPlast har vokst til å bli en le-
dende produsent og leverandør av
offshore- og seismisk utstyr, så vel som
utstyr til industrien. Som totalleveran-
dør av disse tjenestene inngår også
stålkonstruksjoner, elektronikkutvik-
ling og produksjon som en del av leve-
ransene.

Blink på Fossekall

Nyvinning fra PartnerPlast

Ekspressutbygginger
for Statoil

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

Se hva som skjer...

Konferanser 
og seminarer
19-20.05.2010.
Ålesundskonferansen 2010
Sted: Ålesund.
www.maritmandenergy.com 

27.05. 2010
Orkangerkonferansen 2010
Sted: Orkanger
www.orkanger-oljeforum.no

07-08.06.2010
Renewable Energy Conference
Sted: Trondheim
www.sintef.no

09.-10.06.2010.
HMS-konferansen 2010
Sted: Kristiansund
www.komvekst.no

20.07.2010
JazzGass 2010
Sted: Molde

24-27.08.2010
ONS 2010
34 midtnorske bedrifter stiller ut på
verden nest største oljemesse.
Sted: Stavanger
www.ons.no

17.09.2010
Oljens Dag med foredrag og
underholdning
Sted: Kristiansund.
www.komvekst.no

Bransjemøter 
olje & gass
02.06.2010
NPF Trøndelag medlemsmøte
Sted: Besøk offshorebedriftene på
Grønøra Orkanger
www.npf.no 

07.06.2010
Maritimt Forum Midt-Norge
medlemsmøte.
Besøk Vestbase, Kristiansund
Tema: Informasjon om basedriften,
logistikkløsninger og
utbyggingsplaner. 
www.maritimt-forum.no 

Petropolen
20.05.2010
Petropolen – aktuelle tema fra
olje- og gassindustrien
Sted: Molde
www.npf.no

17.06.2010
Petropolen – aktuelle tema fra
olje- og gassindustrien
Sted: Kristiansund
www.npf.no

Statoil i Norskehavet

Arve Rennemo (48) er utnevnt
til ny produksjonsdirektør for
Njord, og som StatoilHydros
plassjef i Kristiansund. 

Han vil rapportere til Ivar Aasheim, di-
rektør for driftsområde Nord i UPN og
kontorstedet vil være Kristiansund.
Rennemo var inntil 15. november di-
rektør for Tjeldbergodden. Rennemo
kom fra IBM UK Ltd til Statoil i 1991
hvor han jobbet innenfor økonomi i
raffinering og markedsføring i Sta-
vanger.  I 1995 begynte han som con-
troller for Tjeldbergodden, senere med
ansvar for driftsfunksjonen hvor han
tok del i oppbygningen av den nye or-
ganisasjonen. Siden 2000 har Rennmo

vært direktør for Statoils virksomhet
på Tjeldbergodden. Han er utdannet
siviløkonom fra Manchester og Lon-
don.

Ny produksjonsdirektør for Njord
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Norge og Russland er blitt enige om
grensene i Barentshavet. Politikerne
slåss om åpning av havområdene uten-
for Lofoten og Vesterålen. Samtidig tru-
er vulkanene på Island økonomien i Eu-
ropa, oljen fra Mississippi Canyon skyl-
ler inn over strendene i USA, og Norges
månelanding er utsatt. Denne våren
har i sannhet vært full av begivenheter. 

Heldigvis har vi et demokratisk styre-
sett her i landet, folkeviljen gjelder.
Men det kan ofte være vanskelig for
noen og enhver å se sammenhengen i
ting. Olje- og gasspolitikken er intet
unntak, vi snakker om komplekse pro-
blemstillinger. Her har politikere og an-
dre ombudsmenn et særlig ansvar. Når
store begivenheter faller sammen i tid,
og mørke skyer bokstavelig talt legger
seg over vår trygge tilværelse, kan det
være fristende å benytte anledningen
til en kjapp opprydding i de vanskelige
sakene. 

