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V&M-kontrakter gir

ingeniørboom

Tildelingen av rammekontrakter for vedlikehold og modifikasjon (V&M) for til
sammen 49 milliarder kroner styrker engineeringmiljøet i Midt-Norge betraktelig
– et kjapt overslag viser at det vil gi jobb til minst 120 nye ingeniører. 

Vedlikehold- og modifikasjons-
kontrakter på blant annet Ås-
gard B gir leveranddørindustrien
langsiktige avtaler og sikrer vekst
i engieenringbransjen.

Ironman etterlyser
klare svar fra norske
myndigheter
Planene om et jernverk på Tjeldbergodden kan strande
i mangelen på klare signaler om rammevilkår fra norske
myndigheter. Det sier viseadm. dir. i svenske Höganäs,
Ulf Holmqvist, som er prosjektleder for Ironman.



Av Christian M. Bachke

LEDER

Neste utgave av 
Midt-Norsk Olje & Gass 
kommer 24. november.

På årets ONS mønstrer 33 midtnor-
ske bedrifter med egne stands. Ut-
byggingene i Norskehavet startet for
knapt 20 år siden. Etter en litt nø-
lende start har veksten av midt-
norsk oljeindustri vært voldsom og
er i dag landsdelens viktigste indus-
tri.

Spennet er stort fra avanserte
offshorefartøyer på Sunnmøre, leve-
randører og adkomsteknikk i Roms-
dal, forsyningsbase og Shell Drift i
Kristiansund, produksjon på Or-
kanger, forskning, teknologi og
engineering i Trondheim, Statoil
Drift på Stjørdal og tungt produk-

sjonsmiljø på Verdal.
I 21. konsesjonsrunde ble ingen

nye blokker gitt i Nordsjøen mens
hele 41 i Norskehavet. Dette indike-
rer økt aktivitet og vekst i midt-
norsk oljeindustri.

Våre fylkespolitikere har sett olje-
industriens store betydning i Midt-
Norge, og er med og sponser den
midtnorske standen med en stor og
hyggelig kantine hvor det serveres
god mat og drikke.   

Så derfor: Kom og besøk oss på
ONS, her kan du finne både leveran-
dører, samarbeidspartnere, nærings-
politikere og kolleger.

Norsk miljø- og energipolitikk enga-
sjerer stadig flere velgere, og blir
møtt med hoderystende oppgitthet.
Marginale partier på Stortinget, alle
under 5%,  synes i dag lite interes-
sert i industri og arbeidsplasser.

Norge har 25 prosent av vann-
kraften i Europa, 50 prosent av gas-
sen og 75 prosent av oljen, og vi har
1 prosent av befolkningen. Allikevel
har vi klart å skape en alvorlig kraft-
krise her i landet!

Nye kraftlinjer over naturskjønne
områder har preget sommerens de-
batt. Men løsningen er enkel: Det
landet trenger er ikke flere kraftlinjer
- vi trenger mer kraft. Kjell Magne
Bondevik fikk gjennomslag for flos-
kelen ”sterkt forurensende gass-
kraftverk”. Dette må snart gi heros-
tratisk berømmelse i en verden som
trenger stadig mer energi og hvor
gasskraftverk regnes som en renslig
og effektiv strømprodusent.  

Realiteten er at vi glatt selger gas-
sen vår til gasskraftverk i utlandet -
inklusive norske Statkraft i Tyskland -
for så å kjøpe strømmen tilbake. Et
betydelig effekttap på 5-10% på
transporten synes ikke å bekymre
noen. Eller kanskje er det strøm fra
virkelig sterkt forurensende kull-
kraftverk som kommer tilbake?    

Neste trinn er nå at produksjonen
på norsk sokkel skal elektrifiseres
med strøm fra land. Dette skal er-
statte strøm produsert fra gasskraft-
verk om bord på plattformene. Og
strømmen skal sendes fra Vestlandet
og Midt-Norge hvor vi allerede har
stor mangel på kraft. Derfor må vi
altså bygge nye, skjemmende kraft-
linjer. 

Resultatet av denne politikken er
at det totale CO2-utslippet i verden
blir nøyaktig det samme. Mye av
den industrien vi har i Norge ser en
direkte trussel som følger kraft-
mangelen. Hvem tør i en slik situa-
sjon å satse på å bygge ny industri? 

Gassprisen er i dag halvert fra for
et år siden. Norske Skogs prosjekt på
Skogn ville høyst sannsynlig ha vært
lønnsomt. Ironman-prosjektet på
Tjeldbergodden står for døren. Og
Hustad Marmor på Elnesvågen har
planene klare.

Alt dette er prosjekter som dis-
trikts-Norge trenger. Men vi trenger
også politikere som kan drive en
langsiktig og forutsigbar industripo-
litikk som gjør at norsk industri tør å
satse. Neste år er det lokalvalg, og vi
tror ovennevnte saker vil engasjere
velgerne lokalt i store deler av lan-
det.

Symbolpolitikere på ville veier

Midt-Norge på ONS

Det har blitt beskrevet som
umulighetens kunst – å vinne
industrikontrakter i Norge.
Men Aker Solutions i Verdal
gjør til beskrivelsen til skam-
me.

En kort oppsummering: 2009 – mørke
tall og permitteringer av i alt 120
mann. På nyåret begynte derimot
kontraktene å tikke inn. Stålunderstell
til Gudrun og Ekofisk, 48 vindmøllun-
derstell til Tyskland og til sist en gi-
gantkontrakt verdt 1,7 milliarder kro-
ner til Clair Ridge Joint Venture for
byggingen av to stålunderstell. Der-
med var alle de permitterte tilbake i
jobb og ordrebøkene fulle frem til før-
ste kvartal 2013. 

– Det gir oss en langsiktighet og er
et godt grunnlag for å utvikle produk-
ter i nye markeder, slik at vi blir mer ro-
buste for svingningene i nybygg-mar-
kedet innen olje og gass, sier direktør
ved Aker Solutions Verdal, Nina Udnes
Tronstad.

Hva er hemmeligheten?
Det mest spektakulære er at kontrak-
tene er vunnet i internasjonal konkur-
ranse med lavkostland av rang.

Det åpenbare spørsmålet er: Hva er
hemmeligheten?

– Norsk industri evner ikke å kon-
kurrere internasjonalt på timepris. Vår
konkurransekraft må derfor skapes
gjennom teknologi og kompetanse. Vi
brukte 2009 til å restrukturere bedrif-
ten. Resultatet er lavere faste kostna-
der, større fleksibilitet i kostnadsbasen,
ytterligere forbedret design på våre
produkter og mer effektiv arbeidsor-
ganisering i fabrikasjonsfasen, forkla-
rer direktør ved Aker Solutions Verdal.

– Aker Verdal har alltid jobbet tett
med kundene, også i de periodene vi
ikke har prosjekter for dem. Denne

kontakten med kundene i forhold til
tilbakemeldinger fra forrige prosjekt
og behovene i fremtiden er en viktig
del av vårt forberingsarbeid, forklarer
hun. 

Verdalingene selger et spesialtilpas-
set design hver gang. Hvert stålunder-
stell tilpasses bunnforhold, havdyp og
bølger samt vekt og utforming av
«topside». 

– Vi opplever at vi møter kundenes

krav og forventninger på dette, og vi
har alltid levert på tid. Det skaper tillit
hos kundene ved at det reduserer de-
res risiko og det gir selvfølgelig et godt
omdømme i markedet. Så skal vi også
være konkurransedyktige på pris, uten
nødvendigvis å være billigst. Derfor var
de tiltakene vi gjennomførte i fjor vik-
tige og nødvendige, forklarer Udnes
Tronstad.

Vinner på teknologi
Aker Solutions Verdal:
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Trykksak

Planene om et jernverk på
Tjeldbergodden kan strande i
mangelen på klare signaler om
rammevilkår fra norske myn-
digheter, det sier viseadm. dir.
i svenske Höganäs, Ulf
Holmqvist, som er prosjektle-
der for Ironman. 

– Når man skal etablere industri i for ek-
sempel Holland, så kommer myndighe-
tene og spør: Hva kan vi gjøre for dere?
I Norge er inntrykket at det er omvendt,
forklarer Holmqvist.

Ironman er nå midt inne i en utre-
dingsfase av de tekniske elementene i
prosjektet. I neste fase skal den kom-
mersielle biten utredes. 

Men Holmqvist er bekymret for pro-
sjektet siden det er mangel på klare svar
fra norske myndighetene på flere essen-
sielle punkter. 

– Vi har vært i flere samtaler med

Næringsdepartementet. Men synes ikke
vi får klare nok signaler om stabiliteten
og forutsetingene for å bygge og drive
et slikt jernverk, forklarer Holmqvist.

Uklart om gassleveranser
Han peker på flere elementer som vek-
ker bekymring.

– En ting er utslipptillatelse. Dette
prosjektet vil øke CO2-utlippene i Norge
noe, globalt sett vil jernverket bidra til å
senke de globale utslippene. Norge har
sagt at de skal følge EU sine utslippsre-
gler som trer i kraft i 2013, og vi er godt
innenfor disse. Så det er egentlig ikke
en avgjørelse norske myndigheter behø-
ver å ta, men igjen savner vi garantier
for at det blir nettopp slik. Vi vet heller
ikke om vi har tilgang på gass til normal
pris etter at Heidrun går tom om 15 år.
Vi bygger dette med et 30-års perspek-
tiv, minst, og trenger forutsigbare gass-
leveranser i lang tid fremover. Om det

blir en infrastruktur for fanget CO2 vet
vi heller ikke. Her får vi heller ikke tydeli-
ge signaler, forklarer Holmqvist.

Prosjektet ser nå etter et norsk del-
eierskap i prosjektet for muligens å få
mer hjelp fra myndighetene.

Vil man ha industrietableringer i Nor-
ge basert på gass, så må man være pro-
aktiv og gi klare rammevilkår for aktø-
rene sier Holmqvist.

Ironman: Fakta om Ironman 
• Ironmanprosjektet ønsker å byg-
ge verdens mest miljøvennlige jern-
verk på Tjeldbergodden med gass
fra Heidrun som kraftkilde.
• Etter planen skal jernverket pro-
dusere direkteredusert jern, som
brukes i stålprodukjon. Ironman-
prosjektet er et samarbeid mellom
LKAB, Höganäs og Statoil. 
• Miljøeffekten av et jernverk på
Tjeldbergodden vil være formi-
dabel. CO2-utslippene senkes med
ca. 60 prosent sammenliknet ved
bruken av kullkraft.
• Den endelige investerngsbeslut-
ningen blir tatt i 2011. Skulle man
trykke på go-knappen vil et jern-
verk til mellom fire til fem milliarder
kroner stå klart til bruk i 2014.

