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Neste utgave av 
Midt-Norsk Olje & Gass 
kommer 1. mars 2011.

Trondheimsbaserte Teekay
Petrojarl Production har under-
tegnet en kontrakt i milliard-
klassen med brasilianske
Petrobras. Dermed skal en av
Petrojarls tankere bli til pro-
duksjonsskip (FPSO).
Kontrakten sikrer en vekst på
ca. 15 prosent for selskapet.

– Dette er en meget stor begivenhet
for oss, og vil gi nyansettelser, både
offshore og her på kontorene i Trond-
heim. Vi har allerede fått veldig god
respons på utlysningene, opplyser
adm.dir i Teekay Petrojarl, Peter Lyt-
zen, og legger til at de nå også anset-
ter for å håndtere ytterligere forventet
vekst.

– Vi er ute og byr på flere prosjekter
i Nordsjøen, sier han.

Kontrakten med Petrobras har en

varighet på 9 år, med mulighet for for-
lengelse. Produksjonsstart er andre
kvartal 2012. Produksjonsskipet, som
tidligere har gått som tanker, er nå
under bygging på Jurong Skipsverft i
Singapore. Etter ombyggingen skal
skipet døpes om til  Petrojarl Cidade
de Itajai. Båten skal fungere som en
tradisjonell FPSO (floating, production,
storing and offloading) på feltene Tiro
og Sidon i Santos Basin utenfor Brasil. 

Petrojarl ser på Brasil som et mar-
ked i sterk vekst hvor det vil bli et be-
hov for flere FPSO'er i tiden fremover,
og med tildelingen av denne kontrak-
ten, så har de bevist at de er konkur-
ransedyktige. 

– For oss er det samtidig viktig å
vokse kontrollert, vi vil hele tiden vite
at vi kan bite over det vi tar på oss, av-
slutter Lytzen.

Milliardkontrakt 
og ny FPSO

Teekay Petrojarl Production:

Peter Lytzen, President & CEO i Teekay Petrojarl, og Petrobras’ Asset Manager
Paulo Nolasco Nunes Barreto, signerer kontrakten for produksjonen av Tiro &
Sidon-oljefeltene offshore Brasil.

Sintef feirer 60 årsjubileum, og øn-
sker større oppmerksomhet om sine
prosjekter – ikke minst forskningens
plass på statsbudsjettet. Her hører
Norge med til de absolutt dårligste i
klassen og langt bak våre nordiske
naboer.

En rask gjennomgang av Sintefs
skryteliste over forskningsprosjekt
for olje- og gassektoren viser at disse
nyvinningene har gitt landet eks-
trainntekter på flere hundre milliar-
der kroner, noe som kommer meget
godt med i oppbyggingen av statens
pensjonsfond. Det har også betydd
at mange nye teknologibedrifter er
etablert som sikrer sysselsetting og
eksportinntekter.

På norsk sokkel er situasjonen at
nye felt som skal bygges ut er meget
kompliserte og ofte marginale, og
ny teknologi trengs for å få lønn-
somhet. For å få mest mulig olje og
gass ut av gamle felt må også ny
teknologi taes i bruk for å klare det-
te.

Det er derfor med vantro det nå
registreres at det for 2011 legges
opptil en nedgang i bevilgningen til
petroleumsforskning. Når hver kro-
ne fra staten utløser fire kroner fra
industrien selv til forskning og utvik-
ling blir dette helt uforståelig. 

Kon-Kraft (Konkurransekraft for
norsk sokkel) står nå bak kravet om
økning av Statens bidrag fra 450 mill
til 600 mill. Resultatet vil bli en enda
mer konkurransedyktig olje- og leve-
randørindustri, som igjen vil bety
økte inntekter for staten. Var det
noen som snakket om en vinn-vinn-
situasjon?

Trond Giske har gjennomført en
studie om hva vi skal leve av etter at
oljen en gang tar slutt. Svaret kan
være ganske enkelt. Det vi skal leve
av etter at oljen tar slutt er vår oljein-
dustri. Forutsetningen er bare at vi
har bygget opp en slagkraftig oljein-
dustri som kan hevde seg på ver-
densmarkedet. Og til det trengs
planmessig forskning og utvikling.

Svenske Höganäs er en av Europas
ledende jernprodusenter. Sammen
med LKAB har de sett seg ut Tjeld-
bergodden som det ideelle sted for
jernproduksjon. Prosjektet er nå så
langt kommet at det er opp til våre
politikere å bestemme om det skal
bygges i Norge eller i et EU-land.

Ved å bruke norsk gass vil CO2-
utslippene bli en fjerdedel av det
man vil få ved etablering i Europa,
hvor man må bruke kull. Det vil føre
med seg opp mot 200 nye, langsikti-
ge arbeidsplasser. Dette bør også
telle i en tid hvor man spør seg hva
vi skal gjøre her på berget når oljen
tar slutt.

Da Heidrunplattformen i sin tid
ble bygget forlangte daværende in-
dustriminister Finn Kristensen at

gassen skulle føres på land og taes i
bruk på norsk jord. Statoil Metanol
på Tjeldbergodden så dagens lys, og
er i dag en av de ledende metanol-
produsenter i Europa.

Vi har i dag også en aktiv og
handlekraftig næringsminister i
Trond Giske. Det er fremdeles ledig
kapasitet i gassrøret fra Heidrun til
Tjeldbergodden, og Höganäs står
klar med planene og pengene og er
ivrige etter å komme i gang.

I England, Tyskland og Belgia står
beilerne i kø for å få dette prosjek-
tet, og en beslutning vil bli tatt om
kort tid. Vi håper derfor at Giske kan
skjære igjennom som han gjorde for
maritim næring under finanskrisen,
og sørge for at Ironman havner på
norsk jord.

Ironman – now or never

Forskning gir penger i kassa

Moldebaserte Axess har fått
en femårskontrakt med Teekay
Petrojarl. Axess skal utføre
ingeniørtjenester ombord i sel-
skapets FPSO-er og shuttle
tankere. 

– Dette er en viktig kontrakt for oss,
og den er en anerkjennelse for tekno-
logien og de kostnadseffektive syste-
mene vi har utviklet i Axess. Dette be-

tyr en solid økning i oljeproduksjons-
segmentet vårt. Frem til nå har vi i ho-
vedsak jobbet mot rene boreselskaper
og mobile rigger, forteller Tore Høknes
i Axess.

Petrojarlkontrakt
til Axess
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Trykksak

Planene om et jernverk på
Tjeldbergodden, med prosjekt-
navn Ironman, har fremdeles
ikke fått de avklaringer fra
norske myndigheter som man
etterlyser. Handels- og
næringsdepartementet holder
kortene tett til brystet. 

– Vi hadde et møte med handels- og
næringsminister Trond Giske, og kom
med våre innspill. Spesielt er vi opptatt
av å få garantier for at Norge kommer
til å legge seg på samme utlippsregle-
ment som EU for Co2 fra 2013. Vi yt-
ret også ønske om å få inn en norsk in-
dustriell partner i Ironman, og en del
avklaringer i forhold til gassleveranser
og kostnadene rundt Co2-håndtering.
Vi oppfattet ministeren som positiv, og
ble lovet et skriftlig svar i løpet av no-
vember, forteller viseadm. dir. i sven-
ske Höganäs, Ulf Holmqvist, som er
prosjektleder for Ironman. 

Han understreker at hvis ikke avkla-
ringene fra departementet kommer

før jul, så henger prosjektet i en tynn
tråd. 

I det mest paradoksale scenarioet
vil jernverket bli bygget i England, eller
på kontinentet, hvor norsk gass blir
brukt.

– Vi har en lang horisont på dette
prosjektet, så vi må ha klare og forut-
sigbare rammevilkår. Forhåndsstudien
er avsluttet, og alt henger nå i svaret vi
får. Med rett svar, så er det veldig gode
muligheter for jernverk på Tjeldber-
godden, forklarer Holmqvist.

Intet nytt fra departementet
Etter en uke med forespørsler hos de-
partmentet om når svaret kommer,
fikk vi omsider følgende svar i en
epost: «Nærings- og handelsministe-
ren hadde 22.10.2010 et møte med
representanter for ledelsen i Höganäs
om arbeidet med Ironman-prosjektet
på Tjeldbergodden. Selskapet orien-
terte om status for arbeidet med in-
dustriprosjektet. På møtet kom de an-
svarlige for Ironman med innspill til

myndighetene om
offentlige rammevil-
kår som er viktige
for realisering av
prosjektet. De øn-
sker å få en tilbake-
melding fra myndig-
hetene. Disse ram-
mevilkårene forval-

tes av flere myndighetsorganer. Inn-
spillene må få en grundig og forsvarlig
vurdering. Vi arbeider nå med å gi en
samlet tilbakemelding til Höganäs og
de ansvarlige for Ironman», skriver
statssekretær Halvard Ingebrigtsen.
Når svaret skal komme, fikk ikke Midt-
Norsk Olje & Gass noe svar på. For
framtiden til Ironman, og gassbasert
industri i Norge,  håper redaksjonen
det kommer før jul.