De nye mulighetene i Barentshavet
er allerede blitt brukt som argument for
at vi ikke behøver å utrede feltene
utenfor Nordland og Troms. Det vil i så
fall bety en pause i videreutviklingen av
norsk olje- og gassindustri, som i dag er
helt i fremste rekke når det gjelder tek-

nologi og sikkerhet. Ingen i verden pro-
duserer olje og gass på en renere måte
enn oss. En utbyggingspause nå kan
ødelegge for vår mulighet for å utvikle
de sikre og fremtidsrettede løsningene
som skal brukes i Barentshavet. 

Utslippene i Mexicogulfen kan også
benyttes som argument mot oljeboring

i Norge. Hendelsen demonstrerer jo til
fulle hvilken tragedie en blow-out kan
være. Men før man trekker for bastante
konklusjoner bør man se på hvilken re-
levans det som har skjedd har til våre
hjemlige forhold. Hva er sannsynlighe-
ten for at noe slikt skal skje med de
havdyp, geologiske forhold og sikker-
hetskrav vi har her? Risiko må alltid vur-
deres ut fra kunnskap om de faktiske
forhold. Og nødvendige barrierer må
settes inn i forhold til dette, både for å
hindre uhell og begrense skader om
noe likevel skulle skje. 

Inntektene fra olje- og gassvirksom-
heten risles daglig ut over vårt sam-
funn. En levedyktig norsk økonomi
uten dette bidraget er kanskje drøm-
men i en fjern fremtid, men det er uto-
pi i dag. Det er derfor svært viktig å leg-
ge til rette for at norsk industri kan del-
ta i de kommende prosjektene i Norge,

selvsagt også i nord. En slik strategi vil
gi de største ringvirkningene både lo-
kalt og i landet som helhet, og det vil gi
norsk industri muligheten til å videreut-
vikle fremragende teknologi. En slik
strategi vil dermed også miljøet være
best tjent med over tid. 

I dette bildet er det viktig for landet
å få rustet opp infrastrukturen nord-
over. En rimelig andel av verdiene som
blir skapt må ligge igjen i Nord-Norge,
på samme måte som de har gjort i
Midt-Norge. Det er i dag vanskelig å
tenke seg hvordan Midt-Norge ville sett

ut uten denne industrien. For ikke å
nevne vårt eget selskap, som har fått
mulighet til å utvikle 500 gode arbeids-
plasser som en direkte følge av at olje-
og gassvirksomheten krøp nordover. 

Endelig er en oppegående norsk
olje- og gassindustri også forutsetning-
en for at vi skal være med i utviklingen
av offshore vindkraft. Dansk og tysk in-
dustri er i dag ledende på produksjon
av møller. Men til havs har vi nordmenn
fortsatt et solid forsprang, og mye av
den maritime teknologien i vår industri
kan gjenbrukes. Forutsetningen er at vi
evner å utnytte det momentet vi nå har
på offshoresektoren, og ikke overlater
alt initiativ til våre utenlandske konkur-
renter. 

Det er svært positivt at myndighe-
tene nå ser ut til å ville styrke petro-
leumsforskningen igjen. Dette er et sig-
nal om en ny giv i denne sektoren, noe
som også  vil være helt nødvendig hvis
vi skal holde tritt med russerne i nord.
La oss ikke ta kjappe beslutninger i en
usikker tid, men tenke langsiktig og
helhetlig. Og la oss få anledning til å ut-
nytte den unike muligheten vi nå har til
virkelig å få hele landet med i oljeeven-
tyret.

Ingen kjappe beslutninger

Kristoffer B. Jenssen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har bygget opp Linjebygg Offshore fra starten
med et par ansatte for drøyt ti år siden til en bedrift med 500 ansatte i dag. Perioden har vært preget av
gode økonomiske resultater og en bevist satsing på opplæring, kvalitet og ny teknologi.

Leverandøren mener

«Inntektene fra olje- og gassvirksomheten risles 
daglig ut over vårt samfunn. En levedyktig norsk 

økonomi uten dette bidraget er kanskje drømmen 
i en fjern fremtid, men det er utopi i dag.»