Etterlyser klare svar 
fra norske myndigheter

Fagforbundet Industri Energi i
LO har engasjert seg sterkt til
fordel for at Ironman-prosjek-
tet skal kunne realiseres.
Spesialrådgiver Hogne
Hongset (bildet) i forbundet
har følgende kommentar til
Ulf Holmqvists uttalelser:

– Vi både håper og tror på at Ironman-
prosjektet blir realisert på Tjeldbergod-
den. Lokale og regionale myndigheter
i Møre og Romsdal er svært positive.
En konkret vurdering av en utslippstil-
latelse kan ikke forventes før søkna-
den foreligger, og den skal etter det
jeg kjenner til sendes til myndighetene

i september, sier Hongset.
Han har stor forståelse for at pro-

sjektlederen er frustrert. 
– For oss er det nokså uforståelig at

ikke sentrale norske myndigheter tar
mot et slikt prosjekt med større entusi-
asme, og sørger for å gi klare signaler
om det til de industrielle aktørene som
står bak prosjektet. Vi setter vår lit til
at det nå blir etablert direkte kontakt
mellom prosjektet og næringsminister
Trond Giske, og at det gjennom det
blir gjort klart at norske myndigheter
ønsker prosjektet velkommen. Myn-
dighetene bør også føle ansvar for at
det sikres langsiktige gassleveranser til
jernverket, avslutter han.

– Forventer entusiasme
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Tyskeide Wintershall er en ny
aktør i Norskehavet, men inn-
tredenen gjøres med stil. I
Maria-prospektet fant selska-
pet mellom 60-120 millioner
fat olje og to til fem milliarder
standard m3 gass.

Maria, som ligger ved Åsgard, kan
inneholde olje og gass for opp mot 56
milliarder kroner, og er årsbeste på
norsk sokkel.  

Wintershall Norge ble kjent da sel-
skapet kjøpte Revus Energy i 2008.
Wintershall er Tysklands største olje og
gasselskap og et heleid datterselskap
av BASF. Revus gründer Harald Vabø
sitter i dag som adm. dir. i Wintershall
Norge.

– Wintershall kjøpte Revus Energy
på grunn av at vi hadde en god lisens-
portefølje, og at vi var gode på å finne
olje i dem. Vi har nå gjort fem funn si-

den oppkjøpet, og samtlige er gjort i
gamle Revuslisenser, forteller Vabø. 

Statoil bommet
Lisensen for Maria-prospeket ble til-
delt daværende Revus i 2008, men var
langt fra et ubleket lerret.

– Lisensen har allerede vært tildelt
to ganger tidligere, begge ganger til.
Statoil. De boret det som tilsynela-
tende var en tørr brønn for 22 år si-
den. Vår tolkning av de gamle brønn-
dataene tilsa imidlertid at det var på-
vist hydrokarboner i brønnen og med
oppdatert geologisk kunnskap og nye
seismisk data på området, besluttet vi
å bore en ny brønn på samme struktur.
Brønnen påviste hydrokarboner – med
samme rigg som ble brukt for 22 år si-
den. Så dette viser igjen at nye selska-
per kan gjøre betydelige funn i såkalt
modne områder, det ser vi stadig flere
eksempler på, sier Vabø.

Geologen vår som jobbet med fel-
tet, var veldig trygg på at det var olje
her, legger han til.

Tror på utbygging
Wintershall ser nå på ulike utbyg-
gingsløsninger for Maria. Funnet lig-
ger i et område med flere eksisterende
felter og funn 

– Dette ligger rett ved Åsgard, ved
Statoil sitt funn Trestakk, så vi ser for
oss at en utbygging må skje i den ret-
ningen. Funnet er i minste laget for en
selvstendig utbygging, men med et
samarbeid så vil det svare seg godt.
Det er et veldefinert og bra reservoar
med god oljekvalitet, så vi er usikre på
om vi behøver å bore et nytt hull før vi
setter i gang, forklarer Vabø.

Selskapet satser på å ha en PUD
klar i løpet av et par års tid.

Shell startet årets mest spen-
nende boring i mai. Fasiten for
Gro-funnet er snart i havn for
selskapet. 

Det er stor usikkerhet om funnets stør-
relse. Det første anslaget fra Oljedirek-
toratet var på mellom 10 og 100 milli-
arder standard m3 utvinnbar gass. Det
spekuleres fra flere hold i at funnet

kan være enda større på grunn av
strukturens størrelse. I disse dager kan
Shell få svaret på spekulasjonene. 

– For å få bedre forståelse av ut-
strekningen av Gro-funnet og reservo-
aregenskapene er vi nå i full gang med
å bore en avgrensingsbrønn. Den
startet med Aker Barents 26. mai og
operasjonen er ventet å ta rundt tre
måneder. Strukturen har et stort om-
fang – 60 kilometer lang og 20 kilo-
meter bred, altså 1.200 kvadratkilo-
meter, og i øyeblikket har vi bare ett
eneste datapunkt. Avgrensingsbrøn-
nen vil gi oss en mye bedre forståelse
av funnet, opplyser Terje Jonassen, in-
formasjonssjef i Norske Shell.

Gro ligger om lag 350 km vest av
Sandnessjøen, og ble påvist i juni i fjor.
Funnet var på 1.376 meter havdyp. 

– Dette er det største havdypet vi
har gjort funn på i Norge. Gro er gren-
sesprengende leting og beviser at
Shell har en geologisk modell som vir-
ker, og som vi for første gang testet i

Norskehavet. På bakgrunn av åtte le-
tebrønner vi har boret på dypt vann i
Norskehavet siden 1997, har vi utvik-
let en ny geologisk forståelse, som før-
te til at vi greide å påvise Gro, opplyser
Jonassen.

Dalsnuten neste
I samme område som Gro, ligger Dal-
snuten. Et prospekt det også knytter
seg mye spenning til. – Vi starter bo-
ringen på Dalsnuten med Aker Barents
etter at vi er ferdig på Gro.  I Dalsnu-
ten-prospektet er vi ute etter å finne
olje eller gass i bergarter fra juratiden
tilsvarende som de kjente feltene på
Haltenbanken som Kristin og Linnorm.
Mens reservoarene på Haltenbanken
er avsatt fra det norske fastlandet, tror
vi at bergartene i Dalsnuten er avsatt
fra Grønland. I juratiden lå Grønland
mye nærmere Norge enn i dag. En sli-
ke geologisk modell har ikke blitt bo-
ret i Vøringområdet før, sier Jonassen.
Dalsnuten ligger vest for Gro på en
vanndyp mellom 1350 og 1500m.
Vanndypet for boringen er 1452 me-
ter.

Nervepirrende boring på Gro

I rute på Linnorm
Shells funn på Onyx ble i som-
mer omdøpt til Linnorm etter
en intern navnekonferanse i
selskapet. 

– Vi er i rute når det gjelder Linnorm
og har nå to alternativer før gassen
kommer til Nyhamna. Vi vurderer både
Njord og Draugen som vertsplattform
for Linnorm-gassen. Dette avhenger

av når og hvilke  løsninger man finner
på infrastrukturen. Dette ønsker vi å
utvikle i et parløp med Luva som ligger
ytterligere 300 kilometer lenger unna
Nyhamna.  Begge er nå i konsept-fase.
Vi må stille krav til økonomien i Linn-
orm også som en stand-alone utbyg-
ging.  Dette er en utfordrende jobb på
linje med at selve feltet er utfordrende
i kombinasjonen utvinnbare volum,

tekniske utfordringer som trykk, tem-
peratur og sammensetningen av res-
sursene i reservoaret, opplyser selska-
pet.

Lillian Aasheim, som ledet navne-
komiteen for Linnorm, sier at bak-
grunnen for navnevalget var blant an-
net at dette navnet faller fint sammen
med de to andre Shell-opererte feltene
i Norge; Draugen og Ormen Lange.

– Draugen, Ormen Lange og Linn-
orm er alle fabelvesen, og de to siste
er hentet fra Norrøn mytologi. Der-
med følger også navnet en god tradi-
sjon for norske feltnavn, etter ønske
fra Språkrådet. Linnorm ligner på fa-
belvesenet drage, men har to bein og
ikke fire som dragen. Den oppholder
seg gjerne i de store skogene eller i
vollgraver, opplyser Aasheim.

Innertier for ny aktør i Norskehavet

«Leiv Eiriksson» borer på Gro-
prospektet i Norskehavet.

Harald Vabø, adm. dir. i Wintershall
Norge.



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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V&M-kontrakter gir ingeniørboom

Aibel ble den store vinneren i
tildelingen. De fikk tildelt dob-
belt så mye som Aker
Solutions, som kom på andre-
plass. 

– Her på Stjørdal vil staben måtte økes
fra 70 til 90 ansatte i løpet av innevæ-
rende år. Da snakker vi om ingeniører
og kommersielt utdannede folk inn
mot prosjektstyring, og veksten vil
fortsette neste år, forteller Knut Karila,
Aibels mann i Stjørdal.

Aibel på Stjørdal vil nå jobbe selv-
stendig mot Kristin-feltet, som sam-
men med Norne er ny i V&M porteføl-
jen til Aibel. I tillegg fortsetter arbeidet
med Snøhvit.

I følge Karila var Aibels mange kon-

torer i nærheten av driftsorganisasjo-
nene mye av grunnen til at selskapet
fikk tildelt såpass mye arbeid.

– Det ligger føringer i kontraktene
om at planleggingen av V&M-arbeidet
skal utføres i nærheten av driftsorga-
nisasjonene, sier han.

Ingeniørtørken fra et par år tilbake
har gitt seg. Karila sier det er god til-
gang på arbeidskraft, og nå planleg-
ges det påbygg ved Aibels kontor i
Stjørdal for å håndtere veksten.

Mer lokalt samarbeid
Også for Aibel i Kristiansund medfører
kontraktstildelingen vekst. Kristian-
sundskontoret har hatt ansvaret for
Njord siden 1997, og fortsetter med
dette.

– Vi ser også med spenning på at

grensa for modifika-
sjonsoppdrag som kan
gis under V&M-
kontraktene er økt fra
40 til 150 millioner
kroner. Det er mange
små felt som skal byg-
ges ut og knyttes opp
mot eksisterende in-
stallasjoner, så vi vet at
det kommer mange
interessante prosjekter
som resultat av dette, sier Eli Lossius
Grøvdal, som leder Aibel i Kristian-
sund.

Ett eksempel på dette er Nordvest-
flanken på Njord som har estimert pro-
duksjonsstart i 2012.

I de nye kontraktene åpner Statoil
for mer lokalt samarbeid.

– Dette vil gi større ringvirkninger i
lokalsamfunnet, og vi har fått mange
gode tilbakemeldinger fra leverandør-
industrien i Kristiansund på dette.  I
Kristiansund forventer de også å øke
til rundt 90 ansatte. 

– Vi rekrutterer jevnt og trutt og får
god respons fra arbeidsmarkedet.

Trondheimsbaserte Rei-
nertsen fikk kontrakter
for til sammen fire milli-
arder kroner for
kontraktsperioden på fire
år, og også de varsler
vekst i ingeniørstyrken. 

– Vi må rekruttere et
par hundrede mann på
installasjonssiden, og vi
ser for oss en økning på
20 ingeniører, opplyser
Geir Suul (bildet), direktør for forret-
ningsutvikling hos Reinertsen.