Fortsatt ingen 
avklaring for Ironman

Ola Borten Moe (Sp), stor-
tingsrepresentant fra Sør-
Trøndelag, mener etableringen
av et jernverk på Tjeldberg-
odden vil markere en milepæl. 

– Her bør det gjøres det som gjøres
kan for å gi forutsigbare og konkur-
ransedyktige rammevilkår. Næringsmi-
nisteren må gi de avklaringer som er
nødvendig for å få et positivt svar.  Det
vil være av stor betydning for regionen
og Norge hvis vi klarer å ta i bruk gass
i betydelig skala for landbasert indus-
tri, sier Borten Moe. Og vi har ikke blitt
så blasert enda at en investering på
fire milliarder er uviktig, legger han til.

Han påpeker at Midt-Norge har en
tradisjonsrik prosessindustri, hvor sam-
spillet med fagmiljøet i  Trondheim har
vært en suksess. 

– Jeg vil på vegne av Senterpartiet
og meg selv skrive et brev til næring-
ministeren, hvor jeg understreker vik-
tigheten av denne etableringen. Hva

Co2-utslipp angår, så er det
klart at vi bør ligge på EU's
nivå, hverken mer eller min-
dre. Det har allerede vært
varslet fra regjeringen at vi
skal følge EU, så det bør
være en grei garanti å gi. Å
være best i klassen har vi
prøvd før, og da ble vi dømt
på det, sier Borten Moe, og
refererer til Norfrakalk på
Verdal, som fikk pålagt
strengere Co2-utslippskrav
enn det som eksisterte i EU. 

– Det bør være åpenbart
for alle at vi bruker norsk
gass til å utvikle norsk in-
dustri og skape norske ar-
beidsplasser. Hvis nå Iron-
man skulle strande, så bør
det ikke være å grunn av
manglende velvilje fra nor-
ske myndigheter.

Dette er Ironman:
• Ironmanprosjektet ønsker å byg-
ge verdens mest miljøvennlige
jernverk 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 milliar-
der kroner stå klart til bruk i 2014.
• I forrige nummer av Midt-Norsk
Olje&Gass ytret prosjektlederen for
Ironman, Ulf  Holmqvist bekymring
for prosjektets framtid på grunn av
uklare signal om rammevilkårene
fra norske myndigheter.

– Gjøres det som gjøres kan

Til venstre: handels- og næringsminister Trond Giske. 
Til høyre: viseadm. dir. i svenske Höganäs, Ulf Holmqvist,
prosjektleder for Ironman.
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Nok en ny aktør i Norskehavet
kan skilte med gassfunn.
Tyskeide RWE Dea fant nylig
gass i Zidane-1 på
Haltenbanken, som ligger 15
km nordvest for Heidrun og 35
km sør for Skarv.

I følge selskapet er foreløpig bereg-
ning av størrelsen på funnet  mellom 5
og 18 milliarder m3 utvinnbar gass.
Mulighetene for mer hydrokarboner i

lisensen er gode, opplyses det.
– Vi er fornøyde med at boreopera-

sjonen var vellykket, både med hensyn
til at det ble gjort et funn og også ved
alle tekniske aspekter. Dette funnet
øker våre hydrokarbonressurser og vi-
ser videre vekstpotensiale på norsk
sokkel, sier Hugo Sandal, administre-
rende direktør i RWE Dea Norge. 

Selskapet jobber nå med å se på
det kommersielle potensialet i funnet,
og rettighetshaverne i lisensen vil vur-

dere å produsere funnet mot eksiste-
rende infrastruktur. 

Brønnen er den første letebrønnen
i utvinningstillatelse PL435. Lisensen
ble tildelt i TFO 2006. Brønnen ble bo-
ret til et vertikalt dyp på 4477 meter
under havflaten, og ble avsluttet i Til-
jeformasjonen i nedre Jura reservoar-
bergarter. Havdypet er 344 meter.
Brønnen blir nå permanent plugget og
forlatt. 

Lisenshaverne i funnet er som føl-

ger: RWE Dea Norge AS (operatør): 40
prosent, Edison International Norway
Branch, Maersk Oil Norway AS og
Norwegian Energy Company ASA (No-
reco) sitter alle med 20 prosent hver av
lisensen. 

RWE Dea Norge AS har mer enn 35
års erfaring med olje- og gassutvin-
ning i Norge. Selskapet er i dag part-
ner i flere produksjons- og letelisenser
på norsk sokkel og er selv operatør for
tre lisenser.

Ny aktør fant gass i Norskehavet

Med bunnsolid program, og gode
muligheter for å møte bransjens
sentrale aktører er det klart for
Desemberkonferanse i Midt-Norges
oljehovedstad.

Det hele går av stabelen torsdag 2. desember
i Caroline Konferansesenter. Årets konferan-
se blir den 28. i rekken. Desemberkonferan-
sen har etterhvert blitt en av Norges viktigste
og mest attraktive olje- og gasskonferanser
og trekker jevnlig rundt 330 deltakere til Kris-
tiansund.

Årets program fokuserer som vanlig på
aktiviteten i Norskehavet. Dyktige og aner-
kjente foredragsholdere bidrar som alltid til å

gi Desemberkonferansen en faglig god profil.
De to foredragene det nok knytter seg

mest forventning til er Shelldirektør David
Loughman som står i spissen for de mest
spennende boringene i Norskehavet i år.
Tema for innlegget er ikke overraskende
Fremtidsutsikter i Norskehavet. Gasscodirek-
tør Brian Bjordal kommer også, og skal snak-
ke om infrastruktur under fanen «Fra funn til
marked». Noe som kan kalles en het potet
hva Norskehavet angår.

I tillegg til flere andre interessante fore-
drag så kommer Nina Udnes Tronstad vil re-
degjøre for Aker Verdals suksessfulle snuope-
rasjon. Torkild Reinertsen vil ta med deltaker-
ne på en orientering i V&M-verdenen.

Klart for bransjens førjulstreff
Bacalao Get-together:

Mat, drikke 
og nettverk
Midnor CNI og trønderske
offshore-bedrifter inviterer
også i år til sitt tradisjonelle
Get-Together-party, med ba-
calao og god drikke. Dette
er blitt en fin møteplass for
gamle og nye kjente kvelden
før kvelden. I fjor var
sammenkomsten et popu-
lært møtested med over 200
gjester fra oljeselskap, in-
dustri og det politiske miljø.

Desemberkonferansen 2010:

RWE Dea’s felt
Zidane-1.

Det forventes fargerike innspill
fra Shells direktør David
Loughman.



NÅ HAR VI FLYTTET INN PÅ FØNIKS
Sammen med 10.000 trøndere feiret vi  2. oktober at Det norske overtok Føniksbygget

på Torvet. Nå er vi endelig på plass. Det norske oljeeventyret fortsetter på Torvet.

Det norske – et eventyrlig oljeselskap

w w w . d e t n o r . n o
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Mye tyder på at EMGS’
omstendelige snuoperasjon
krones med suksess. 
Selskapet fikk et driftsover-
skudd på 1,1 millioner 
kroner i tredje kvartal. 

Selskapet hadde totale inntekter på
136 millioner kroner. 109 millioner
kroner kommer fra nye kontrakter,
mens resten skyldes inntekter fra sel-
skapets multiklientundersøkelse i Ba-
rentshavet.  

Kontraktene tikker stadig inn for
selskapet. Den siste i rekken ble tildelt
av  Shell Phillippine Exploration, og har
en verdi i overkant av tolv millioner
kroner. Toktet skal utføres av BOA Ga-
latea, som nå er fullbooket ut året,
melder EMGS.

Nylig fikk også EMGS  en kontrakt
med Total E&P UK og Dong Energy for
innhenting av elektromagnetiske data
i området vest for Shetland. Verdien er
på ni millioner kroner.

– Total har sikret seg en betydelig li-

sensportefølje i dette områ-
det, og den elektromagnetis-
ke dataen vil bli brukt til å
minske risikoen i et prospekt,
skriver Electromagnetic Geo-
services (EMGS) i en børsmel-
ding.

Undersøkelsen har allerede
startet, og EMGS bruker fart-
øyet «Siem Mollie»til arbei-
det. 

– Vi er henrykte for å kun-
ne fortsette forholdet vårt
med Total. Denne nye
kontrakten følger en suksess-
full elektromagnetisk under-
søkelse i 2009. Den forrige
undersøkelsen tok for seg
Nordsjøfeltet Frigg for å vur-
dere valg innen decommissio-
ning, sier administrerende di-
rektør i EMGS, Roar Bekker, i
meldingen. 

I forrige måned fikk selskapet også
en kontrakt verdt seks millioner norske
kroner for et ikke navngitt selskap i

Asia. Jobben skal utføres av «BOA Ga-
latea» mellom et pågående oppdrag i
Malaysia og et kommende i Australia.

Administrerende direktør i EMGS,
Roar Bekker.