Halaas og Mohn AS har inn-
gått en langsiktig avtale med
Vestbase om bygging og leie
av en ny spesialtilpasset rigg-
og subseahall. 

Halaas og Mohn AS har hatt en meget
god utvikling de senere år og tilrette-
legger nå for økende aktivitet
gjennom inngåelse av en langsiktig av-
tale med Vestbase om bygging og leie
av en ny spesialtilpasset rigg- og sub-
seahall. 

Vi har hatt en meget god utvikling
de siste årene, og vi ser at aktiviteten i
oljebransjen har dreid mot større og
tyngre utstyr, både når det gjelder rig-
gutstyr og subseautstyr. I enkelte tilfel-
ler har vi enten utført servicen på vårt
ute område eller har måttet takke nei
til oppdraget fordi vi ikke har fått det
inn i hallen. Ofte er dette kritisk utstyr
som bør håndteres under tak, forklarer
Lars Sevaldsen markedssjef hos Halaas
og Mohn.

Første «nøytrale» subseahall
Hallen blir på 600 kvadratmeter, med
to 40 tonns kraner og et testbasseng
for subseautstyr. HMS er satt i høysete,

både når det gjelder vann- og oljeut-
skiller, luftavsug og belysning og ikke
minst sikkerheten og arbeidsmiljøet til
den enkelte ansatte, oppyser selska-
pet.

– Signalene vi har fått fra våre
kunder er at en ny hall vil være en stor
fordel og dette vil bli den første «nøy-
trale» subseahallen på Vestbase. Hal-
len vil også være med på å videreutvi-
kle totaltilbudet på Vestbase, slik at vi i
fremtiden kan være med på å ta større
operasjoner, som for eksempel klas-
sing av boreskip og rigger og at trans-
porten av materiale ut av Vestbase blir
redusert.

Den lokale entreprenøren Strand
og Stubø er valgt som totalentrepre-
nør for prosjektet og vi ser for oss en
oppstart av byggearbeidene på sen-
sommeren 2010.

Halaas og Mohn  har i dag 24 an-
satte, hvorav de fleste har fagbrev og
offshore-sertifikat. Byggingen av den
nye Rigg- og Subseahallen vil medføre
at arbeidsstokken vil bli utvidet med
flere ansatte.

Bygger nytt for Halaas og MohnBjørnevik assisterer BP i Mexico

Trondheimsrederiet Boa
Offshore har allerede et skip i
full sving på katastrofefeltet i
Mexico-gulfen. Boa Sub C er
«vessel in command» i arbei-
det med å få tettet lekkasjen i
den 1500 m dype brønnen BP
har boret. Den kompliserte
operasjonen styres fra
Trondheim. 

Boa Sub C er en av verdens største
konstruksjonsfartøy til en brutto pris
på ca 1 mrd. kr. Det som gjør fartøyet
spesielt egnet til denne type jobber er

ROV’en (fjernstyrt undervannsfartøy)
som kan operere på hele 3000 meter
dyp. TV-bilder fra brønnhodet sendes
til BP’ hovedkvarter i Houston og vi-
dere til Trondheim. 

Bjørnevik sier at utstyret som skal
brukes til å stenge lekkasjen lages om
bord i Boa Deep C. 

– Det er stas å se TV-bilder fra CNN
med vårt skip i hovedrollen og tilfreds-
stillende å se at det konseptet og den
teknologien vi satset på for to år siden
nå kan bidra til å stoppe denne tragis-
ke ulykken, sier Bjørnevik.

BOA Deep C var
et tungt løft for
Bjørnevik både
fysisk og
økonomisk, 
men er i dag 
en skikkelig
pengemaskin.
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Nanoteknologi skal øke utvin-
ningsgraden på Heidrun-feltet.
Midt i teknologifremstøtet lig-
ger nyvinningen BrightWater,
eller smartvann, som er den
norske oversettelsen.