Reinertsen fikk V&M-kontraktene
for Troll A/B/C, Heimdal, Grane og Hei-
drun. 

– Ved denne tildelingen føler vi at vi
har befestet oss som en av de tre store

innen V&M i Norge,
også er vi den eneste
med hovedkontor i
Midt-Norge, sier en
stolt Suul. 

Han mener det også
ligger stort potensial i
at grensa for modifika-
sjonsoppdrag som kan
gis under V&M-
kontraktene er økt fra
40 til 150 mill. kroner.

– Disse kommer til å gå på tvers av
kontraktene, og vi mener vi skal bli en
sentral aktør på flere av disse siden vi
gang på gang har bevist at vi er veldig
konkurransedyktige på pris for modifi-
kasjonsoppdrag, sier Suul.

Trondheimskontoret til Aker Solutions
fikk V&M-kontrakten for Åsgard A og
B. Kontrakten tilvarer 350.000 timer
årlig.

– Vi har bygget oss opp på Åsgard
A og B gjennom et godt samarbeid
med Reinertsen i Aker Reinertsen. For
oss betyr dette en økning i arbeids-
mengden, og gir oss muligheten til å
fortsette veksten ved Trondheimskon-

toret, forteller Walther Grifstad, som
leder Aker Solutions aktiviteter i
Trondheim.

Målet er å ha en stab på 250 ansat-
te. I dag har kontoret i overkant av
200 egne ansatte under Offshore Part-
ner.

For Fabricom ble tildelingen av V&M-
kontrakten for Sleipner den første i sitt
slag for selskapet. Arne Budal, som le-
der Fabricoms avdeling i Trondheim
sier de vil bli brukt aktivt i prosjekter i
forbindelse med kontrakten. Fabricom
er i ferd med å bygge opp en multidisi-
plin engineeringavdeling i byen, og tar

sikte på ytterligere vekst i regionen.
– Vi jobbet veldig hardt med å få

denne kontrakten. Det var en udelt
positiv erfaring å jobbe mot Statoil.
For oss vil denne er erfaringen sikre
vekst, og det har mye å si for utvikling-
en av arbeidsmetoder, opplyser Budal.

– Sikrer veksten i Trondheim

Første for Fabricom

Aibel:

Statoil får lovord for en god anbudsprosess som åpner for nye aktører:

Reinertsen: Aker Solutions:

Tildelingen av rammekontrak-
ter for vedlikeholds og modifi-
kasjon (V&M) for til sammen
49 milliarder kroner styrker

engineeringmiljøet i Midt-
Norge betraktelig – et kjapt
overslag viser at det vil gi jobb
til minst 120 nye ingeniører. 

Statoil og Anders Opedal (bildet), di-
rektør for anskaffelser roses for en
ryddig prosess og et nytt kontraktsfo-
mat som gir større lokale ringvirk-

ninger og økt mangfold. V&M-
kontraktene ble delt ut for fire år med
opsjon to pluss to år.

– Kontrakter verdt to milliarder i året

Økt mangfold vellykket
Statoil:

For denne kontraktsperioden har
Statoil valgt å gå fra tre til fem leve-
randører på vedlikehold- og modifi-
kasjonskontraktene. – Tildelingen
viser at vår strategi om å øke mang-
foldet, konkurransen og fleksibilite-
ten i dette markedet har vært vel-
lykket, sier Anders Opedal (bildet),
direktør for anskaffelser i Statoil. I
tildelingsrunden har helse, miljø og
sikkerhet blitt vektlagt. I tillegg har
Statoil ønsket å sikre fleksibilitet for
å kunne utnytte kapasiteten i leve-
randørmarkedet.

– Gjennom økt konkurranse, og

ved å kunne spille på flere leveran-
dører, tror vi kvaliteten på leveran-
sene blir bedret samtidig som vi kla-
rer å holde kostnadsnivået riktig,
sier Opedal.

– Befester oss blant de 3 store
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Orkangerkonferansen 2010:

Gassco prioriterer Norskehavet

Flyselskapet Widerøe vil fra
første kvartal neste år ha to
direkte daglige rundturer
mellom Kristiansund og
Trondheim. 

– Vi er glade for å kunne imøtekomme
de mange behovene fra næringslivet,
samtidig som vi legger til rette et godt
flytilbud for oljebransjen med sin store
aktivitet. Våre avgangstider morgen
og ettermiddag gir mulighet for full
arbeidsdag i det være seg Trondheim
eller Kristiansund. Det blir dessuten
enklere å reise mellom Kristiansund og
Nord-Norge, bl.a. gjennom en god
korrespondanse med SAS’ rute Trom-
sø-Bodø-Trondheim v.v. om ettermid-

dagen, sier administrerende direktør
Lars Kobberstad i Widerøe.

Halvtimes reise
Ellen Engdahl, daglig leder i Kom
Vekst AS, er begeistret for den nye fly-
ruten mellom de to byene.

– Dette er en fantastisk god nyhet
for både befolkning og næringsliv i
hele regionen. Ikke minst er denne nye
flyruten viktig for den store olje- og
gassindustrien som er tungt etablert
både i Kristiansund og i Trøndelag,
mener Engdahl. Rutetidene blir i følge
en pressemelding som følger: Trond-
heim-Kristiansund avgang kl 0750 og
kl 1705, Kristiansund-Trondheim av-
gang kl 0842 og kl 1757.

Flytiden er en drøy halvtime, og bil-
lettprisene vil starte på kr 395,- én vei.

Stena Drilling vurderte å legge
ned driften i Norge etter at
Statoil ikke forlenget kontrak-
ten med riggen Stena Don
som har hatt oppdrag på
Åsgard, Heidrun og Norne de
siste årene. 

Selskapet måtte nedbemanne driftsor-
ganisasjonen i Stjørdal fra syv til to
mann som følge av dette. I følge Stjør-
dalens Blad har Statoil snudd på flisa,
og Stena Don skal brukes i ytterligere
tre år. Dermed vil kontoret i Stjørdal få

vind i seilene på nytt. 
Stena Don har 164 ansatte om

bord, og er bygd etter spesifikasjoner
fra Statoil.

Svenskeide Stena Drilling har til
sammen rundt 2.700 ansatte, og har
fem oljerigger og tre drillskip.

Widerøe flyr Trondheim-Kristiansund

– Planleggingen av den framti-
dige infrastrukturen i
Norskehavet er nå det viktig-
ste prosjektet som Gassco job-
ber med. Det var gode nyheter
Gasscodirektør Thor Otto
Lohne hadde med til de 160
deltakerne på årets
Orkangerkonferanse. 

Det kommer nye store gassvolum fra
Luva, Linnorm og Vøring. 

Åsgard-ledningen er full helt frem
til 2021. 

Vi trenger derfor en ny eksportled-
ning og denne må gjerne innom land
på sin vei sørover.

Dette var også godt nytt for off-
shoremiljøet på Orkanger som er le-
dende i landet på produksjon og coa-
ting av rørledninger. Technip invisterer
nå nye 45 mill kr i sitt anlegg på Grø-
nøra og Bredero Shaw investerer og
bygger om for stadig mer avansert co-
atingoppdrag.

Ordfører Gunnar Lysholm, Orkdal med to fargerike foredragsholdere
på Orkangerkonferansen, frittalende Erik Haugane i Det norske og
suksesstrener på nytt i Rosenborg, Nils Arne Eggen.

Ordfører Rita Ottervik, (Ap) og stortingsrepresentant
Tord Lien (FrP) kan ha forskjellig mening om mangt,
men var skjønt enige om at hvis landsdelen skal få
større andeler av olje- og gassmarkedet så må
politikerne stå samlet i sitt påvirkningsarbeid.

Etter litt frem og tilbake har Statoil
besluttet å forlenge kontrakten med
Stena Drilling og boreriggen Stena
Don. Dermed består Stena Drillings
eneste kontor i Norge.

Stena Drilling fortsetter
i Stjørdal
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Stand No. B 290/28
Stand No. 1154

1. august startet Statoil pro-
duksjonen av olje fra under-
vannsfeltet Morvin mot
Åsgard-feltet i Norskehavet. 

Morvin, som ligger vest for Åsgard B-
plattformen på Haltenbanken, er en
undervannsutbygging med to brønn-
rammer og fire produksjonsbrønner.

Brønnstrømmen føres gjennom en
20 kilometer lang rørledning til Åsgard
B-plattformen for prosessering. 

– Feltet har strategisk betydning for
den videre utvikling og drift av akti-
vitetene i Norskehavet. Utnyttelse av
eksisterende infrastruktur og anlegg

var helt nødvendig for å kunne bygge
ut feltet, sier Ivar Aasheim, direktør for
Drift Nord i Statoil.

Feltet vil produsere opp mot 24 000
fat oljeekvivalenter per døgn. Ved
oppstart av brønn nummer to forven-
tes produksjonen å nå 51 000 fat olje-
ekvivalenter per døgn.

Morvin ble oppdaget i 2001. Plan
for utbygging og drift (PUD) ble sendt
inn i februar 2008, og godkjent i stats-
råd etter to måneders behandlingstid.
Reservoaret ligger hele 4500 meter
under havoverflaten og vil ha en pro-
duksjonsperiode på ca. 15 år.

Statoil solgte nylig 10 av sine
40 prosent i Gro-lisensen til
PGNiG Norway. PGNiG er det
største olje- og gasselskapet i
Polen og er 85 prosent stats-
eid.

Som betaling for andelen vil PGNiG
betale et kontant beløp og dekke Sta-
toils letekostnader for den pågående
brønnen.

– En reduksjon i vår andel i Gro-li-
sensen er gjort ut fra en totalvurdering
av vår lete- og feltutviklingsportefølje.
Vi har fortsatt ambisjoner om å utvikle
verdipotensialet på dypt vann i Nor-
skehavet og er deltager i en rekke
funn og feltutviklingsprosjekter, her-
under både Luva og Gro sier Tove
Stuhr Sjøblom, Statoils direktør for le-
ting i på norsk sokkel.

Kristiansund Taubåtservice fikk
nylig overlevert det siste til-
skuddet til flåten - taubåten
Waterchief. 

Skroget er designet av spanske Cintra-
naval-Defcar og er utstyrt for oppga-
ver som berging, eskortering, bukse-

ring, slep, brannslokking, ankerhånd-
tering og kontainertransport. I tillegg
er Waterchief fullt utstyrt for oljeopp-
samling, opplyser rederiet. Hovedmo-
torene fra Catepillar er på 4200 KW,
og fartøyet har en trekkraft på 67,2
tonn.

I gang med Morvin

Polsk olje- og gasselskap
investerer i Gro

Ny slepebåt til Kristiansund
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Jon Kleppe ønsker Petrobras velkommen som investor i IO-senteret. Fra venstre:
Sthener Campos (Petrobras), Ricardo Portella (Petrobras). Jon Kleppe (NTNU),
José Adilson (Petrobras) og Jon Lippe (NTNU).