Betydelig Akeravtale 
til Halaas og Mohn

– Vi er klassifisert som eksklusiv «Class
A» leverandør, noe som bl.a. innebæ-
rer at vi har forpliktet oss til å utføre
service og vedlikehold på Aker MH
sine produkter raskest mulig og til ri-
meligst mulig pris. Videre skal våre an-
satte hele tiden være oppdatert på
produktene gjennom seminar og kurs
hos Aker MH, forklarer Lars Sevaldsen,
markedssjef i Halaas og Mohn.

Avtalen har stor betydning i forhold
til den nye rigg- og subseahallen som
vi skal bygge i høst. Da vil vi kunne be-
handle større og tyngre riggutstyr, mye
enklere, forklarer Sevaldsen.  

Kontrakten vil også medføre nyan-
settelser.

Firmaledelsen i Halaas og Mohn ser
svært positivt på denne rammeavta-
len, som vil spare kundene for tid og
penger og ikke minst vil dette bety
mye for miljøet da man gjennom avta-
len vil spare  biltransport fra Kristian-
sund.

Halaas og Mohn AS og Aker Marine Hydraulikk
(MH), som i dag er en av verdens største produsen-
ter av boreutstyr, har undertegnet en rammeavtale
hvor Halaas og Mohn skal utføre service, vedlike-
hold, og klassing på alle typer boreutstyr som Aker
MH har produsert. Spesielt gjelder dette utstyr som
blir tatt i land i Kristiansundsregionen.

Nye kontrakter for EMGS
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Du har et prosjekt, en avtalt fremdriftsplan, men mangler mannskap. Med verdens 
største nettverk for å spore eksperter innen olje og gass tar vi gjerne utfordringen. 
Vi er godt representert i Midt-Norge og kan vise til meget høy løsningsgrad på våre 
oppdrag. 
Kontakt oss på 73 87 86 00 og spør etter en av våre rådgivere eller send noen ord 
til select@adecco.no.

smart gull

adecco.no/select

Senior Geophysicists & Geologists Senior Subsea Engineers Senior Technical Safety Engineers Supply Chain Managers
Senior Process Engineers Project Directors Senior Compliance Engineers Project Managers



8 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass  I Nr 4/2010

Gygrid-funnet fra 2009 skal
bygges ut i ekspressfart og
skal etter planen kobles opp til
Njord A og være i produksjon i
årsskiftet 2012/2013. Med sine
anslåtte 30 millioner fat olje
og gass kan Gygrid forlenge
levetiden til  Njord-plattfor-
men med flere år. 

– Vi har funnet en veldig elegant løs-
ning på Gygrid, mener Statoils pro-
sjektleder Olav Lunde.

Feltet han har ansvaret for å bygge
ut, ligger knappe to mil øst for den ek-
sisterende Njord A-plattformen i Nor-
skehavet. 

– Dette var det beste alternativet,
både teknisk og økonomisk. Vi er vel-
dig glad for at vi har nå har fått en be-
slutning. Det betyr at vi kan begynne
arbeidet med å tilpasse Njord for å ta
imot olje og gass fra Gygrid, forklarer
Lunde.

Store ringvirkninger
Statoil har allerede bestilt de delene av
havbunnsanlegget med lengst leve-
ringstid. 

– Nettopp fordi vi har jobbet så
raskt med dette prosjektet, klarer vi å
gjøre mindre funn til lønnsomme ut-
bygginger og utnytte ledig kapasitet

ved eksisterende an-
legg, understreker Per
Haaland, direktør for
Statoils portefølje med
hurtigutbygginger.

Basert på dagens res-
sursgrunnlag vil Njord
stenge ned i 2015. Men
med bidragene fra Gy-
grid ser fremtiden langt
lysere ut. 

– Dette blir en revita-
lisering av Njord, og bi-
drar til at vi også kan
jobbe med andre tiltak
for økt oljeutvinning,
sier Haaland.

Prosjektleder Olav
Lunde tror partnerska-
pet mellom Gygrid og
Njord vil gi store ring-
virkninger:

Jeg håper vi kan gjø-
re flere funn i dette om-
rådet, og denne beslut-
ningen gjør det enda
mer attraktivt å lete vi-
dere.

Gygrid forlenger Njord
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Skråblikk på oljebransjen

Ellen Engdahl er utdannet siviløkonom ved NHH. Hun har erfaring fra bank, har vært næringssjef i
Kristiansund kommune i 8 år, og er nå daglig leder i næringsforeningen i Kristiansund, Kom vekst.

Kristiansund er et godt eksem-
pel på at olje- og gassvirksom-
heten gir betydelige landba-
serte ringvirkninger som driv-
kraft for optimisme, vekst og
utvikling.  Tydelig langsiktig-
het og forutsigbarhet for olje-
og gassvirksomheten er et vik-
tig budskap til lokale og nasjo-
nale politikere.

SENTRALE OLJE- OG GASSFELT I
NORSKEHAVET betjenes fra Kristian-
sund, i tillegg til borerigger og spesial-
fartøy.  Vestbase er den mest ekspansi-
ve offshorebasen med 2.500 årlige
skipsanløp, og flere offshorerettede in-
dustriklynger er i sterk utvikling. Kris-
tiansund har Norges 3. største heli-
kopterbase med 90.000 passasjerer
årlig. En omfattende leverandør- og
serviceindustri, med et sterkt økende
engineeringmiljø, genererer store regi-
onale ringvirkninger. Kristiansund er
subsea-senteret for Norskehavet, med
bredt kompetansemiljø og god infra-
struktur med opp mot 10 subsea verk-
sted-/lagerhaller.  

OLJE OG GASS ER NÅ DEN VIKTIG-
STE NÆRINGEN I KRISTIANSUNDS-
REGIONEN med en andel på ca 35 %
av antall sysselsatte. Det er 40 år siden
Kristiansund vedtok båndlegging av
areal for en fremtidig oljebase. Vestba-
se feirer i 2010 sine første 30 år som
forsyningsbase og servicesenter, og de

siste årene kan vi si at petroleumsvirk-
somheten i regionen har nådd et nivå
der veksten er selvforsterkende. Kris-
tiansund opplever nå en etterlengtet
og god befolkningsvekst (1,3 % i
2009), ikke minst ved tilflytting av
yngre mennesker med kompetanse
som næringslivet etterspør.

KRISTIANSUND HAR LYKTES fordi
politikerne var forutseende, de var
samstemte og de jobbet strategisk
med et klart mål. Det har vært en posi-
tiv lokal holdning blant politikere, næ-
ringsliv og befolkning til olje- og gass-
virksomheten fra første stund, og det
har vært vist vilje, og evne, til tilrette-
legging på mange plan i forhold til
areal, havn, samferdsel, saksbehand-
ling, møteplasser osv. 

TILRETTELEGGING FOR NÆRINGS-
VIRKSOMHET er avgjørende for vi-
dere positiv vekst og utvikling. En
grunnleggende forutsetning for aktø-
rer innen olje – og gassvirksomheten
er tilgang på egnet areal, og det er nå
spennende å se den videre utviklingen
av både Vestbase, Dale Industripark,
Sub Sea Base på Frei og Kristiansund
Base på Averøy. Det er viktig at Kristi-
ansundsregionen fremstår med mang-
fold og et konkurransedyktig tilbud på
attraktivt areal, både basenært og
som avlastningsarealer. Hvem kunne
for eksempel bare for 10-15 år siden
se for seg omfanget og innholdet i da-

gens Vestbase!
Nytt industriområde er under utvik-

ling på Frei, rett overfor havnebas-
senget for Vestbase og  i nærheten av
Sub Sea Base . Området er sett på som
et fremtidig havneområde for både
offshorerettet aktivitet og annen hav-
neorientert aktivitet. Kompetansen
bygget opp i Kristiansund er et godt
grunnlag for samarbeid med nyere
miljø nord for oss.

Samtidig er det viktig å finne de
konstruktive løsningene mellom inn-
byggere og næringsinteresser. Vekst i
næringslivet er nødvendig for videre
positiv utvikling med økt sysselsetting
og flere innbyggere. 

TILRETTELAGT INFRASTRUKTUR er
omfattende, og i tillegg til fysisk infra-
struktur er et bredt og godt tjeneste-
og servicetilbud særlig viktig; barneha-
ger og skoler, sykehus, flytilbud, fri-
tids- og kulturtilbud. Dette må være
på plass for å være attraktiv for rekrut-
tering av yngre arbeidskraft. 

UTDANNINGSTILBUD TILPASSET
NÆRINGSLIVET er en utfordring av
sentral betydning for Kristiansund og
Nordmøre, og her er fylkeskommunen
premissleverandør på videregående
nivå. Maritim fagskoleutdanning må
opprettholdes i Kristiansund. Både
Høyskolen i Molde, fylkeskommunen,
kommune og næringsliv har vist stor
innsatsvilje for å realisere Høgskole-

senteret i Kristiansund, men nå må
sentrale politikere også vise vilje, og
evne, til å satse på et levedyktig studi-
esenter. Dette er en statlig oppgave.  