Smartvann er utviklet av BP, Chevron
og kjemikalieselskapet Nalco. I korte
trekk er smartvann et kjemikalie som
tilsettes injeksjonsvannet som brukes
for å vaske ut olje i oljefelt hvor trykket
har minsket etter lengre tids produk-
sjon. Smartvannet inneholder nano-
partikler og er laget slik at det ekspan-

derer til mange ganger sin opprinneli-
ge størrelse på forhåndsbestemte tem-
peraturer. Slik kan man få smartvannet
til å ekspandere på ulike dybder i re-
servoaret, og i større grad styre vann-
strømningene og reservoarets egen-
skaper. Dette gjør at man får vasket ut
olje på steder man før ikke ville ha fått
vannet til å strømme gjennom reservo-
aret. Ifølge Nalco skal en behandling
med kjemikaliet gi en ti prosent øk-
ning i utvinningsgraden.

Billig og lovende
Petoro, som er statens direkte økono-

miske engasjement i petroleumsvirk-
somheten i Norge, og lisenspartner
med 58 prosent i Heidrun har tatt initi-
ativet til prosjektet. Planen er å få til
ett pilotprosjekt med smart vann i lø-
pet av et par år. 

– Vi driver nå med simuleringer for
å se på potensialet for denne teknolo-
gien for Heidrun. Vi har et tett samar-
beid med leverandøren, forteller Erik
Søndenå seniorrådgiver, i Peroro.

Kostnaden tilsvarer fire dollar per
ekstra fat med olje man får opp. Søn-
denå tror potensialet er stort. 

– En av fordelene med denne tek-

nologien er at man ikke trenger å fore-
ta enorme investeringer på forhånd.
Her kan man se på enkeltbrønner i
produksjon, og implementere teknolo-
gien en etter en uten store topsidemo-
difikasjoner.

Utfordringen på felt som allerede er
i produksjon er plasseringen av injek-
sjonsbrønnen. 

– For å få utnyttet tekologien må
injeksjonsbrønnen være plassert opti-
malt. Nå som man kjenner til denne
teknologien, så vil man ta den med i
vurderingene når man velger plasse-
ringer for injeksjonsbrønner. Dette er
kun en utfordring på felt hvor det er
boret. Ved optimal plassering så har
produsenten hatt gode resultater i 80
prosent av tilfellene, opplyser Sønde-
nå.

Nanoteknologi til Heidrun

Norskehavsrådet:

Norskehavsrådet har hatt sitt
første møte. Elektrifisering av
sokkelen kommer til å stå sen-
tralt i deres videre arbeid. 

– Vi hadde en god
samling, og vi
konstaterte med
glede at vi var eni-
ge om hvilke saker
vi skulle jobbe
med. En av fane-
sakene er et felles
ønske om elektrifi-
sering av sokkelen fra land. Dette
kommer vi til å kjøre hardt på, for det
er åpenbart at hvis vi ikke gjør det, så
blir det ikke bli gjort. Vi vil også jobbe
målrettet med våre innspill til petro-
leumsmeldingen som skal legges fram
for Stortinget om en tid, sier rådets le-
der Odd Eriksen, fylkesrådsleder i
Nordland og tidligere næringsminister.

Rådet vil også være bevisst andre
organisasjoner som jobber i samme
arena, slik at det ikke blir gjort dob-
beltarbeid, forklarer Eriksen.  

Norskehavsrådet består av fylkes-
kommunene Nordland, Nord og Sør-
Trøndelag og Møre og Romsdal. Med
på lasset har de 13 kommuner. Rådet
skal jobbe aktivt mot myndigheter og
oljeselskap for å sikre økt leteaktivitet
og større ringvirkninger på land fra
olje- og gassvirksomheten i Norskeha-
vet.

Jobber for 
elektrifisering
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Partnerne i Njord er skjønt
enige, Nordvestflanken skal
bygges ut. De samlede inves-
teringene vil bli ca. 1,8 milliar-
der norske kroner. 