Arild Nystad, formann i
programkomitéen og
leder av IO-konferansen.

Et imponerende antall interna-
sjonale kapasiteter innen inte-
grerte operasjoner kommer til
Trondheim 28-29. september.
Konferansen har etablert seg
som en årlig internasjonal
møteplass mellom oljeindustri-
en og akademia – «science and
practic» og i fjor deltok over
300 personer.

Fra Houston kommer professor Alan B.
Lumsden fra Methodist Hospital Hous-
ton og holder foredrag om FoU-sam-

arbeide mellom medisin og oljeindus-
trien. Helse og olje er de to store in-
dustriene i Houston.. Lumsden har
samarbeidet med ExxonMobil i flere år
og fordraget har tittelen «Pumps and
Pipes – synergiea between petroleum
engineering and cardiovascular disea-
se».

SaudiAramco har investert enorme
beløp i testing og utvikling av brønn-
teknologi, og leder for dette arbeidet,
Mashal Al-Buraikan vil redegjøre for
de fremskritt som er gjort.

Den internasjonale IO-konferansen
i Trondheim for sjette gangPetrobras har kjøpt seg inn i

Senteret for Integrerte
Operasjoner (IO-senteret) på
NTNU. 

Sjefen for Institutt for Petroleums-
forskning, professor Jon Kleppe syns
dette er meget hyggelig og en fin fjær
i hatten at det store statlige oljeselska-
pet i Brasil kommer til Norge for å kjø-

pe forskningskapasitet og tilegne seg
den fremste teknologien innen inte-
grerte operasjoner offshore.

Lederen for IO-avdelingen i Petro-
bras, Cristina Pinho går inn i styret for
IO-senteret, og stiller også opp som
foredragsholder på høstens store
internasjonale IO-konferansse i Trond-
heim.

Petrobras investerer i IO-senteret

Cristina Pinho, Petrobras, går inn
i styret i IO-senteret og holder
foredrag på årets IO-konferanse.
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Skråblikk på oljebransjen

Rolf Hestenes er sivilingeniør med 40 års arbeid i romfart, shipping og offshore, sist bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass.
Fremdeles innsider til tross for noe nedtrapping, men prøver seg likevel på et skråblikk.

Den ukontrollerte utblåsningen, eksplosjo-
nen, brannen og riggen Deepwater Hori-
zon som sank med tap av 11 menneskeliv
og et utslipp på 4.9 millioner fat olje var en
tragedie. Årsakene til denne tragedien be-
gynner etter hvert å bli klare, med konse-
kvenser for krav, tilsyn, inspeksjon, arbeids-
prosedyrer og driftsformer. Ingen ønsker ny
katastrofe.

Kunnskap og læring
Regjeringens mantra i vår hjemlige petro-
leumsvirksomhet er  kunnskap og læring.
Selvfølgelig skal vi lære av ulykken i Gulf of
Mexico (GOM), men det viktig at læringen
innarbeides i løpende prosesser relevante til
vår hjemlige petroleumsvirksomhet. Dette
skjer allerede hos Petroleumstilsynet som
vurderer både krav, forskrifter og tilsyn, hos
OLF der operatørene vurderer sikkerhet og
brønnintegritet, hos riggselskapene og hos
våre leverandører som stadig utvikler bedre
og sikrere teknologi og løsninger. Myndig-
hetenes rolle må være å skape forutsigbare
rammebetingelser og sørge for tilstrekkeli-
ge incentiver og støtte til å drive den tekno-
logiske utviklingen videre. Oljeselskapene

gjennom lisensene og myndighetene som
største ressurseier på sokkelen må legge
forholdene til rette og medfinansiere  tek-
nologiutvikling, demonstrasjon og kvalifise-
ring av ny og mer robust teknologi.

Hva gjør myndighetene?
Den siste oljemeldingen som ble lagt frem
for Stortinget var St. Melding 38 (2003-
2004) av daværende olje- og energiminis-
ter Einar Steensnæs. Ingen av hans etterføl-
gere Odd Roger Enoksen, Åslaug Haga eller
Terje Riis Johansen har fått frem en Olje-
melding til Stortinget.

Det er også grunn til å minne om at vi
faktisk allerede har en konsekvensvurde-
ring som dekker Lofoten Vesterålen i form
av «Utredning av konsekvenser av helårlig
petroleumsvirksomhet i området Lofoten
Barentshavet», den såkalte ULB fra 2003.
Det burde være mulig å raskt oppdatere
denne med ny kunnskap som et beslut-

ningsunderlag.
Det er viktig for næringen at Stortinget

ikke settes på sidelinjen men får det nød-
vendige beslutningsunderlaget for å be-
stemme både arealtilgang og rammebe-

tingelser for næringen. Her har Statsminis-
teren en betydelig utfordring i en treparti-
regjering med stadig mindre oppslutning
og økende spenninger internt i sentrale
energispørsmål. 

Norske leverandører i front
Vi skal vokte oss vel for å tro at vi er ufeil-
barlige, men må erkjenne at det er vesentli-
ge forskjeller på virksomheten i og Norge. I
GOM med sine 50.000 brønner, 3.600 in-
stallasjoner, finner vi andre krav, teknolo-
giske løsninger, arbeidsprosedyrer og sam-
arbeidsforhold enn vi har i Norge.Gjennom
et tett samarbeid mellom myndigheter, ol-
jeselskap, riggnæringen, leverandørindus-

trien og arbeidstakerorganisasjonene har vi
utviklet stadig bedre teknologi og arbeids-
prosesser. Dette har gitt gode sikkerhets-
messige og miljømessige resultater. Erfa-
ringene fra Deepwater Horizon må settes
inn i denne sammenhengen. 

Norske leverandører vinner stadig mar-
kedsandeler og omsatte i 2009 for 118
mrd. kr. internasjonalt på basis av kvalitet i
løsninger og leveringsdyktighet. Vi har
både de mest moderne riggene, avanserte
supply/standby fartøyer som det var god
bruk for i forbindelse med Deepwater Hori-
zon, tre  selskaper som leverer 75% i det
globale subsea markedet og en betydelig
aktivitet knyttet til utvikling av overvåk-
nings- og beredskapssystemer. Kort sagt, vi
har en enestående kompetanse, teknologi
og ressursklynge som i 40 år har vist en
enestående evne og vilje til å møte nye ut-
fordringer og finne gode løsninger. I løpet
av 40 år har vi tatt opp 40% av våre antat-
te olje- og gassressurser og skapt det øko-
nomiske fundamentet for det norske vel-
ferdssamfunnet. De neste 60% vil bli mer
ufordrende og mer kompetansekrevende,
men for å sitere Obama: «Yes, we can!».

Stand No. B290/21

Katastrofen i Mexicogulfen og norsk petroleumsvirksomhet

«Vi har allerede en konsekvensvurdering av Lofoten-
Vesterrålen. Det burde være mulig å raskt oppdatere 

denne med ny kunnskap som et beslutningsgrunnlag.»



Stand No. B290/8
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Sveinung Sletten er informasjonsdirektør i Petoro AS, og har 30 års erfaring med norsk petroleumsbransje, som journalist,
redaktør og informasjonsdirektør. Petoro forvalter SDØE, statens direkte eierandeler og som representerer om lag en tredel av
olje- og gassreservene på norsk sokkel. Petoro er rettighetshaver (ikke operatør) til store andeler, særlig i de modne feltene –
for eksempel Heidrun (58%), Draugen (48%), Åsgard (36%) og Ormen Lange (36%).

Operatørens hjørne

Hjertene til oljekvinner og -menn banker
nok heftigere idet en letebrønn trenger
inn i et nytt reservoar, enn før vedtak skal
fattes om neste års budsjett for produk-
sjonsbrønner på et middelaldrende pe-
troleumsfelt. Men hva gir mest olje, gass
og barnehageplasser? 

Oljedirektør Bente Nyland vet å sette
pris på modne felt. Hun har regnet ut at
én prosent mer petroleum ut av feltene
gir staten 100-150 mrd kr. i ekstra inn-
tekter, nok til å kunne tilby gratis barne-
hageplass til alle norske barn i tre år.
Regnestykket stod å lese i avisen i kjøl-
vannet av at Petoro la fram selskapets
nye strategi, der poenget nettopp er å få
mest mulig ut av de store modne fel-
tene. 

Vi skal som partner – ikke operatør -
også bidra til å videreutvikle gassverdi-
kjeden for å håndtere kortsiktig uro og
langsiktige muligheter i gassmarkedet.
Og vi har tro på og vil søke forretnings-
muligheter i Vøring (Norskehavet) og Ba-
rentshavet Sør. Når kun tre enslige punk-
ter står igjen etter en omfattende strate-
giprosess, så er alle tre viktige: troen på

gass, håpet om nye muligheter i nord og
kjærligheten til de store modne feltene.
Men for å holde oss i bibelske termer:
størst av alt er kjærligheten. 

Dragningen mot de store modne felt
har selvsagt en mer materialistisk forkla-
ring: 80 prosent av Petoros totale pro-

duksjon på omkring én million fat per
dag kommer fra de 10 største av totalt
40 felt. Norsk sokkel som helhet er ikke
fullt så moden, men moden nok til at
flere bør dele vår pasjon – og vise det. I
stedet øyner vi muligheten for at det
ikke blir boret nok produksjonsbrønner
og investert tilstrekkelig – og tidsnok - i
tiltak for å få mest mulig ut av de modne
feltene. Felt kan bli nedstengt før tiden. 

Når det gjelder den videre utviklingen
for øvrig, trenger vi litt av pågangsmotet
fra 1970-80-tallet – men for å møte an-
nerledes utfordringer. Den gang la vi ut
på 100-300 meter dypt og urolig hav for
å hente opp reserver i størrelsen 1000-

5000 millioner fat oljeekvivalenter. Nå
skal vi ned på 1200-1500 meter og få
lønnsomhet i utviklingen av volumer ned
mot en tidel – og på grunnere vann ned
mot en hundredel. Det får vi ikke til ved
bruk av gårsdagens teknologi og meto-
der. Vi må omstille, forenkle, bli mer ef-

fektive – mens vi enda har tilstrekkelig fi-
nansiell handlekraft. 

Mulighetene syntes uendelige på
1970- og -80-tallet, da kapital, kompe-
tanse, kreativitet og stå-på-vilje reiste i
flokk og følge til Klondyke. Det ga funn
og feltutbygginger så det holdt: Norge
ble verdensledende petroleumsekspor-
tør, og ledende innen teknologi og drift.
Men for hvert år som nå går uten nye
store funn, øker relativ betydning av de
store modne feltene. Ifølge anslag gjen-
står 50 mrd. fat oljeekvivalenter å utvik-
le, hvorav flere fat befinner seg i felt vi
allerede kjenner, enn i nye felt som vi hå-
per å finne. Men selv de «sikre» fatene

og inntektene kommer ikke av seg selv,
vi må ta nødvendige tak. 