DEN INFRASTRUKTUR OG SAM-
HANDLING som er bygget opp lokalt
over lang tid henger tett sammen. Sy-
kehustilbudet er en sentral del av
infrastrukturen i et samfunn og en
meget aktuell sak i vår region for ti-
den. Et nært sykehustilbud med akutt-
funksjoner og fødeavdeling er avgjø-
rende, både for å ivareta beredskaps-
rollen offshore, som del av den land-
baserte infrastrukturen og for fremti-
dig rekruttering til både petroleums-
virksomheten og annen næringsvirk-
somhet. Vi forventer at både helse-
foretakene og sentrale myndigheter
ser den nærings- og samfunnsmessige
helheten.

Det er investert milliarder av offent-
lige og private midler for at Kristian-
sundsregionen skal ha en infrastruktur
som både er konkurransedyktig og
som sørger for at olje- og gassvirksom-
heten kan drives på en best mulig ef-
fektiv og sikker måte. Kristiansund er
et av de beste eksemplene på at olje-
og gassvirksomheten gir betydelige
landbaserte ringvirkninger som driv-
kraft for optimisme, vekst og utvikling.
Tydelig langsiktighet og forutsigbarhet
er et viktig budskap til lokale og nasjo-
nale politikere.

Kristiansund-regionens utfordringer i fremtiden

Det ferske selskapet
WeSubsea fra Kristiansund får
gode tilbakemeldinger etter
første oppdrag med sitt nyut-
viklede undervannsverktøy.

Bedriften ble etablert i januar av de tre
gründerne Øystein Solli, Kjell Storvik
og Øyvind Wahl. Målet var å utvikle
verktøy som brukes av undervannsro-
boter, noe som forenkler kompliserte
operasjonener på havbunnen. Det har
de tilsynelatende lyktes med. I begyn-
nelsen av november var det første
verktøyet ute på oppdrag i Nordsjøen,
og det unge firmaet får utelukkende
positive tilbakemeldinger.

– Vi er rett og slett overlykkelige for
at de store aktørene ser nytten av for-
bedringene vi har gjort i denne
sammenhengen, og håper andre også
vil oppleve det på samme måte, sier
daglig leder Øystein Solli.

Nye verktøy på beddingen
Det nyutvilkede verkøyet kan enklest

beskrives som en støvsuger som med
hjelp av vanntrykk flytter alle typer
bunnsubstrater. Hvor stort verktøy
som benyttes til ulike oppgaver be-
stemmes av størrelsen på steinene,
grusen, eller det en ønsker å flytte. 

– Tilkomst til ulike rør og installasjo-
ner på havbunnen effektiviseres, og en
opplever at mobiliseringskostnadene
reduseres betydelig og tilkobling av
verktøyet gjøres på langt kortere tid
enn hva tidligere verktøy har gjort, for-
klarer Solli.

Selskapet har allerede startet byg-
gingen av flere verktøy som vi håper
bransjen får nytte av i fremtiden.

Vant Midt-Norge Take -Off
Bedriften gikk nylig av med seieren i
nyskapningsprogrammet til NTNU og
Innovasjon Norge i oktober etter at de
slo ut de seks andre finalistene som
deltok. Til sammen 159 bedrifter var
nominert fra de to Trøndelagsfylkene
og Møre og Romsdal, gjennom Inn-
ovasjon Norge sitt apparat.

– Å få utført
mellom 500 og 600
arbeidstimer av
kompetente stu-
denter og dyktige
veiledere er ikke
hverdagskost. Vi
opplevde at pro-
grammet var kre-
vende, men også
veldig relevant, for-
teller Solli.

Med egen stand
under ONS fikk de
også mange
tilbakemeldinger
fra aktuelle opp-
dragsgivere, og
den unge bedriften
er nå i dialog med
flere om oppgaver i fremtiden.

– Vi opplever at vi får drahjelp og
støtte fra næringsliv, politikere og ak-
tører i vår egen industriklynge her i
Kristiansund, og at interessen har vært
stor for hva vi driver med. Ta gjerne

kontakt med oss eller besøk hjemme-
siden vår på internet om noen ønsker
kontakt med oss, oppfordrer han i det
telefonen på nytt kimer inne på det lil-
le kontoret i Kristiansund.

Fra venstre Øystein Solli, Øyvind Wahl og Kjell Storvik, 
her fra Midt-Norgestanden på ONS i Stavanger i august.

Ekspressuksess med undervannsverktøy
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Erik Haugane er administrerende direktør i Det norske.

Operatørens hjørne

Regjeringen og det politiske miljøet sitter
med nøkkelen til å få mer aktivitet innen
olje og gass i Nord- og Midt-Norge. Det
politiske Norge må være villig til å bruke
de redskaper de folkevalgte har. Myndig-
hetene må stille krav til oljeselskapene
slik at også Nord-Norge får ringvirkning-
er av vår viktigste felles ressurs.

Det politiske Norge må nå ta på alvor
det som er lovet om økt aktivitet i nord.
Regjeringen og Stortinget har virkemid-
lene, det gjelder bare å bruke dem ak-
tivt. Dette er for viktig til å bli overlatt til
byråkrati, direktorat og enkeltselskaper.
Olje og gass i nord må gi større ringvirk-
ninger, øke kompetansen, skape flere ar-
beidsplasser, og på den måten hindre yt-
terligere fraflytting.

De første viktige vedtakene som viser
om det er vilje til å gjøre noe kommer i
løpet av det neste halvåret. Nå skal myn-

dighetene behandle søknadene i 21 run-
de om tildeling av nytt areal. 37 selska-
per har søkt om blokker i Norskehavet
og Barentshavet. De selskaper som får
tildelt andeler og operatørskap må vise
at de virkelig vil bidra i nord gjennom
kontorer og arbeidsplasser. Det bør være
avgjørende for hvem som blir valgt.

Kontor i nord
Det norske oljeselskap ASA (Det norske)
har etablert et letekontor i Harstad som
nå har 12 fast ansatte, og to innleide
konsulenter. Det norskes tilstedeværelse
og vekst i landsdelen avhenger av at sel-
skapet blir tildelt operatørskap i nord
innenfor et forutsigbart rammeverk.

Ved tildeling av nytt areal fastlegger
myndighetene en arbeidsforpliktelse.
Det er innsamling av data for beslutning
om boring eller tilbakelevering, eller for-
pliktelse om å bore letebrønner dersom
datagrunnlaget allerede er tilfredsstil-
lende. Etter 20. lisensrunde er det nå
konkrete planer for 12 nye letebrønner i
Barentshavet. Av de åtte operatørene
som har planlagt og nå skal gjennomfø-
re denne aktiviteten, er det bare ett sel-
skap som har mer enn en egen ansatt
nord for Dovre. Dette er investeringer på

6 milliarder kroner som landsdelen vil se
svært lite av.

Arbeidsplasser må bygges 
opp i letefasen
Mange selskap vil argumentere for at
det er fordyrende å ha flere kontorste-
der. Det er også riktig, men slik kan også
utenlandske selskap argumentere mot å
ha kontor i Stavanger. Staten som
grunneier er avhengig av positive politis-
ke beslutninger for å kunne forvalte pe-
troleumsressursene på en god måte. Og
siden det er en klar kobling mellom akti-
vitet på land i Norge og politiske beslut-
ninger er det Staten som er den store ta-
peren når oljeselskapene gjennom sin
virksomhet ikke skaper de forventede
landbaserte ringvirkninger. Derfor er det
også myndighetenes ansvar å sørge for
at aktørene opptrer på en måte som gjør
det politisk mulig å forvalte verdiene på
en god måte.

Skal oljeselskapene ta utfordringene
med etableringer i nord må det også
være et langsiktig og forutsigbart per-
spektiv. Det kan myndighetene sikre
med at Barentshavet nord for 74o30"
åpnes for innsamling av geofysiske data.
Regjeringa må annonsere en plan som

tar sikte på å gradvis åpne for blokker i
dette området i de kommende ordinære
lisensrundene. Eksisterende data tidli-
gere innsamlet av Oljedirektoratet i dette
området, skal gjøres tilgjengelig for in-
dustrien.

Barentshavet sør for 74o30" er allere-
de åpnet for petroleumsvirksomhet. Det-
te området er nå utvidet østover i og
med grenselinjeavtalen med Russland og
geofysisk datainnsamling kan finne sted.
Regjeringa tar sikte på å utlyse blokker i
dette området i 22. lisensrunde. Nord-
land VI vest av Lofoten er det området vi
i dag kjenner til som er mest prospektivt.
Her er geologien lik de suksessfulle om-
rådene på Haltenbanken. En forutset-
ning for at dette området kan åpnes for
letevirksomhet er selvsagt at den utføres
på en forsvarlig måte, men også at det er
troverdighet rundt den landbaserte ver-
diskaping i landsdelen. I dag er det første
mer troverdig enn det andre.

Med dagens olje- og gasspolitikk vil
en utover pågående aktiviteter tidligst se
nye olje og gassarbeidsplasser i nord om
åtte til ti år. Dette kan endres slik at ar-
beidsplasser opprettes allerede i letefa-
sen.

Må stille krav for mer aktivitet i nord

«Myndighetene må stille
krav til oljeselskapene slik 
at også Nord-Norge får

ringvirkninger av vår
viktigste felles ressurs.»
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Stavangerbedriften Viking
Moorings utvider sin tilstede-
værelse i Kristiansund og er nå
på plass med eget kontor og
lager i Kristiansund.