– Utbyggingen vil øke de totale ut-
vinnbare reservene på Njord-feltet, sik-
re fortsatt gasseksport og forlenge le-
vetiden på Njord med opptil to år,
opplyser Statoil.  Njord Nordvestflan-
ken ligger ca. seks kilometer nordvest
for Njord-plattformen. Det skal bygges
to nye langtrekkende brønner som
skal kobles til plattformen Njord med
åtte kilometer brønnbaner.

–Dette er et eksempel på hvordan
vi kan utnytte eksisterende infrastruk-
tur i et prospektivt område og dermed
maksimere potensialet på norsk sok-
kel, sier Ståle Tungesvik, leder for re-
serve- og forretningsutvikling på norsk
sokkel i Statoil.

Kontrakter neste halvår
Reservoaret, som inneholder både rik-
gass og kondensat, består av to struk-
turer, A og B. Disse ble oppdaget i
2007 og 2000. Njord Nordvestflanken
har noe høyere trykk enn hovedreser-
voaret, og det vil kreve ombygninger
på plattformen for å kunne håndtere
dette. Statoil mener de samlede inves-

teringer vil beløpe seg til 1,8 milliarder
norske kroner. 

Kontraktene vil omfatte ingeniørar-
beid, innkjøp og fabrikasjon av nytt ut-
styr som blant annet stigerør og nye
elementer til prosess- og boreanleg-
get. De fleste av disse er planlagt satt
ut på anbud i andre halvdel av 2010.  

Modifikasjonsarbeidet vil i hoved-
sak bli utført under eksisterende ram-
mekontrakter.

Fase to
Njord ligger ca. 30 kilometer vest for
Draugen i Norskehavet og ble satt i
produksjon i 1997. Havdypet i områ-
det er 330 meter.  I den første fasen av
Njord-feltets levetid ble oljen hentet
opp gjennom 11 produksjonsbrønner,
mens fire injeksjonsbrønner sendte
gassen ned igjen i reservoaret som
trykkstøtte. I fase to, fra 2007 opprett-
holdes produksjonen ved hjelp av flere
nye produksjonsbrønner og ved innfa-
sing av tilleggsressurser som finnes i
nærheten av den eksisterende infra-
strukturen. Oljen blir lastet over fra la-
gerskipet til tankskip og transportert
til markedet. Gassen fra Njord ekspor-
teres gjennom en 40 kilometer lang
rørledning koblet til rørledningen Ås-
gård Transport, som igjen forbinder
feltet med Kårstø gassanlegg og rør-

ledningene videre til
gassmarkedet i Euro-
pa. Gasseksporten
begynte i desember
2007.

Forlenger Njord med to år

EMGS fikk nylig en kontrakt
verdt 45 millioner fra en hem-
melig men trofast kunde. 

– Dette er et større oljeselskap som har
blitt en av verdens ledende på bruken
av EM-teknologi. De bruker vår tekno-
logi som en integrert del av sitt utfors-
kningsprogram og arbeidsflyt. Vi ser
frem til å videreutvikle vårt forhold til
klinten og levere høykvalitets data og
øke verdien i deres utforskningspro-
sess, opplyser Roar Bekker, adm. dir. i
EMGS.

Firmaet har tidligere gjort 3D EM-
undersøkelser for selskapet i Karibien.

EMGS kunngjorde også nylig at de
har inngått en avtale med Statoil for
pre-finansierning av EMGS sitt plan-
lagte multiklientprosjekt i Barentsha-
vet. Her skal EMGS kartlegge hele
4000 km2 i forkant av 21. lisensrunde,
men selskapet utelukker ikke at area-
let vil øke hvis flere interessenter mel-
der seg på.    

Toktet i Barentshavet vil starte snar-
lig og båten BOA Thalassa skal brukes
i undersøkelsen. 

Trofast klient til EMGS
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Aibel i Kristiansund har hatt
stor aktivitetsøkning takket
være vekst på Njord A og B.