Viktige spillere i de store modne fel-
tene er Statoil, de store internasjonale
oljeselskapene og Petoro. Godt arbeid er
gjort: ConocoPhillips har utviklet et nytt
Ekofisk, BP bygger om Valhall og Statoil
strigler Gullfaks og andre. Samtidig er de
internasjonale oljeselskapene – Statoil
inkludert – svært sugne på frodig-grøn-
ne fristelser på den andre siden av gjer-
det. Fornuftig og forståelig: Klondyke
har flyttet til Campos-bassenget i Brasil. 

Desto viktigere er det for Petoro, som
kun skal være på norsk sokkel, å arbeide
for at hjemlig petroleumspotensial får sin
del av oppmerksomheten, investering-
ene og de gode hodene. Vi håper og tror
det finnes nye store felt utenfor norske-
kysten. Men mens vi venter på at slike
ungfugler skal komme ned fra taket, vil
vi med den ene hånden på et bankende
hjerte love full innsats for de store mod-
ne fuglene vi har i den andre hånden.  

Vi er ubeskjedne nok til å hevde at
norsk sokkel i moden fase trenger en slik
drivkraft.

Stand No. B290/20

Pasjon for store, modne felt

Én prosent mer inntekt fra store modne felt 
tilsvarer gratis barnehageplass til alle norske barn i tre år.
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Stand No. B290/12

Det hadde lenge ligget i kor-
tene, men under årets Jazz
Gass i Molde bekreftet Gassco
at Nyhamna gjenstår som det
eneste alternativet for ilandfø-
ring for de nye gassfeltene i
Norskhavet. Men ilandføring
er fremdeles ingen garanti.

Løsningen som Gassco ser for seg er
en felles gassleding fra Statoils Luva-
funn. Denne skal ta med seg gass fra
en eventuell utbygging av Shells Linn-
orm (tidl. Onyx). Deretter skal røret ko-
bles sammen med Åsgard transport
og fungere som avlastning når kapa-
siteten på Åsgard overskrides. Luva
kan dermed bli et nytt feltsenter i Nor-
skehavet, med funn som Haklang,
Snefrid og Asterix i området. Det tas
også høyde for utbygging av Gro-fel-
tet. I følge Gasscodirektør Thor Otto
Lohne, kan kapasiteten på Nyhamna
økes til å håndtere 94 millioner m3
gass i døgnet. I dag er kapasiteten på
70 millioner m3. 

– Vi trenger en god eksportløsning
for gassen. Dette er gass med høyt
metaninnhold, som ikke egner seg
godt til industriell bruk. På Nyhamna
vil man ha muligheten til å blande den
med gass fra Ormen Lange for å få til

et bedre eksportprodukt,
opplyser Lohne.

Den nye infrastruktu-
ren kan være oppe å gå
om seks år.

– Vi vil nå gå i gang
med detaljerte studier for
hvordan denne infra-
strukturen bør utformes,
sier Lohne. 

Store ringvirkninger 
på land
Gassco utredet tre alter-
nativer for ilandføring,
Nyhamna, Tjeldbergod-
den og et nytt sted i
Nordland.

I følge Gassco var
ilandføring til Nyhamna
vesentlig billigere enn de
to alternativene.

Med denne løsningen
får man også med seg
Linnorm, samt at man får
styrket infrastrukturen
rundt Åsgard, hvor det er
mange småfunn som ven-
ter på å bli bygd ut.

Det knytter seg store
forventinger til ringvirk-
ningene dette vil ha for Midt-Norge.
På Nyhamna alene må det investeres

ca. 10 milliarder kroner for å øke ka-
pasiteten når den nye rørledningen

kommer, investeringer som vil merkes
for leverandørindustrien.

All gass til Nyhamna
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Med hele 33 bedrifter og sen-
tral plassering i hovedhallen
speiler den midtnorske ONS-
deltakelsen aktiviteten i regio-
nen, og er nok en bekreftelse
på regionens sterke posisjon i
olje- og gassmiljøet.

– For 17 år siden bestod den midtnor-
ske standen av 7 bedrifter. I år er vi
hele 33 bedrifter, og aldri før har vi
vært så mange, sier Christian Bachke, i
Midnor CNI, som er den tekniske ar-
rangøren av den midt-norske standen
på ONS.  

Ifølge Backhe ønsker regionen å
fremheve at man sitter på de tre vik-
tigste elementene for å lykkes i bran-
sjen: Teknologi, kompetanse og god
tilgang på nyutdannede som er rele-
vant for bransjen.

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

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

–På en felles stand blir det lettere
for de mindre bedriftene og de som er
i oppstartsfasen og komme frem i

spotlighten. På en felles stand drar alle
nytte av storbruksfordelene, sier Bach-
ke. 

På grunn av stor pågang fra midt-
norske bedrifter har vi dessverre endt
opp med en venteliste for å få delta på
standen, vi har gjort det vi kan for å få
med de fleste, sier Bachke.

– Vi ligger midt i hovedhallen og
regner med godt besøk. Dette er hal-
len hvor alle de store aktørene på mes-
sa holder til, og vi har jobbet hardt for
å hanke tak i denne plasseringen, av-
lutter Backhe.

Midt-Norsk tyngde på ONS

Midt-Norge
på ONS 2010
Stand B290/

26 Sintef & Marintek

29 Kristiansund 
kommune

30 Erling Haug AS/
Certex

20 Linjebygg O

21 Stjørdal kommu

22 Wonderland

23 WeSubsea

24 SmartMotor

25 Akva Group

N

27 Partner Plast

28 SMS

– For oss politikere er ONS en
ypperlig mulighet til å holde
kontakten med oljeselskapene
og leverandørindustrien fortel-
ler fylkesordfører i Møre og
Romsdal, Olav Bratland.     

Norskehavsrådet, som består av fylkes-
kommunene Nordland, Nord og Sør-
Trøndelag og Møre og Romsdal samt
13 kommuner sender en delegasjon
på ti mann som har et tett møtepro-
gram mot industri og oljeselskap. 

– Vi er særdeles glade for at vi har
fått til disse møtene, og vi ser fram til
dem. Agendaen er å få oppdateringer
og info om planer og tanker, slik at vi
vedlikeholder den gode kommunika-
sjonsplattformen som ONS er, sier
han.

Norskehavs-
rådet møter 
oljeselskapene
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Også i år blir det et større kantineom-
råde i midten av den midtnorske stan-
den. En utmerket arena for å knytte
nye kontakter, både mellom deltakere
fra regionen og resten av oljeverde-
nen. På menyen står trøndersodd og
drikke, sponset av regionens tre fylkes-
kommuner.  

– Her kan messedeltakerne få et
pusterom med god mat i den hektiske
messedagen. Ta gjerne med nye og
gamle forretningsforbindelser for å
møtes i en litt mer avslappet setting,
sier Christian Bachke, som har arran-
gert Midt-Norge-standen på ONS si-
den 1994.

Sammen med Midt-Norges tre fylkes-
kommuner arrangerer ConocoPhillips
hageselskap i Tananger under ONS. 

På festbordet finner man 50 retter
med basis i midt-norske råvarer og
drikke, servert av Mære Landbrukssko-
le. Det blir øl, oster, spekemat, desser-

ter og selvfølgelig sodd, alle med små-
produsenter i regionen som opphav,
opplyser Mære.

Nettverkskantine ConocoPhillips hageselskap

Offshore 19 Taubåtkompaniet

18 Aak AS

une

16 Access Midnorway

10 Ulstein Group

8 Bredero Shaw

7 Cavotech

6 Oss-nor/Benor

5 Comsol

4 GassROR

3 Axess

2 Vestbase

1 Resman

9 Glamox

p

Møre og Romsdal fylke
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Midnor CNI AS

15 Navitas Network

14 Sarens

12 Aker Midsund

11 Intrapoint

13 Offshore Trawl
Supply
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Kristiansundsbedriften
WeSubsea skal lansere et
nyutviklet konsept for graving
på havbunnen. 

– Vi har utviklet et verktøy til bruk
under vann, hovedsaklig innenfor pe-
troleumsindustrien. Løsemasser som
for eksempel leire og grus flyttes over
forskjellige distanser på havbunnen.
Verktøyet er i hovedsak en ejektor som

benyttes industrielt på andre felter,
opplyser daglig leder i selskapet, Øy-
stein Solli.

Verktøyet er satt sammen av få
komponenter som gir høy driftsikker-
het, redusert vekt og størrelse i forhold
til eksisterende løsninger.

– Dette innebærer igjen betydelige
drifts- og kostnadsmessige fordeler
under montering og drift for kunde.
Utstyret har blitt testet ved NTNU

Trondheim med veldig gode resultater,
opplyser WeSubsea. 

Verktøyet lanseres på ONS2010
Stavanger HallB290/23. Forretnings-
modellen er basert på utleie av verk-
tøyet.

ONS 2010

Verdenspremiere på ONS

Øyvind Wahl i WeSubsea med en del
av prototypen under testen på NTNU.

Stand No. B290/4

Kristiansund stiller også i år
med egen paviljong under
Stavanger Oljefestival, som
avholdes 24.-26. august i til-
knytning til ONS. 

– Stavanger Oljefestival og Bacalao Bi-
stro har tidligere vært et kjærkom-
ment tilbud og fristed i tilknytning til
et ellers travelt og krevende messepro-
gram. Vi oppfordrer næringslivet til å
bruke Bacalao Bistro som sin base for
nettverksbygging på kveldstid. Hit kan
man ta med egne ansatte og gjester,
og knytte kontakter med andre sentra-
le næringslivsaktører på en uformell

måte, opplyser Kom Vekst. 
Paviljongen reflekterer tradisjoner

fra Kristiansund. I år har arrangørene
fått med seg musikerne Øivind og
Gjermund Elgenes og danserne Cat-
herine Smirles Ingebrigtsen og Synnø-
ve Stokke til Stavanger. For øvrig står
selvfølgelig bacalao – og denne gang-
en også «baill» – på menyen.

Bacalao Bistro

Yrende liv i Vågen i Stavanger hvor
messedeltakere møtes på kveldstid.
Kristiansund kommune bidrar med
god mat og underholdning på
Bacalao Bistro.
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Moldeselskapet Linjebygg
Offshore AS fikk nylig tildelt
en rammekontrakt med Statoil
verdt 140 millioner årlig.

Kontrakten er en ISO (isolasjon,
stillas og overflate)- kontrakt, og
er for fire år, pluss opsjon på for-
lengelse i to ganger to år. Tidligere
lå disse under vedlikehold- og mo-
difikasjonsktraktene (V&M), men
Statoil har nå skilt ut disse for å sik-
re større mangfold og styrke kon-
kurransen.

LBO har tidlige jobbet som sam-
arbeidspartner i V&M-kontrakter,
men med tildelingen av denne
kontrakten jobber de direkte med
et oljeselskap. 

– Dette betyr at vi har rykket ett
hakk opp i verdikjeden. For oss be-
tyr det en ny måte å jobbe på. På
mange måter så er dette en videre-
føring av det vi allerede har gjort
på Halten-Nordland som samar-
beidspartner for Aker Reinertsen,
forteller Terje Hellum, kontrakt-
sansvarlig i LBO. 