-– Åpningen er et resultat av den
økende etterspørsel etter vårt omfat-
tende utvalg av fortøyningsutstyr og
tjenester i den nordlige delen av Nord-
sjøen og videre nord, skriver selskapet
i en pressemelding.

Kristiansundskontoret skal tilby salg
og utleie av marint utstyr, kjedeinspek-

sjon, vaiertjenester og reparasjon av
flyteelementer til olje- og gassindustri-
en i den midtre og nordlige delen av
den norske sektoren. 

– I en tid hvor Nordsjøen fortsetter
å tilby letemuligheter så er vi perfekt
situert for å tilby fortøyningsløsninger
på bakgrunn av erfaring, innovasjon,
global utstrekning og sikkerhet, fortel-
ler administrerende direktør, Wolfgang
Wandl.

Selskapet har kontorer i Stavanger,
Aberdeen, flere steder i Afrika, Malta,
Singapore og Vest-Australia.

Viking Moorings til Vestbase

Fra venstre: sjef for Viking Moorings kristiansundskontor Tony Olsen, ordfører
Per Kristian Øyen, Kjersti Eresvik og Jon Sveen.

Halliburton er et av verdens
største oljeserviceselskap, og
åpnet nylig et nybygg på
hele 3.500 m2 på Vestbase.
Ordfører Per Kristian Øyen
klippet snora med glede og
ønsker alle nyetableringer
velkommen til Kristiansund.

Ifølge basesjef Alf Dahl er dette en
merkedag da dette er største bygget
som er reist i et byggetrinn på basen.
Vestbase har totalt utleid 60.000 m2
og planlegger nå flere subseabygg

og dessuten nytt administrasjons-
bygg for Statoil.  

Totalt har Halliburton 50 000 an-
satte over hele verden, 1.800 i Nor-
ge, og nå 15 i Kristiansund. Fra Kris-
tiansund leverer de borevæske, se-
ment og boreverktøy til selskapene
som borer i Norskehavet.

Nytt storbygg på Vestbase

F.v. Halliburtonsjef fra Stavanger Stein Olaussen, daglig leder for Halliburton
i Kristiansund Rolf Flatset og ordfører i Kristiansund Per Kristian Øyen.
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Med solid venturekapital i ryg-
gen skal trondheimsbedriften
Exprosoft bygge opp verdens
beste kompetansesenter innen
brønnsikkerhet.

Sammen med statlige Investinor gikk
Viking Venture inn som hovedakjso-
nær i Exprosoft. Selskapet har lenge
drevet godt i sin nisje, og har mange
av verdens største oljeselskap på kun-
delisten.

– For oss var det nå viktig å få tilført
risikovillig kapital for å satse enda
mere internasjonalt. Vi ser avtagende
aktivitet på norsk sokkel, og etter en
due diligence vi tok i samarbeid med
Investinor ble det klart at vi hadde et
meget godt internasjonalt rennome,
som det er viktig å kapitalisere nå. Fi-
nanskrisen med lav ordreinngang ble
et ypperlig tidspunkt for oss til å
videreutvikle teknologien for å komme
ut med fulle magasiner, forteller admi-
nistrerende direktør i Exprosoft, Einar
Molnes, som til nå har vært hovedak-
sjonær i selskapet..

– Det er en stor fordel for oss å ha
lokalt eierskap i Viking Venture. De er
aktive eiere, som bidrar med solid pro-

fesjonalitet. De bistår i prioriterings-
prosesser på en måte vi ikke hadde
mulighet til før, sier Molnes.

Ambisjonen er klar
– Vi håper å gå fra en omsetning på

20-30 millioner til 130-150 millioner
kroner, og øke fra 15 til 70 ansatte i
løpet av 2015. Da skal vi være det
største og ledende fagmiljøet på
brønnsikkerhet i verden, sier Molnes.

For å understreke hva selskapet
allerede har av kompetanse kan det
nevnes at den eneste ikkeamerikane-
ren i Obamas ekspertpanel – bestå-
ende av syv vitenskapsmenn – i forbin-
delse med blowout på Deepwater Ho-
rizon i Golfen var Per Holand, som job-
ber i Exprosoft.

– Vi hadde med oss mye tung kom-
petanse fra Sintef da vi startet for ti år
siden. Det finnes ikke mange større
miljø innen dette fagfeltet, så vi øn-
sker å bli tyngdepunktet, sier Molnes.

Data fra over 4000 brønner
Siden oppstarten for ti år siden har de
drevet godt, og etter eget utsagn spa-
rer de oljeselskapene for milliarder. 

– For hver krone de bruker på oss,

får de 70 kroner tilbake, sier Molnes.
Oppskriften er enkel nok. Hovedin-

grediensen er softwaren Wellmaster.,
som er utviklet i Trondheim. Wellmas-
ter analyserer alle brønndata, geolo-
giske, teknologiske og menneskelige
faktorer blir analysert, for å optimali-
sere lete- og produksjonsprosessen. 

I sum er Wellmaster verdens største
database for påliteligheten til brøn-
nutstyr i ulike konfigurasjoner og mil-
jø. Dataene samles inn manuelt, og
brukes for å minimalisere sjansen for
utblåsninger og mekaniske feil. I skri-
vende stund ligger det data fra over

4000 brønner i Wellmaster. 
– Vi omdanner kunnskap om drift

av utstyr til beslutningsgrunnlag for
utbygging og drift av brønner, i ho-
vedsak havbunnsinstallasjoner. sier
Molnes.

Markedet er begrenset til ikke min-
dre enn alle som borer ett hull i bak-
ken i håp om å finne olje, men for-
trinnsvis offshore.

– Hvis man taper penger på pro-
duksjonsstans, så har man bruk for
vårt produkt. Jo høyere tapene ved
stans er, jo viktigere blir vi, avslutter
Molnes.

Exprosoft skal bli størst på brønnsikkerhet

– Statoil mener valget av å
bruke undervannskompresjon
på Åsgard representerer et
paradigmeskifte for offshore-
utbygginger. Nøkkelordet er
utvinningsgrad.

Det er fremdeles igjen store reserver
med hydrokarboner i Åsgard feltet,
men produksjonen av feltet blir stadig
mer utfordrende på grunn av fallende
trykk i reservoaret. Mange års utvik-
lingsarbeid ligger til grunn når Statoil
velger gasskompresjonsutstyr på hav-
bunnen som konsept for Åsgard. 

Analyser viser at trykket fra de to
gassreservoarene vil bli for lavt til å
opprettholde produksjonsprofilen
fram til Åsgard B-plattformen mot
slutten av 2014.

– Installasjon av kompressorer vil
sørge for en fortsatt høy gasstrøm og
lang levetid på plattformen. Dette gjør
det mulig å utvinne store volumer, vi
legger til 28 milliarder kubikkmeter
gass og 14 millioner fat kondensat når
en eventuell investeringsbeslutning
tas, sier Ståle Tungesvik, som er direk-
tør for Reserve- og forretningsutvikling
i Statoil. 

Investeringsbeslutning er planlagt
til første kvartal 2011.

Alternativet til kompresjon på hav-
bunnen på Åsgard-feltet ville vært å
bygge ny plattform med konvensjonell
kompressor- en veldig dyr løsning.

Stor interesse for teknologien 
Utviklingen med gasskompresjon fra
installasjoner på havbunnen gir spen-

nende muligheter også for leverandør-
industrien, og arbeidet blir møtt med
stor interesse blant norske og interna-
sjonale teknologiselskaper, opplyser
Statoil.

Flere felt står for tur, det mest om-
talte er Ormen Lange, hvor det nå for-
skes intenst på Nyhamna for å finne
gode teknologiske løsninger. Teknolo-
gien vurderes også brukt på Gullfaks.

Rettighetshavere på Åsgard-feltet
er Petoro (35,69 prosent), Statoil (ope-
ratør, 34,57 prosent), Eni Norge
(14,82 prosent), Total E&P Norge (7,68
prosent) og ExxonMobil (7,24 pro-
sent).

Kompresjon av gass ved installasjo-
ner på havbunnen vil bidra til å få
mer gass ut av reservoaret. 

Kompresjonsprosessen er nød-
vendig for å øke trykket før gassen
kan sendes inn i rørledningen til Ås-
gard B. 

Kompresjonsenheten består av
gasskjøler, væskeutskiller og kom-
pressor. Kompressoren får tilført
strøm fra Åsgard A, og denne ener-
gien omformes til mekanisk energi i
en motor som driver en kompresso-
renhet bestående av et antall løpe-
hjul rundt en aksling. Gassen føres

inn i kompressoren ved lavt trykk og
vil gradvis komprimeres gjennom
kompressoren og strømmer ut med
betydelig høyere trykk. 

Ved å installere kompressor
mellom reservoaret og mottakende
plattform vil trykket bli lavere der
gassen kommer inn til kompresso-
ren, og det vil resultere i større pro-
duksjon fra feltet siden trykkforskjel-
len mellom reservoar og mottaksin-
stallasjonen på havbunnen blir stør-
re. Gjennom kompresjonsprosessen
får gassen nok trykk til transporten
videre til plattformen.