– De 3-4 siste årene har det vært en
formidabel utvikling når det gjelder ak-
tivitetsnivået på Njord A og B. Årspro-
grammet for 2010 viser ”all time high”
når det gjelder engineering. Installasjon
øker ikke tilsvarende, dette skyldes at
det er boring ombord og at mye av
engineeringstimene er studier med en
senere realisering, forteller Eli Lossius
Grødal, som leder Aibel i Kristiansund.

Utfordringen for Kristiansundskon-
toret har vært å skaffe tilstrekkelig med
engineeringsressurser med riktig kom-
petanse. 

– Vi er avhengig av å låne ressurser
fra andre lokasjoner, og har god erfa-
ring med å jobbe sammen mellom kon-
torene. Videokonferanseutstyret er i
flittig bruk. Spesielt Aibels avdeling i
Stjørdal har vært behjelpelig med res-
surser, og har nå en gruppe på 10-14
personer som jobber med studier og
den planlagte revisjonsstansen på
Njord. Ellers har vi også gode erfaringer
med seniorpersonell fra Aibel Billing-
stad for strukturanalyser og studier, for-
teller Grødal.

Selskapet leier også inn personell fra
Venezuela, Fillipinene og fra Aibels
kontor i Singapore. 

Strenge krav for revisjonsstansen
Revisjonsstansen for Njord A og B er
satt til 18. august og skal vare i seks da-
ger. I løpet av den perioden skal Aibel
stå for ca. 4700 installasjonstimer på
Njord A og 800 installasjonstimer på
Njord B. 

– Blant arbeidet som skal gjøres er
modifikasjoner på fire kompressorer,
oppkobling av nye brønner, installere
tie-in på Nordvestflanken, samt instal-
lere nye ventiler og utføre mindre mo-
difikasjoner på eksisterende rørsystem. 

– En av de største utfordringer i for-
hold til revisjonsstansen, er å møte Sta-
toils milepæler. Det stilles store krav til
oss som leverandør og krever at vi
igjennom hele engineeringsfasen er på
hugget. Vi søker optimale løsninger for
å redusere installasjonstimer ombord
og for å holde kostnadene på prosjek-
tene så lave som mulig, sier Grødal.

En av utfordringene Aibel har er de
relativt lange leveringstidene på venti-
ler. 

– Det er til sammen rekvirert ca. 100
ventiler til revisjonstansen, hovedsaklig
hos italienske og franske leverandører.
Dette krever mye oppfølging fra Aibels
innkjøpere for å sikre at dokumenta-
sjon og ventiler blir levert innen tidsfris-
ten som er satt for materialleveranser til
revisjonsstansen, avslutter Lossius.

Mye Njord-jobbing for Aibel
Investeringene i utbyggingen
av Luva-funnet i Norskehavet
er i gang. I år og neste år skal
213 millioner kroner brukes på
innledende havbunnsundersø-
kelser og andre studier av felt-
området.

Statoil utreder nå ulike utbyggingsløs-
ninger for feltet. Alt fra subsealøsning,
tie-back og ulike plattformskonsepter
blir vurdert. En del av årets investering-
er skal brukes blant annet på utvikling-
en av ny teknologi og studiekontrak-
ter. Luva er, som mange av feltene i
området, krevende å produsere. Fun-
net ligger langt fra land og utenfor
etablert infrastruktur. Havdybden er
stor, hele 1300 meter og værforhol-
dene krevende. Dette krever videreut-
vikling av teknologi.

En utbygging vil være første utbyg-
gingen i Vøringområdet i Norskeha-
vet, og den første utbyggingen på så
dypt vann på norsk sokkel. 

I alt er utbyggingen budsjettert til å
koste 35 milliarder kroner.