Ny hverdag for ISO-bransjen
Prosessen mot å bli selvstendig le-
verandør for Statoil har vært om-
stetning.

– Høsten i fjor var lang. Vi job-
bet intensivt med tilbudet, og da vi

leverte det inn den 17. februar i år,
så følte vi oss trygge på at vi hadde
levert et veldig godt tilbud. Det
nye prisformatet var også kre-
vende. I stedet for timer, brukes
det nå andre parametere. På stillas
så er det betaling per kubikk, på
isolasjon per enhet, og på maling
er det per kvadratmeter. Da blir
det vanskeligere å prise, og forsin-
kelser blir dyre. Så dette er en ny
hverdag for ISO-bransjen, forkarer
Hellum. 

Han roser Statoil for en meget
god prosess.

– Statoil har kjørt en veldig proff
kontraktsprosess. Den var veldig
lukket og det verserte så godt som
ikke rykter.

For LBO er deltakelse i slike
kontrakter grunnpillaren i driften.
Av en omsetning på ca. 500 millio-
ner kroner i året, er en vesentlig
andel knyttet opp mot leveranser
til tre langsiktige rammeavtaler.

– Disse sikrer oss jevn sysselset-
ting året rundt og stabil drift.

Selskapet har i henhold til
kontrakten ansvar for ISO-arbeid
på Njord A og B, Heidrun og Nor-
ne.

– Ett hakk opp
i verdikjeden

Linjebygg Offshore AS:

– Skaper 
aktivitet
Fylkesordfører i Møre og Romsdal,
Olav Bratland er meget fornøyd
med Gasscos beslutning.

– Selv om base- og driftslokasjo-
nene for mange av feltene ikke er
avgjort, så vil ilandføringen i seg
selv medføre et høyt aktivitetsnivå.
For oss  virker det som om Gassco
valgte den rimeligste og mest na-
turlige løsningen, så får vi se hvilket
potensiale som ligger i videre bruk
av gassen på land, sier Bratland.

Grevling med
PUD i 2011
Funnet på Grevling, hvor Det nor-
ske sitter med 30 prosent blir mest
sannsynlig utbygd raskt. Feltet kan
bli knyttet opp mot Varg som ligger
to mil lenger sør, men i følge opera-
tøren Talisman utelukkes ikke en
selvstendig utbygging av feltet. Ta-
lisman håper på å ha PUD (plan for
utbygging og drift) inne allerede
neste år.

I sommer ble det klart at funnet
kan inneholde mellom 60 og 80
millioner fat olje.  

Det norske uttaler at de kommer
til å bistå Talisman i å finne gode
utbyggingsløsninger. 

For staben i Det norske er områ-
det velkjent. Varg-feltet tilhørte
som kjent Pertra før selskapet ble
solgt til Talisman av eieren PGS.
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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

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 under-
holdning
Sted: Petrosenteret i Kristiansund.
www.komvekst.no 

18.09.2010.
Vestbase – åpen dag.
Sted: Kristiansund.

28-29.09.2010.
The 6.th International IO-Conferen-
ce.
Norges største konferanse for inte-
grerte operasjoner
Sted: Trondheim.
www.ioconf.no  

02.12.2010.
Desemberkonferansen 2010.
Sted: Kristiansund.
www.komvekst.no

Bransjemøter 
olje & gass

08.09.2010.
Deep Sea Society
Subsea Instrumentering
Sted.: Trondheim

23.09.2010.
Innovasjon Norge.
Olje og gass i Sør-Øst Asia.
Sted: Trondheim. 

Petropolen

23.09.2010.
Petropolen – aktuelle tema fra olje-
og gassindustrien
Sted: Kristiansund
www.npf.no

28.10.2010.
Petropolen – aktuelle tema fra olje-
og gass industrien
Sted: Molde.
www.npf.no 

18.11.2010.
Petropolen – aktuelle tema fra olje-
og gassindustrien
Sted: Kristiansund
www.npf.no

For å redusere gasslekasjer i
petroleumsindustrien innføres
nye krav til opplæring av per-
sonell som arbeider med
hydrokarbonførende utstyr.
Dette innebærer at alle som
opererer ventiler, flenser, fit-
tings og prosessutstyr på slike
anlegg innen 1. januar 2012
skal være sertifisert.

Oss-nor i Kristiansund har i samarbeid
med OLF utarbeidet kurs og fagplan
som er godkjent, dette er en kombina-
sjon av teori og praksis og avsluttes

med en nettbasert eksamen på 2 ti-
mer.

Ved fullført kurs skal operatørene
kunne operere de ulike ventiltyper,
konstatere at de fungerer tilfredsstil-
lende, teste ventilene, utføre 1. linjes
vedlikehold og utføre montering og
demontering av ventiler i linje.

Oss-nor melder om stor pågang av
selskap som ønsker sertifisering av sitt
personell. 

Den innovative Åndalsnesbe-
driften PartnerPlast lanserer i
disse dager nok en nytt pro-
dukt myntet på olje- og gass-
næringen. 

– Vi har utviklet en ny løsning for sik-
rere stabling av drillrisere på for bruk
på rigger, produksjonsfartøy og sup-
plybåter. På fagspråket kalles det pipe
stacing units. Elementene er utviklet
for å minimalisere faren for at lasten
flytter på seg og dermed øke sikkerhe-
ten om bord, forteller Tom Samuelsen
adm. dir. i PartnerPlast

Det er utviklet to typer, en for det
første laget på dekk og en for de føl-
gende lagene oppover.

– Det er valgt et materiale som gjør
den mer motstandsdyktig mot slag og
støt enn dagens løsninger. Materialet
er naturligvis rustfritt og til og med re-
sirkulerbart. Stableblokkene har punk-

ter for om ønskelig å feste wire eller
stropper mot stålrøret  på risermodu-
len. Dette vil ytterligere øke stabilite-
ten under transport, forteller Samu-
elsen.

I utviklingsprosessen har selskapet
hatt sterk fokus på holde vekten nede.
Lav vekt gjør håndteringen av stable-
klossene lettere for operatørene.

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. PartnerPlast AS lanserer nå et
nytt produkt beregnet på offshoremar-
kedet.

Populære ventilkurs
i Kristiansund

Nyhet fra PartnerPlast

Båttrafikk i arktiske strøk med-
fører ekstra utfordringer.  Ship
Manoeuvring Simulator Centre
AS (SMS) på Ladehammeren i
Trondheim tilbyr nå verdens
første sertifiserning for navi-
gering i farvann med mye is.

– Det er hevet over enhver tvil at det vil
bli mer skipstrafikk i arktiske områder.
Dette setter større krav til den tekniske
utformingen av skipene, samt at man
må ha mannskap som har kunnskapen
som kreves for å seile i et utfordrende
miljø. Dagens sjømenn må kunne
gjenkjenne alle typer is, bedømme is-
forhold og tolke satellittdata for å
planlegge en trygg rute gjennom ark-
tiske farvann, opplyser SMS. 

Simulatoren SMS har utviklet gir en
sanntids simulering av isbevegelser og
isens påvirkning.

Kurser arktiske navigatører
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Kunnskap er driveren

Jo Stein Moen er kommunikasjonssjef i MARINTEK. Selskapet er en del av SINTEF-gruppen og har om lag 200
ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim og MARINTEK har også kontorer i Rio de Janeiro og Houston Texas.

Leverandøren mener

La meg innledningsvis presentere to
nøkkeltall: Havrommet utgjør nær-
mere 70 prosent av jordens overflate.
Omlag 80 prosent av havene er dypere
enn 3.000 meter, som tilsvarer de
maksimale dyp offshore olje- og gass-
næringen opererer på i dag. Det er en
kjensgjerning at havrommet er ver-
dens viktigste framtidige ressursreser-
voar, og havrommet vil være helt sen-
tralt når de globale utfordringene
knyttet til matvaresituasjonen, energi-
problematikken og klimaendringene
skal løses.

Samtidig kan man – litt satt på spis-
sen – si at man per i dag nesten har
mer kunnskap om verdensrommet
enn om havrommet. Mitt poeng er at
det fremdeles er behov for kunnskaps-
utvikling om det som befinner seg
under havets overflate. Forskningsba-
sert kunnskap vil være nøkkelen til å
erobre havrommet, og norske kunn-
skapsmiljøer kan her gjøre en forskjell

og bidra til løsninger som kan anven-
des globalt. 

I generasjoner har Norges viktigste
ressurser og kompetansefortrinn vært

relatert til havet.  Marinteknisk forsk-
ning og utvikling har stått helt sentralt
i oppbyggingen av det teknologiske
miljøet i Norge, gitt viktige bidrag til
utviklingen av Norge som maritim
stormakt, og ikke minst til nasjonens
økonomiske utvikling. 

I mer enn 70 år har infrastruktur for

forskning vært avgjørende for kunn-
skapsutviklingen. I 1939 ble Skips-mo-
delltanken åpnet på Tyholt i Trond-
heim. Om lag førti år senere, i 1981,

ble Havbassenget åpnet samme sted.
Disse laboratoriene var grensespreng-
ende i sin tid, og utgjør nasjonal infra-
struktur for marinteknisk FoU som
framdeles tiltrekker seg krevende
kunder fra hele verden. 

Professor Torger Reve dokumente-
rer i rapporten «Norway – a global
maritime knowledge hub» (BI Rese-
arch Report 5/2009) at «For at et in-
dustrielt forskningsmiljø skal kunne til-
trekke seg de fremste talentene og
mest krevende oppdragsgiverne i ver-
den må det utvikles en spesialisert
kunnskapsmessig infrastruktur som vil
gjøre fremragende forskning og utvik-
ling mulig.» Videre påpeker han at det
sannsynligvis kun vil være plass til to-
tre globale tyngdepunkter for hav-
romsteknologi i årene som kommer,
og at det foregår en viss posisjonering
internasjonalt.

Vissheten om viktigheten om hav-
rommet kombinert med behovet for
ny, marinteknisk kunnskapsutvikling er
bakgrunnen for at MARINTEK sam-
men med NTNU har tatt initiativet til
etablering av framtidens marinteknis-
ke kunnskapssenter, Ocean Space
Centre i Trondheim. MARINTEK og
NTNU har gjennom dagens Marintek-
nisk Senter i årtier vært en sentral leve-
randør av kunnskap til olje- og gass-
næringen, maritim sektor og samfun-
net for øvrig. Disse miljøene har inn-
gått en allianse med tunge næringsak-
tører, organisasjoner og kunnskapsmil-
jøer for å etablere neste generasjons
laboratorie- og forskningsinfrastruk-
tur.

Hva vil så senteret inneholde?  I til-
legg til moderne lokaler for undervis-
ning og næringsutvikling vil Ocean
Space Centre inneholde en fleksibel
forskningsinfrastruktur inklusive labo-
ratorier for å møte framtidens utfor-
dringer ved bærekraftig utnyttelse av
ressursene og mulighetene i havrom-
met. Senteret vil også gi rom for et de-

dikert opplevelsessenter som et bidrag
til å kunne tiltrekke seg unge talenter
til arbeidet med å utforske havrom-
mets muligheter.