Slik virker gasskompresjon:

Teknologisprang for Åsgard
Smørbukk blir 
Åsgardsatellitt
Partnerskapet på Åsgard-feltet i
Norskehavet, med Statoil i spissen,
skal bygge ut segmentet Smør-
bukk Nordøst som satellitt til Ås-
gard B-plattformen. Investeringen
blir på ca 1 milliard kroner. Forven-
tet produksjonsstart vil være de-
sember 2011.

Smørbukk inneholder ca. 15
millioner fat oljeekvivalenter. Ut-
byggingen vil øke framtidig olje-
og gassproduksjon over Åsgard B
og gir muligheter for å bygge ut
nye funn i området. 

– Åsgard er et knutepunkt på
Haltenbanken, og utbyggingen av
Smørbukk Nordøst viser hvordan
vi raskt kan realisere ny produk-
sjon, når det er tilgjengelig proses-
seringskapasitet i området, sier
Ståle Tungesvik, leder for Reserve-
og forretningsutvikling på norsk
sokkel. Den raske oppstarten opp-
nås ved å benytte en eksisterende
letebrønn som produksjonsbrønn. 

Partnere på Smørbukk Nordøst:
Statoil (operatør)  (34,57 prosent),
Petoro (35,69), Eni Norge (14,82),
ExxonMobil (7,24) og Total (7,68).
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ONS 2010 ble en suksess.
Messa satte i år publikumsre-
kord med hele 49.735 besø-
kende, over 9.000 flere enn i
rekordåret 2008. Spenningen
før messen var stor, med
finanskrise og ulykken i
Mexico-gulfen i friskt minne.

Men pessimismen ble gjort til skam-
me, og deltakerne på den store Midt-
Norge-standen kunne glede seg over
fullt hus hele uka til ende.

Motto for utstillingen og konferan-
sen var «Energy for more people» –
det som skal til for å få 1,4 milliarder
mennesker ut av den absolutte fattig-
dom er å sørge for at de får strøm.
Hele det internasjonale miljø har ut-
ropt naturgass til vinneren for å klare
dette. 

I tillegg til at det er en av verdens
mest effektive og billige energikilder,
så vil det i stor grad også bidra til at
CO2-utslippene går sterkt ned ved å
erstatte sterkt forurensende kullkraft-
verk.

For gassnasjonen Norge er dette
godt nytt selv om vi ikke ennå evner å
ta i bruk gassen selv. Men vi har gode
inntekter av gassalget, samt at vår sto-
re leverandørindustri til olje- og gassin-

dustrien har viktige leveranser både på
norsk sokkel til resten av verden.

Gode nyheter på ONS
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Shell er i rute med utbyggings-
planene for Linnorm, men det
er langt fra plankekjøring.
Tanken om egen plattform er
blant annet skrotet.

Linnorm er et komplisert prosjekt,
både teknisk og økonomisk. Reservoa-
ret har enormt høyt trykk og høy tem-
peratur, og relativt beskjedne volum. 

– Vi har en økonomisk utfordring.
Vi er i konseptfasen, men i sommer
konkluderte vi med følgende: For det
første har vi lagt til side en egen platt-
form som framtidig utbyggingsløs-
ning, og vi har redusert  antall mulige
framtidige vertsplattformer til to;
Njord og Draugen.  En av disse skal ta i
mot Linnorm-gassen før den sendes vi-
dere  til Nyhamna, forklarer Svein Ild-
gruben, informasjonssjef i Shell.

Shell ser nå på å utvikle Linnorm i
parløp med Luva (se egen sak) som lig-
ger ytterligere 300 kilometer nord for
Linnorm, altså totalt 500 kilometer fra
Nyhamna, og planen er da å bygge en
ny rørledning fra Luva via Linnorm til
Aukra på ca 500 km.

Økonomisk
utfordring på
Linnorm

Aker Midsund har i november
mottatt på ordrer på tilsam-
men 180 millioner kroner til
henholdsvis Statoil og ENI.

– Vi har gjennom mange års ledende
rolle i design og leveranser av separa-
sjonsutstyr til Nordsjøens rigger og
plattformer igjen vunnet kontrakt med
Aibel som har EPC kontrakt med Sta-
toil på leveranse av Gudrun Topside,
sier markedssjef Hugo Øien.

Kontrakten som er verdt 60 millioner
kroner  består i design og leveranse av
prosesstanker for separasjon av olje og
gass. Designarbeidet og innkjøp av
materialer har startet allerede og leve-
ring vil skje i siste halvdel av 2011.

I tillegg fikk selskapet en kontrakt
for Goliat gjennom  Hyundai Heavy In-
dustries (HHI)

– Her har vi brutt en barriere med å
få en større kontrakt med en av ver-
dens største EPC-kontraktører HHI i

Sør Korea, forklarer Øien.
HHI ble tidligere i 2010 tildelt EPC

kontrakten fra oljeselskapet ENI. 
– Vi har igjennom gode leveranser

til norske oljeselskap og nordsjøen de
siste 30 år etablert kontakt med HHI.
Goliat prosjektet er første installasjon
for Barentshavet og det er stor fokus
på valg av leverandører i forhold til
kvalitet og leveransesikkerhet, sier
Øien. Ordren er verdt 120 millioner
kroner.

Store kontrakter til Midsund
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Statoils planlagte utbygging
av Luva i Vøringsbassenget
skrider fremover. I Norske-
havsanalysen blir Luva beskre-
vet som et fremtidig knute-
punkt for hele området, og vil
åpne nye dører.

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

– Det blir den første installasjonen,
og er således veldig viktig for den vi-
dere utviklingen av hele området. Et
nytt rør til Nyhamna vil åpne for en rik-
gassløsning for Vøringsbassenget, Vi
jobber nå hardt med tidsplanene for
utbyggingen, og vi studerer flere ut-
byggingsløsninger. Det som er klart så
langt er at det blir en flyter, forklarer
Frank Vollen, som er prosjektleder for
Statoil.

Luva ligger på 1300 meters dyp
300 kilometer fra land, og selv om vi
bare er 140 kilometer nord for Norne
så er værforholdene betraktelig har-
dere. 

– Værforholdene gjør at det blir
jobbet mye med teknologikvalifise-
ring, forteller Vollen.

Luvautbyggingen, som inkluderer
funnene Snefrid og Haklang planleg-
ges pr. nå utbygget med sju brønner
fordelt på tre rammer.

– Mot våren vil vi få modnet fram
en hovedløsning for hvilken type flyter
det blir. Vi ser blant annet på forskjelli-
ge størrelser på prosesskapasitet, kraft
fra land eller egen kraftproduksjon og
løsning mht. kondensathåndtering,
forklarer Vollen.

Nye blokker åpnes
Det verserer flere summer i media for
hvor mange milliarder dette vil koste,
og det sier seg selv at en rørledning på
500 kilometer til Nyhamna vil koste.
Enkelte estimater ligger på rundt ti

milliarder kroner, for rørledningen
alene.

– Investeringen relatert til en feltut-
vikling på dypt vann vil med plattform,
subsea-utstyr og boring bli meget be-
tydelig, og har i dag et stort spenn da
produksjonskapasitet og andre sentra-
le valg ikke er foretatt. For Luva så
kommer investeringen i ny gassek-
sport infrastruktur til Nyhamna med
eventuelle modifikasjoner på Nyham-
na i tillegg. Flere selskap vil være med
på investeringen i ny gassinfrastruktur,
men det er helt klart at Luva blir en

meget betydelig investering for Statoil
som sitter med 75 prosent i lisensen,
sier Vollen.

Luva kan realisere utbyggingen av
flere funn, som f.eks. Statoil opererte
Asterix som ligger 80 kilometer vest
for Luva. Victoria (Total) og Linnorm
(Shell) kan utnytte samme infrastruk-
tur. I tillegg så vurderes en sammen-
kobling mellom ny infrastruktur og Ås-
gard Transport. 

– I tillegg ble det også lagt ut
mange nye blokker i 21. konsesjons-
runde i området rundt Luva, slik at det

legges til rette for videre utvikling av
området.

Luva ligger 140 km unna nærmes-
te installasjon (Norne)  Gassen er tørr
og har lavt CO2-innhold. Antatt ut-
vinnbart volum, inkludert Haklang og
Snefrid sør, er mellom 40 og 60 milli-
arder standard kubikkmeter (Sm3)
gass.

Etter at Gro skuffet, knytter
det seg nå store forventninger
til Shells boring av Dalsnuten.
Resultatet kan bli avgjørende
for om Oljedirektoratet juste-
rer ned prognosene for gassre-
server på norsk sokkel. 

– Vi forventer å ha et resultat fra bo-
ringen på Dalsnuten i slutten av de-
sember, sier kommununikasjonssjef
Terje M. Jonasen i Norske Shell. 