Nyhamna med i bildet
Konseptvalget for utbyggingen skal

tas innen oktober 2011. Utbyggingen
av Luva står på egne ben, men utbyg-
gigen kan åpne døren for flere mindre
funn i området som i dag står uten

infrastruktur. Funnet Asterix 75 km
vest for Luva vil nok være en aktuell
kandidat. I tilegg ligger funn som Vic-
toria, Gro og Onyx i området. Gassco
er derfor i skrivende stund i ferd med å
utrede eventuell utbygging av gass-
transport fra området, hvor Nyhamna
er en het potet for ilandføring av gas-
sen. Gassen i funnet er tørr og har lavt
CO2-innhold. Antatt utvinnbart volum
i Luva, inkludert Haklang og Snefrid
sør, er mellom 40 og 60 milliarder
standard kubikkmeter (Sm3) gass.

Pengestrømmen starter på Luva

Ståle Gjersvoll er prosjektsjef for Luva,
og skal investere 35 mrd. i løpet av tre
år.
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for 15 år siden

Heidrun-plattformen 
slepes nordover
Etter at Heidrun var behørig døpt av
ekspedisjonssjef Marit Engebretsen,
slepte Conoco plattformen nordover.
32 mill arbeidstimer og opp mot
8.000 mann i arbeid. Slepingen skul-
le ta 12 dager, og oppkobling med
strekkstagene og tilkobling til brøn-
ner og rør 4-6 uker.

Njord-utbygging vedtatt i
Stortinget
Hydro har fått godkjent Njordutbyg-
gingen. Plattformen bygges på Akers
velkjente plattformkonsept P-45.
Aker Verdal og Aker Elektro er sterkt
inne, og kontrakten lyder på kr 2,8
mrd. Lasting til skip skal foregå fra
en oppankret lagertank. Første olje i
1997, totalpris 5 mrd.

Gigantgassfunn på
Haltenbanken
Saga Petroleum sine siste boringer
med Ross Rig på Smørbukk/Mid-
gard-strukturen viser at dette er et
gigantgassfelt. Informasjonssjef An-

dreas Quale i Saga sier at det kan
dreie seg om hele 200 mrd m3 gass
og 70 mill m3 kondensat.

Stena-anlegget i gang på
Orkanger
Orkdals ordfører Elling Kvernmo og
adm dir Patrik Narzul i Coflexip Ste-
na foretok den offisielle starten av
anleggsarbeidet for den store rørba-
sen på Grønøra på Orkanger. En 200
m lang rørhall og opplagsplass for
1000 m rørlengder til en samlet pris
på ca 100 mill kr. Herfra tar Coflexip
Stena sikte på å betjene hele marke-
det i Nordsjøen, Norskehavet og Ba-
rentshavet.

Omfattende snuoperasjon
på Aker Verdal
Nyansatt sjef for Aker Verdal, Bjørnar
Skjevik, fikk en tøff oppstartsjobb
med å snu utviklingen i bedriften.
300 mann permittert, men med en
god ordrereserve bestående av jac-
kets både for Sleipner og Ekofisk og
med Njord-plattformen i sikte hadde
Skjevik håp om å ta inn noen av de
permitterte allerede i september. 

Stand No. B 290/20
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Det ligger an for en hektisk
sommer for Statoil i Midt-
Norge. Statoil planlegger å
gjennomføre revisjonsstanser
på Norne, Åsgard B, Kristin,
Njord og Heidrun.

– Dette er en veldig hektisk periode for
oss, både for oss på land og de som er
ute på installasjonene. Revisjonsstan-
sene planlegges ned til minste detalj,
enkelte operasjoner jobbes det med i
flere år i forveien, forteller Sverre Koje-
dal, informasjonssjef for Statoil i Stjør-
dal. 

Revisjonsstanser blir gjennomført
hvert tredje til fjerde år for å kunne ut-
føre nødvendig vedlikehold og inspek-
sjoner. Mange modifikasjoner og ulike
former for vedlikehold krever at pro-
duksjonen på installasjonene opphører
i en periode. Selv om stansene gir
driftsavbrudd og inntektstap de da-
gene de pågår, bidrar revisjonsstanser
til økt produksjon og økt inntjening på
lengre sikt. For de fleste av installasjo-
nene skal gjøres mer robuste i tråd
med Statoils målsetning om økt utvin-
ning av ressursene på modne felt.