Fra politisk hold har signalene så
langt vært positive, og Nærings- og
handelsdepartementet har bestilt og
del- finansiert en forstudie. I sin nye
helhetlige maritime forsknings- og
innovasjonsstrategi (Maritim 21), an-
befaler en samlet norsk maritim næ-
ring ”etablering av Ocean Space Cen-
tre og tilhørende nettverk for å kunne
drive forskning, utvikling og undervis-
ning på høyeste internasjonale nivå”.
Positive signaler er imidlertid ikke nok
til å sikre realisering av en slik storsat-
sing. Derfor er vi interessert i å komme
i dialog med alle gode krefter som kan
bidra i arbeidet – og jeg nytter høvet
til å oppfordre alle interesserte til å ta
kontakt med undertegnede i den an-
ledning.

Fagmiljøene ved MARINTEK og
NTNU er i dag internasjonalt ledende
på sentrale områder innen marintek-
nisk FoU. Man kan ikke med sikkerhet
si hvilke behov for kunnskap om hav-
rommet som vil finnes om 50 år, men
det vi vet er at et voldsomt kunnskaps-
og teknologisprang vil finne sted. Nor-
ge bør innta en offensiv rolle for å ta
del i dette. Slik jeg ser det vil Ocean
Space Centre gjøre Norge til et marin-
teknisk kunnskapsnav – et «Centre of
Gravity» – og være et viktig bidrag for
å sikre Norges rolle som maritim stor-
makt også i framtiden. Fordi kunnskap
er driveren.

Godt nytt på 
Haltenbanken for BP
Gode nyheter kommer ikke som
perler på en snor for BP for tiden,
men funnet av 6-16 milliarder m3
gass i en letebrønn på Snadd feltet
ved Skarv ble godt mottatt. Funnet
øker reservene som skal produseres
på Skarv med hele 25 prosent.
Snadd ligger to kilometer nordvest
for Skarv, som har forventet pro-
duksjonsoppstart tredje kvartel
neste år. BP har store forventninger
til å finne flere tileggsreserver rundt
Skarv.

«Det er en kjensgjerning at havrommet 
er verdens viktigste framtidige ressursreservoar, 

og havrommet vil være helt sentralt når de 
globale utfordringene knyttet til

matvaresituasjonen, energiproblematikken 
og klimaendringene skal løses.»
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Politikeren har ordet

Ordfører i Aukra Kommune, Bernhard
Riksfjord, tror regionen kan få samme
dynamikken i petroleumssammen-
heng som Stavanger-regionen. At Au-
kra står igjen som eneste i landførings-
sted for gassen i Norskehavet er et
godt steg i riktig retning.

– Under JazzGass i Molde 21. juli
2010, presenterte Gassco sine vurde-
ringer om nye gassfelt bør ilandføres. I
direktør Thor Otto Lohnes innlegg lå
det en klar anbefaling av Nyhamna i
Aukra som det fremtidige gassknute-
punktet for Norskehavet hvor man ser
for seg at gassen fra bl.a Linnorm,
Luva, Gro og Victoria skal ilandføres.
Denne konklusjonen er trukket
gjennom grundige studier hvor ulike
alternativer ble vurdert. 

Nyhamna i Aukra kommune ble
ferdigstilt 2007, og nådde full produk-
sjon på 70 millioner kubikkmeter aller-
ede etter et år. 

Nyhamna er Shell og partnerskapet
sitt utstillingsvindu, og vi er glad for å
være vertskapskommunen!

Selve byggingen og driften av

ilandføringsanlegget har betydd mye
for mange bedrifter i hele Midt-Norge.
Møreforskning sine studier og analyser
viser at ringvirkningene er blitt langt
større enn anslått på forhånd. Vi har
sett at ulike bedrifter har slått seg
sammen og at nye bedrifter er etablert
for å kunne levere produkt og tjenes-

ter til bransjen. Vi registrerer at det har
skjedd investeringer i kompetansehe-
ving i de ulike fasene hos forskjellige
bedrifter. Det å støtte oppunder den
allerede eksisterende industrien og i
fellesskap finne ut hvordan den kan
utvikle seg i takt med at Nyhamna
videreutvikles som et fremtidig gass-
knutepunkt. Dette vil være meget vik-
tig for den fremtidige verdiskapning
og utvikling i regionen og Midt-Norge.
Det er en tro og en vilje til at denne re-
gionen kan få samme dynamikken i

petroleumssammenheng som Sta-
vanger-regionen har fått til gjennom
40 år. Det er allerede 22 000 petro-
leumsrelaterte arbeidsplasser i Møre
og Romsdal, med en vekst på 40 pro-
sent de siste tre årene. 

Vi tror, og ønsker at selskaper og le-
verandører kommer til å lokalisere seg

til området. 
Dette vil gi innovasjon. Allerede nå

er Shell godt i gang med utviklingen
av undervannskompresjon for Ormen
Lange, med en pilot på Nyhamna –
som et spennende forskning og utvik-
lingsprosjekt. 

Det er viktig for oss å se mulighe-
tene i et perspektiv for hele Midt Nor-
ge regionen, og vi har derfor finansiert
opp et eget prosjekt: «Gassknute-
punkt Nyhamna» som er et utvidet
samarbeid mellom våre nabokommu-

ner, Møre og Romsdal fylkeskommune
samt NHO, LO og Høyskolen i Molde.
Prosjektet har som et av mandatene
«å arbeide for industrielle muligheter
og andre ringvirkninger i regionen
med basis i petroleumsaktiviteten på
Nyhamna og i Norskehavet».

Som vertskapskommune genereres
eiendomsskatt fra anlegget. Gjennom
avtaler med våre nabokommuner bru-
kes 10 prosent av Ormen Lange inn-
tektene til prosjekt med betydning for
regionen. 

Et viktig samferdselsprosjekt for
Møre og Romsdal, samt Midt Norge,
er bygging av «Møreaksen». Den vil
gjøre det mulig å reise fergefritt
mellom Ålesund og Kristiansund. Som
et av Norges største eksportfylker må,
og skal dette prosjektet kunne realise-
res snarest. 

Aukra kommune vil sammen med
aktuelle aktører og samarbeidspart-
nere legge til rette for at Nyhamna vil
og skal bli et moderne og fremtidsret-
tet gassknutepunkt i Midt-Norge til
det beste for alle.

Bernhard Riksfjord, 
ordfører i Aukra kommune.Viktig for hele Midt-Norge

«Det er allerede 22 000 petroleumsrelaterte
arbeidsplasser i Møre og Romsdal, med en vekst 

på 40 prosent de siste tre årene.»
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Sarens AS offers customized engineered solutions for heavy lifting and transportation

From our point of view…
… it is all about knowledge, experience, equipment and flexibility.

• Trailer movements and load-out operations of heavy structures
• Mobile cranes
• Lifting and jacking
• Skidding and ballasting
• Engineering and custom design
• Project management

...with the very best equipment available and with highly experienced
engineers.

Sarens AS offers customized engineered solutions for heavy lifting and
transportation, including engineering,equipment supply, and efficient
performance for offshore and onshore industry in Scandinavia. Together
with our partners, the Sarens Group, we also take on world-wide assign-
ments. Sarens provides the complete range of know-how and experience
related to heavy lift and transportation. We can take overall responsibility
for complex transport operations and perform all kinds of lifting and
transport – offshore and onshore.

Abyss i Kristiansund har de
siste årene opplevd god vekst,
og er i dag største leverandør
av dykking- og ROV-tjenester
mellom Bergen og Helgeland.
Nå satser selskapet på offsho-
re-markedet.

– Slik vi ser det mangler olje- og gass-
næringen i Midt-Norge en anerkjent
leverandør av dykking- og ROV- tje-
nester. Kristiansund har en optimal be-
liggenhet for dette formålet, og vi sat-
ser nå betydelige ressurser for å
videreutvikle Abyss mot dette marke-
det, forteller daglig leder Victor Jen-
sen.

Selskapet har de siste årene blant
annet investert over 40 millioner kro-
ner i utstyr og ressurser.  

Hovedproduktene som det nå sat-
ses på er  ROV-support offshore, samt
arbeidsdykking for skip og rigger, som
hovedsakelig foregår ved verksteder
og baser.  

– Vi har i dag tre observasjons-klas-
se ROV-er, med dybdekapasitet til
1000 m, og god tilgang på kvalifiserte
ROV-piloter. Vi kan utføre selvstendige
inspeksjons- og observasjonsoppdrag,
eller yte støtte til pågående ROV-ope-
rasjoner offshore, forteller Jensen.

Vil bli norges fremste
Arbeidsdykkerne kan utføre alle typer
oppdrag for skip og rigger.  Abyss er
sertifisert for undervannsinspeksjoner
av alle de relevante klasseselskapene,
og utfører i tillegg undervannssveising,
alle typer repara-
sjoner under
vann, børsting av
skrog og propel-
ler, og så videre. 

– Et rederi kan
spare store beløp
på å få utført slikt
arbeid ved kai,
fremfor å gå  i
dokk, og det er
viktig at dette til-
budet finnes i
Kristiansund, for-
teller Jensen.

Det langsiktige
målet er at Abyss i
Kristiansund skal
bli norges fremste
undervannsse l -
skap inshore, og
en internasjonalt
anerkjent leveran-
dør av lette ROV-
tjenester offshore.  

– I vår ble sel-

skapet blant annet valgt som leveran-
dør av undervannstjenester for Subsea
7, noe vi ser på som et viktig skritt på
veien, sier Jensen.

Selskapet har i dag 32 ansatte ar-
beidsdykkere, ROV-piloter og støtte-

personell.

Abyss Kristiansund:

Satser stort på dykking og ROV-arbeid

Stand No. B290/14
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EMGS-direktør Roar Bekker
(bildet) føler han har lagt et
par tøffe år bak seg. –
Stemingen i selskapet er 
veldig god om dagen. 
Nå anser vi snuoperasjonen
som over, sier han.

For halvannet år siden var selskapet så
godt som raka fant. I sommer fikk de
EM-bransjens hittil største kontrakt
verdt rundt milliarden, og finansmar-
kedet har troen på selskapet. Det ble
slått fast da EMGS nylig hentet inn 96
millioner kroner gjennom en emisjon.

– Vi har lagt bak oss en tøff prosess
med nedskjæringer og konsolidering-
er. Men vi har funnet et bedre funda-
ment for selskapet. Kontrakten gjør at
vi har en båt i full beskjeftigelse i to og
et halvt år. Vi har også en god finansi-
ell plattform. Det er mye spennende
som skjer i EM-markedet for tiden, så
vi har lagt det verste bak oss, sier Brek-
ker. 

Selskapet har fått veldig bra re-
spons på multilkientundersøkelsen i
Barentshavet i forbindelse med 21.

konsesjonsrunde, og ifølge Brekker er
det mange flere store EM-prosjekter i
markedet.  