– Boringen startet i begynnelsen av
september med Aker Barents og bore-
operasjonen har gått meget bra. Dal-
snuten skal teste letemodeller som
ikke tidligere har blitt testet i denne
delen av Norskehavet. Disse letemo-
dellene  er påvist som prospektive på
Haltenbanken, og vil kunne åpne opp

for tilsvarende muligheter også på
dypt vann. Mens reservoarene på Hal-
tenbanken er avsatt fra det norske
fastlandet, tror vi at bergartene i Dal-
snuten er avsatt fra Grønland. I jurati-
den lå Grønland mye nærmere Norge
enn i dag. En slik geologisk modell har
ikke blitt prøvd ut  i Vøringområdet
før, opplyser Jonasen.

Tidligere i år uttalte direktør i Olje-
direktoratet Bente Nyland til Petoro.no
at hvis Dalnuten skuffer, så vil direkto-
ratet vurdere å nedjustere gassressur-
sene på norsk sokkel.

Dalsnuten ligger vest for Gro på en
vanndyp mellom 1350 og 1500m.
Vanndypet for boringen er 1446 me-
ter.

Victoria viste seg å bestå av et
godt og et dårlig reservoar.
Total ser nå an den videre
utviklingen av området rundt
funnet før de går videre.

– Victoria innfridde som kjent ikke
våre forventinger hva angikk gassvolu-
met. Vi har gått i gjennom alle data
som ble samlet inn under boringen for
å redusere usikkerhetsspennet for
gassvolumet, og for å få en bedre for-
ståelse av hva som fantes der nede i
dypet, forklarer Ottar Minsaas, sam-
funnskontakt i Total.

Konklusjonen ble forenklet sagt at
en del av Victoria består av et reservo-
ar som er forholdsvis greit å produ-
sere, den andre halvdelen er mer kom-
plisert.

– Hvis Victoria skal komme i pro-
duksjon så er vi avhengige av en områ-
deløsing. Vi følger med på hva som
skjer med andre felter i området. Det
er en felles utfordring for alle ikke ut-
bygde gassfelt i denne delen av områ-
det.  Vi ser derfor med spenning på
hva som skjer med Luva. Statoil er
med i Victorialisensen, så vi prøver å
finne en løsing. Vi ser også med spen-
ning på Shells boring av Dalsnuten.
Resultatet her vil også bety mye for
området som helhet, sier Minsaas.

Men Total er klar på en ting, ambi-
sjonen er å få Victoria modnet og for-
håpentligvis i produksjon. 

– Til syvende og sist handler det
bare om nok volum i området, og det
svaret har vi ikke enda, avslutter Min-
saas.

Victoria venter på LuvaForventer Dalsnuten klar i desember

Luva – døra til Vøringbassenget
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Utbygginger som blant annet
Luva, Linnorm, Ormen Lange
fase 2 og og subseakompre-
sjon på Åsgard vil gi et vold-
somt løft i investeringene i
Norskehavet i 2016 og frem-
over. Det viser den ferske
Norskehavsundersøkelsen.

Analysen, som er et bestillingsverk fra
fylkeskommunene i Midt-Norge og
Norskehavsrådet, er utarbeidet av  Næ-
ringsforeningen i Trondheim og Sintef.
Den ser konkret på hvilke muligheter
og ringvirkninger petroleumsvirksom-
heten i Norskehavet vil gi i de neste ti
år. Analysen inkluderer områdene
mellom 62 og 67 grader nord 

Kun oppstrøms olje- og gassvirk-
somhet, fra prospekt til avvikling er tatt
med, og leverandørindustrien går gode
tider i møte. Etter en liten nedgang
mot 2013, som skyldes lite leting for ti
år siden, vil investeringen øke fra under
40 mrd. til 70 mrd. i 2016. Frem mot

2024 vil de årlige investeringene ikke
ligge på under 50 milliarder.

Minst 12 letebrønner i året
– Det gledeligste med denne analysen
er at den viser ringvirkningene rundt
petroleumsvirksomheten, og hvor vik-
tig den er for lokalsamfunnet og tek-
nologiutviklingen, sier fylkesordfører i
Møre og Romsdal, Olav Bratland. 

– Med denne kunnskapen som bak-
teppe, er det viktig at politikerne leg-
ger godt til rette for at dette vedvarer,
sier Bratland. For et av premissene er at
det bores minst 12 letebrønner i året. 

Springbrett for 
internasjonal satsing
Konklusjonene til analysen er klar tale:
Norskehavet er en meget sterk under-
liggende motor for næringslivet i
mange år fremover, men det påpekes
at det er behov for ny teknologi for å
redusere letekostnader og break-even
produksjons kostnader. En bonus i den
drivende teknologiutviklingen som
Norskehavets utfordrende felt har er at
det blir et springbrett for internasjonal
satsing, spesielt mot Brasil og Golfen.
Det påpekes også at begrensninger i
transport og prosess vil medføre at

væskeutbygginger vil bli prioritert de
kommende fem til ti år.

Norskehavsanalysen varsler boom på 70 milliarder i 2016

Ringvirkninger:
Nordland:
• 82 bedrifter, 1,5 mrd
petroleumsrettet omsetning
• Ca 900 årsverk
• Sterk årlig vekst
Møre og Romsdal:
• Over 200 bedrifter, to markante
klynger: Maritim i Ålesundområ-
det, drift i Kristiansundområdet
• 22 000 årsverk
• 40 % vekst 2005-2008
Nord- og Sør-Trøndelag:
• 120 bedrifter
• 12 mrd i omsetning
• Omtrent 7000 ansatte
• 30 % vekst årlig 2004-2007

Etter tre år intens produktut-
vikling kunne Moldebedriften
LBO krone innsatsen med suk-
sess da de  i høst installerte
fire anoderammer på 12
meters dyp i skvalpesonen på
Statoils Snorre B-plattform.

Tidligere har slike operasjoner vært
umulige på grunn av de enorme kref-
tene i bølgene selv under normale
værfohold. Det hele er en svært kom-
plisert jobb, og den ble det  første sto-
re prosjektet i skvalpesonen med sel-
skapets nyutviklete LBO Splash Zone
Concept.

– Det hele er basert på bruk av
fjernstyrte verktøy som posisjoneres
og forankres på installasjonen. Dette
stabiliserer selve arbeidsverktøyet. Ho-
vedelementene er en avansert sty-
ringscontainer, spesialtilpassede til-
komstverktøy, og en fjernstyrt mani-
pulatorarm med lys, kameraer og ar-
beidsverktøy. Kombinert med LBOs
lange erfaring innen tilkomstteknikk

og avanserte riggmetoder i områder
utenfor krandekning, har man utviklet
et komplett og unikt løsningskonsept
som gjør at LBO kan gjennomføre
stort sett alle typer inspeksjons- og
modifikasjonsoppgaver overalt i skval-
pesonen og med bølgehøyder på opp-
til 3 meter, opplyser LBO.

Milepæl for offshorebransjen
LBOs prosjektleder, Ståle Karlsen, trek-
ker frem at installasjonen på Snorre B
ble gjennomført på plan, innenfor
budsjetterte økonomiske rammer, og
viktigst av alt; helt uten hendelser. In-
stallasjonen besto i å montere korro-
sjonsbeskyttelse, her fire stk anode-
rammer med en vekt på tre tonn hver,
nede ved kjettinghjulene 12 m under
havoverflaten. Han nevner også hjelp-
somt personell fra Aker og Statoil som
viktige faktorer for en vellykket
gjennomføring.

LBO hadde en lang testperiode  på
Dora i Trondheim. Takket være testpe-

rioden opplevde de så og si ingen pro-
blemer med utstyret offshore. 

Arne Lothe var sentral under uttes-
tingen på Dora. Han mener de fleste
ikke er klar over hvor komplisert en slik
operasjon er.

– Det er mange spesialkomponen-
ter som er produsert del for del og satt
sammen. Dette er en milepæl ikke bare
for LBO, men for hele offshorebran-

sjen, for nå har vi bevist at det kan ut-
føres oppgaver i den vanskelige skval-
pesonen. Til nå har mange oppgaver
rett og slett ikke blitt gjort på grunn av
problemene med bølgebevegelser, for-
årsaket av svell og strømninger, som er
til hinder for dykkere og ROV’er. Det
må imidlertid presiseres at dette er et
supplement til dykkere og ROV’er og
ikke en erstatning, avslutter han.

Pionerarbeid i skvalpesonen

Fullskalatest i vann i Dora-bassenget i Trondheim.

Fylkesordfører i Møre og Romsdal,
Olav Bratland, ser gode muligheter for
midt-norsk offshore-industri.
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Vi må effektivisere og internasjonalisere for å skape ny vekst

Børge Gjeldvik er daglig leder i Axess, som har kontorer i Molde, Kristiansund, Tjeldbergodden, Orkanger, Trondheim, Bergen og Rio
de Janeiro. Omsetter for 220 MNOK i 2010, har 160 ansatte. 25 % av omsetningen utenfor Norge. Axess eies av de ansatte.

Leverandøren mener

Jeg har gleden av å lede en virksomhet der
vekst er et mål i seg selv. Vårt mål er bære-
kraftig vekst, økonomisk vekst og mennes-
kelig vekst, for oss selv, og for våre kunder
og omgivelser. Akkurat nå har vi også et
mål om å få til internasjonal vekst. 