Fokus på HMS
– Vi har meget høy fokus på HMS-ar-
beidet ved slike stanser. Det kommer
flere og ofte nytt personell på installa-
sjonene, og aktiviteten er høy. Derfor
er nitidig planlegging alfa og omega
for oss, sier Kojedal.

I tilegg til installasjonene i Norske-
havet så er det også planlagt revisjons-
stans på  Sleipner A, B og T - Snorre A
og B - Troll A, B og C og  Kvitebjørn.
De fleste stansene vil foregå i måne-
dene august og september.

Omfattende revisjons-
stanser i Norskehavet
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Både politikerne og olje- og gassnæ-
ringen har alle muligheter til å lykkes
og sørge for en langsiktig og god for-
valtning av verdiene vi besitter i Nor-
skehavet. Vi politikere har tatt grep for
å gjøre vår del av jobben ved å danne
Norskehavsrådet og Midt-Norge Olje
og Gass (MOLGA). Begge skal være
viktige instrumenter for regionen til å
nå de mål vi har satt oss for petro-
leumsnæringen. 

Norskehavsrådet skal tegne opp
felles politiske linjer på vegne av en re-
gion som strekker seg fra Møre og
Romsdal til Nordland. Foreningen
Midt-Norge Olje og Gass skal være et
operativt organ for kommuner som
har – eller er sterkt berørt av – olje- og

gassvirksomhet, samt regionalt næ-
ringsliv og virksomheter innen forsk-
ning og utdanning. 

Formålet er å styrke regionens vekst
gjennom bedre utnyttelse av ressur-
sene i Norskehavet. Medlemmer i for-
eningen er kommunene Trondheim,
Stjørdal, Orkdal, Aure, Hemne, Hitra
og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Som nye medlemmer ønsker vi fylkes-
kommuner, kommuner og enhver pri-
vat og offentlig virksomhet som vil
samkjøre innsatsen. Vi er i disse dager
godt i gang med å ansette en daglig
leder som vil sørge for at foreningens
innsats synliggjøres overfor aktuelle
beslutningstakere. Oppgavene er
mange og det blir en viktig jobb for

styret i samarbeid med daglig leder å
sørge for en tydelig profil og riktig pri-
oritering av arbeidsoppgaver. Der vikti-
ge beslutningstakere for landets olje-
virksomhet samles, skal også Midt-
Norge Olje og Gass være tilstede.
MOLGA skal sikre at viktige saker får
forankring i regionen samtidig som vi
deltar mer aktivt på beslutningsarena-
er utenfor Trøndelag. 

Det er verdiene som skapes i næ-
ringslivet som er grunnlaget for vel-
ferdstilbudet i offentlige sektor. Men
all næringsvirksomhet og næringsut-
vikling skal være basert på et bære-
kraftig miljø. Miljøutfordringene med-
fører begrensninger, men også mulig-
heter for nye produkter og tjenester.

Olje- og gassnæringen i Midt-Norge
må spille en aktiv rolle i å utnytte mar-
kedet for varer og tjenester knyttet til
et bedre miljø. Her har vi alle mulighe-
ter til å lykkes og sørge for en langsik-
tig og god forvaltning av verdiene vi
besitter i Norskehavet. 

Samarbeid med næringslivet er av-
gjørende for at MOLGA skal bli det rik-
tige og viktige verktøyet som regionen
har behov for. Vi inviterer herved hele
bransjen til å delta aktivt i dette arbei-
det.

Nye instrumenter for petroleumsnæringen

Politikeren har ordet

Rita Ottervik (Ap) er profilert og handlekraftig ordfører i Trondheim i sin andre valgperiode.
Trondheim har flere tusen arbeidsplasser i oljeindustrien, og Ottervik skal nå øke innsatsen for økt
aktivitet i Norskehavet og for å legge forholdene til rette for flere nyetableringer i byen og området.

Vi gratulerer!
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