Blendet av teknologien
At omstillingsprosessen selskapet måt-
te igjennom er over gjør at EMGS, og
Brekker som ledet prosessen, nå kan
løfte blikket.

– Nå kan vi jobbe med det vi ønsker
– å selge inn teknologien som vi tror
på, å bygge et marked for den og å
bygge produktet videre, forteller Brek-
ker.

EMGS møtte veggen hardt kort tid
etter at de gikk på børs med brask og
bram i 2007. Da var børskursen 142
kroner på sitt høyeste. Så møtte sel-
skapet veggen – til gagns. På det la-
veste var kursen nesten nede på tre
kroner, 

– Det var helt klart at vi måtte legge
om kursen. Vi hadde en fenomenal
vekst, men vi hadde vært for fokusert
på teknologiutvikling, og for lite foku-
sert på den kommersielle biten. Du
kan godt si at vi ble blendet av tekno-
logien, den erkjennelsen var essensiell,

forteller Brekker. Selskapet var igjen-
nom to runder med oppsigelser. Da de
var på bunn fikk selskapet en ramme-
avtale med Shell og en samarbeidsav-
tale og et konvertibelt lån på 150 mil-
lioner med Fugro. Det gjorde selskapet
i finansiell stand til å gjennomføre snu-
operasjonen.

Mer kommersielt fokus
Brekker er stolt av at de ikke mistet
mange nøkkelpersonell i den vanskeli-
ge tiden. 

– Vi har klart å bevare kompetan-
sen i selskapet. Det er veldig lett å mis-
te nøkkelpersonell i slike tider. De få vi
mistet gikk til oljeselskap for å jobbe
med EM-teknologi, noe som bare er
en fordel for å få økt aksept for tekno-
logien. Nå gjør vi oss mer kommersiel-

le. Det viktigste for oss nå er å etablere
den teknologien vi har, ikke å videreut-
vikle den. Teknologien vi har er god
nok. Teknologiutvikling vi skje i samar-
beid med klienter, for å tilpasse oss de-
res behov, forteller Brekker.

– Det viktigste vi har lært i denne
prosessen er at EMGS har en grunn-
leggende tro på at det vi driver med
har en verdi. Ikke bare for oss men for
industrien. Stayer-evnen har vært stor,
legger han til. Nå skal de fokusere på
klientene som de allerede er inne hos
for å bygge et marked og solide caser
som dokumenterer teknologien. 

– Det er mange som sitter på gjer-
det til alt er på plass og gjennomdoku-
mentert, men mange har kommet
langt i forretningsmessig bruk av EM.-
teknologien, sier han.

EMGS:

Suksessemisjon, milliardkontrakt 
og ny vind i seilene

Seieren over Schlumberger i
patentstriden var knusende.
I London High Court, I andre
instans, ble Schlumberger
dømt til å betale saksom-
kostninger, og det ble ikke
gitt anledning til å anke.
Dermed er et flere år langt
løp i rettssystemet over.

– Det betyr ikke veldig mye i praksis
for oss. Vi vinner klienter på kom-
petanse, ikke om vi har patentet el-
ler ikke. Men det har en stor psyko-
logisk effekt å vite at patentene
våre er solid forankret. Jeg var
egenlig litt overrasket over hvor en-

tydig dommen var, forteller Roar
Brekker, adm. dir. i EMGS.

Han tror dette vil legge føringer
for en liknende sak EMGS har gå-
ende i The European Patent Organi-
sation (EPO), hvor et lite Engelsk
selskap har dratt EMGS for retten
over patenter, godt støttet av
Schlumberger, forteller Brekker.  

– Dette er en prosess om kan dra
ut i tid, men det er de samme argu-
mentene som ble brukt mot oss i
London, så seieren i High Court vil
forhåpentligvis påvirke denne sa-
ken i positiv retning for oss. Vinner
vi denne i siste instans så er paten-
tentsituasjoen vår i praksis spikret,
sier Brekker. 

– Overrasket over klar kjennelse
Vant ankesak:
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for 15 år siden

Aker Verdal sikret nye
Ekofiskmoduler
Aker Verdal berget unna permitte-
ringer og sikret oppdraget med stå-
lunderstellet for Ekofiske prosess- og
transportplattformen 3/4J. Under-
stellet er 108 m høyt, 11000 tonn,
og ble sikret i skarp internasjonal
konkuranse. 

Produksjonsskipene får
gjennomslag
Oljebransjen ser ut til å ha fått øyne-
ne opp for Petrojarlkonseptet, og
produksjonsskip (FPSO’er) lik Petro-
jarl 1 vil bli foretrukket på stadig flere
felt. Trondheimsbaserte GolarNor var
først ute med dette konseptet, og nå
blir FPSO’er brukt både på Nornefel-
tet og på Åsgard i Norskehavet.

Original løsning for nytt
Nutecanlegg
Sikkerhetssenteret Nutec Midnor
flytter i Trondheim fra Ladehamme-
ren til Trolla. All brannopplæring skal
foregå i egne tankanlegg for å unn-
gå sjenerende røkutslipp. Gamle la-
gertanker for olje bygges om til
øvingsanlegg, og røyken som brukes

under brannøvelsen pumpes over til
nabotanken for rensing før den slip-
pes ut. Nutec Midnor i Trondheim
kurser hvert år mellom 5 og 6000
deltakere.   

Den dypeste brønnen på
norsk sokkel
Saga Petroleum borer nå letebrønn
6406/2-1R på Haltenbanken. Dette
vil bli den til nå dypeste brønnen på
norsk sokkel med et vertikalt bore-
dyp på 5768 meter, 226 meter dy-
pere enn forrige rekord. Testing star-
ter nå, og vil ta 2-3 måneder.

15. runde må gi verdier i
Midt-Norge
Dette forlanger ordfører i Trondheim
Marvin Wiseth. Erfaringene fra byg-
gingen av Shell sin Draugenplatt-
form og Conoco sin Heidrun var
gode, og midtnorsk industri fikk be-
tydelige oppdrag. Senere er Njord og
Norne igangsatt, og her har ringvirk-
ningene i landsdelen vært meget
små. Wiseth forlanger et at et olje-
selskapene bygger et nytt driftsenter
i Midt-Norge, og er meget spent på
ringvirkningene fra Åsgardfeltet.

Samtidig som kontraktene tik-
ker inn, investerer Technip 45
millioner i blant annet ny spo-
leteknologi.

– Vi er inne i en investeringsfase med
flere oppgraderinger. Når vi er i mål vil
vi blant annet ha mulighet til å spole
to rørledninger til leggefartøyene
parallelt, sier daglig leder ved Technip
Orkanger, Tom Mardahl. Investerings-
løpet skal være ferdig neste år.

– Vi tilpasser modifiseringene til
produksjonen på basen, forteller Mar-
dahl. For kontraktene tikker stadig
inn.

I sommer fikk bedriften en kontrakt
for leveranse og installasjon for pipe-
in-pipe rør til utbyggingen av Marulk-
feltet ved Norne. Kontrakten er tildelt
av Statoil, som skal utføre arbeidet fra
og med havbunnsinstallasjonene frem
til tilkoblingspunktet på Norne FPSO,
på vegne av operatøren Eni.

Technip skal levere 30 kilometer
med rør som skal gå fra de to planlag-
te produksjonsbrønnene til Norne.

Pipe-in-pipe rørene er en teknologi
hvor et innerrør dekkes med tørr isola-
sjon som trekkes inn i et større ytter-
rør. Dette gjør at isolasjonen er beskyt-
tet mot trykkpåvirkninger av det ytre

stålrøret Dermed kan man bruke bed-
re isolasjonsmaterialer, noe som er
nødvendig for å sikre god gjennom-
strømning og produksjon på dypt
vann. 

– Slike rør kan enklere steinlegges,
og de tåler tøffere bunnforhold, opp-
lyser Mardahl.

Rørene vil installeres på feltet i før-
ste halvdel av 2011. 

Eni skal investere fire milliarder kro-
ner for å få Marulk i produksjon til an-
dre kvartal i 2012.

Feltet vil bli utbygget som en ren
undervannsløsning. Utvinnbare reser-
ver er anslått til å være 73 millioner fat
oljeekvivalenter.

Nylig fikk Technip også tildelt nok
en kontrakt av Statoil. Denne er for
produksjon og sveising av en ni kilo-
meter lang leding som skal installeres
på Snorre A. Kontrakten har en verdi
på 23 millioner euro.

Investerer 45 mill. på Grønøra
Technip:
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Utbyggingen av Skarv gir
Vestbase en sterk aktivitetsøk-
ning i år. 

– Vi benytter to tungløftskraner til å dek-
ke behovet og dypvannskaien er strate-
gisk viktig for prosjektfartøyene. Vi har
bygget opp en solid og god kompetanse
på gjennomføring av slike prosjektrette-
de oppdrag og dette er et av våre viktig-
ste satsningsområder fremover, forteller
Ture Haugen ved Vestbase.

Basen ekspanderer med 80.000 m2
nye arealer og 10.000 m2 nye bygg i
2010 for å tilrettelegge for videre vekst.
- Vi tilrettelegger for ytterligere vekst.

Statoil, NOFO, Viking Moorings, Halli-
burton, og Team Services er også i ferd
med å sette opp nybygg på basen.

– Vi ser med glede på at industrien in-
vesterer for framtida. Signalene for Nor-
skehavet er positive, og da stiller vi med
areal og bygg, forteller Haugen.

De store V&M kontraktene som Sta-

toil delte ut i løpet av sommeren vil også
merkes på Vestbase.  

– V&M kontraktørene ønsker et tett
samarbeid med Vestbase for håndtering
av logistikk og forsyningsaktiviteter knyt-
tet til sine oppdrag. Varehus/terminal-
konseptet på Vestbase er skreddersydd
for å supportere denne type behov og vi
har bl.a. inngått en ny avtale med Aibel,
sier Haugen.

Rekordhøy prosjektaktivitet i 2010
Vestbase:
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Næringssjef i Møre og Romsdal,
Bergljot Landstad, ledet 220 deltakere
gjennom årets JazzGass-konferanse i
Molde. Som vanlig ble denne holdt
under årets Moldejazz-festival, og
mange av deltakerne kunne kombinere
det nyttige med fantastiske konsert-
opplevelser. 

Gladnyheten var at hvis mer gass skal føres til
lands i Midt-Norge, så er Aukra stedet og ordfø-
rer Bernhard Riksfjord i Aukra jubler. Han mener
dette er godt nytt for hele landsdelen fra industri-
en på Aker Verdal i nord til skipsindustrien på
Sunnmøre i sør. Ringvirkningene blir store, og hå-
pet er at gassen nå også kan taes i bruk til verdi-
skaping på land.

Fylkesordfører Olav Brattland (til venstre)
reklamerer for Moldejazz.
Ordfører Bernhard Riksfjord hilser de gode
nyheter om Aukra velkommen.

JazzGass med godt
nytt for Midt-Norge

PORTO BETALT
VED 

INNLEVERINGA
P.P.

NORGE/NOREG