I Norge er vi kjent for å levere tjenester
av høy kvalitet. Vi er veldig gode til å jobbe
sikkert, vi har ryddige arbeidsforhold og
myndigheter som stiller krav og som følger
opp disse kravene. Når det gjelder høy
oppetid i produksjonen, og lite skader og
alvorlige hendelser, er den norske standar-
den for å bygge ut og drive offshorefelter
best i verden.

Derfor er andre land interesserte i å lære
av Norge, og de burde derfor være interes-
serte i å ta i bruk kompetansen hos norske
leverandørbedrifter. Spørsmålet er om nor-
ske leverandører er klar til å ta denne utfor-
dringen.

I Norge ser vi at oljeproduksjonen går
ned, vi gjør heller ikke så mange nye store
funn som vi ønsker. Det er mange som me-
ner at tilgang til nye letearealer er løsning-
en på dette problemet. Jeg mener at den
viktigste løsningen for at markedet i Norge
skal holde seg stabilt eller ikke gå for mye
ned, er å effektivisere og få ned kostna-
dene ved å bygge ut og drive marginale

olje- og gassfelt. 
To ting skal til for å få til vekst i norsk

offshoreindustri: Vi må bli mer effektive, og
vi må ut av Norge og konkurrere om inter-
nasjonale oppdrag.

Dersom man ser på den internasjonale

andelen av omsetning til de fleste norske
tjenesteleverandører, er den lav. Av midt-
norske bedrifter er de som har lyktes med
internasjonalisering i hovedsak teknologile-
verandører. De har utviklet verdensledende
teknologi med bakgrunn i krav fra norsk
sokkel, som blir etterspurt over hele ver-
den. Når man ser på tjenesteleverandørene
er det, med få unntak (DNV), ingen som
har lyktes med internasjonalisering. 

For å lykkes internasjonalt er det bare
én ting å gjøre: Tørre å satse. Vi er etter-
traktede leverandører, vi har attraktiv kom-
petanse, og vi har opparbeidet erfaring fra
Norge som er best i klassen. Derfor må vi
tørre å satse. 

For å unngå å gjøre altfor mange feil er
det lurt å samarbeide med andre bedrifter

som har lyktes eller gjort det før. I Molde,
og regionen rundt, har vi etablert et samar-
beid mellom 18 bedrifter, I-Kuben, hvor in-
dustribedrifter samarbeider om internasjo-
nalisering og innovasjon. Dette gjør det
mulig for bedrifter som skal etablere seg

utenfor Norge å dra nytte av erfaringer
som andre av I-Kubens medlemmer har
høstet tidligere. Slik øker vi sjansen for å
lykkes, og vi deler erfaringer slik at flere lyk-
kes.

Det andre målet vi må nå for å sikre
bransjens fremtid, er å bli mer effektive her
hjemme, uten at det går utover målet om
sikker drift. Her er utfordringene større. Vi
er ikke effektive nok, hverken oljeselska-
pene eller leverandørene. Vi har over tid
etablert en måte å jobbe på, som ikke er
lønnsom nok når feltene produserer mindre
olje. Vi må få kostnadene ned, slik at det
blir lønnsomt for oljeselskapene å bygge ut
marginale felt, og lønnsomt å holde gamle
felt i gang lenger. Det må bli lønnsomt å
hente ut en større andel av oljen i feltene.

Når vi lykkes med dette, vil oljeselskapene
og leverandørindustrien ha mange relativt
gode år foran seg i Norge. 

For å bli mer effektive er det nødvendig
med et tett samarbeid mellom oljeselska-
pene og leverandørene. Jeg vet at Shell
nettopp har startet en prosess hvor leveran-
dørene utfordres til å komme med forslag
til nye og bedre løsninger innen drift og
vedlikehold av feltene som Shell opererer i
Norge. Dette er prisverdig, og et viktig sig-
nal. Leverandørene må følge opp initiativet
fra Shell og komme med forslag til smar-
tere modeller. Jeg håper Statoil, den største
aktøren i Norge, også vil komme på banen
med de samme signalene.  

Hva hvis de store oljeselskapene, i sam-
arbeid med leverandørene, ikke greier å bli
mer effektive i sin drift av offshoreanlegg?
Da bør de vurdere å selge ut alle produk-
sjonslisenser som kan produseres mer ef-
fektivt av andre aktører, og heller konsen-
trere seg om å gjøre det de virkelig er gode
til selv: Prosjekter som krever mye kapital,
stor kapasitet og avanserte løsninger. Dette
kan være et bidrag til også å skape mer
mangfold i tjenesteleverandørindustrien,
og dermed flere effektive leverandører som
kan lykkes internasjonalt.

Pumper - kompressorer - riggutstyr
maskinering - dieselmotorer

personell offshore

Din samarbeidspartner innenfor
mekanisk vedlikehold

Halaas & Mohn AS
Omagt. 84 Bygg 34 NorSea Vestbase - 6517 Kristiansund N

Telefon: 71 57 28 50 • Telefax: 71 57 28 51

www.halaas.no

«To ting skal til for å få til vekst i norsk offshoreindustri: 
Vi må bli mer effektive, og vi må ut av Norge og 

konkurrere om internasjonale oppdrag.»
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Fire tidligere aktivister i miljø-
bevegelsen kommer til
Norskehavskonferansen i mars
for å snakke om den globale
energiutfordringen, miljø, og
norsk olje- og gass som en del
av løsningen. Alle har gått
ulike veier fram til de stand-
punkt de har i dag.

Leder for programkomitéen i Norske-
havskonferansen, Astrid Helga Jørgen-
våg, tror dette blir en spennende inn-
ledning på neste års konferanse.

– Vi trenger friske innspill i debat-
ten både om energi, miljø og norsk ol-
jevirksomhet. Ingenting er bedre enn å
høre meningen til folk som har utfor-
dret egne holdninger, sier Jørgenvåg

Fire fra Natur og Ungdom
Norskehavskonferansen åpner med
Aslak Sira Myhre, tidligere leder av
partiet Rødt og ivrig miljøaktivist i Na-
tur og Ungdom. I år har han gitt ut
bok der han tar et oppgjør med miljø-
bevegelsens dommedagsprofetier, og
den negative holdningen til oljenæ-
ringen i Norge. Hans far er en kjent
fagforeningsleder i oljenæringen, og
Sira Myhre levde opp med oljeeventy-
ret som ga arbeidsplasser og fantastis-

ke byggeprosjekt i Rogaland. Ikke
mange år etter var han for å tette igjen
alle borehull. Nå er hans syn mer nyan-
sert.

Bjart Holtsmark i Statistisk Sentral-
byrå arbeider med energispørsmål og
har spesielt engasjert seg i spørsmål
om de alternativer som presenteres er
realistiske. Om de påstått grønne
energiformene virkelig er det. Han har
i det siste tatt for seg både elbil og
biodiesel. Holtsmark er beskrevet som
den mest radikale lederen av Natur og
Ungdom, han var leder i 1977. Han
har også arbeidet i Cicero, senter for
klimaforskning og i Finansdeparte-
mentet.

Tore Killingland er nå direktør for
strategi og miljø i Oljeindustriens
Landsforening (OLF). Han vil svare på
hvordan industrien som helhet skal
svare på miljøutfordringer. Killingland
har vært leder i Natur og Ungdom
(1971-73), generalsekretær i Natur-
vernforbundet (2002-2006), og stats-
sekretær for Venstre både i Samferd-
selsdepartementet og på Statsministe-
rens kontor.

Erik Haugane er i dag administre-
rende direktør i Det norske, med ho-
vedkontor i Trondheim. Også han har
en fortid i Natur og Ungdom på 70 tal-

let der han deltok aktivt i aksjonen
«Olje eller fisk?». Siden har han arbei-
det i flere stillinger innen oljerelatert
virksomhet fram til han var drivkraften
i etableringen av Pertra, som etter
hvert er blitt til Det norske. Han er
kjent for friske meninger rundt energi
og klima.

Norskehavet
Astrid Jørgenvåg understreker at det
er et bredt tilbud på konferansen. Sta-
toils påtroppende områdedirektør for
produksjon og områdeutvikling nord
for 62°, Morten Loktu skal snakke om
selskapets virksomhet i området inklu-
siv teknologi for å øke produksjonen
av olje og gass fra norsk sokkel. Det
blir flere innlegg om teknologiske
spennende løsninger, risiko og bered-
skap. Det siste skal Magne Tørhaug i
Veritas snakke om.

Det blir også innspill fra studenter
og om utfordringer knyttet til petro-
leumsmeldingen som kommer til vå-
ren.

– Det er all grunn til å sette av 9.
mars med en gang. Det blir en frisk og
lærerik dag for oljebransjen i Midt-
Norge, sier Astrid Jørgenvåg til Midt-
Norsk Olje og Gass.

Tidligere miljøaktivister utfordrer om energi
Norskehavskonferansen 2011:

Leder for programkomitéen i
Norskehavskonferansen, Astrid 
Helga Jørgenvåg, Statoil.
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Politikeren har ordet

Else-May Botten jobbet som LOs distriktssekretær i Møre og Romsdal før hun kom inn på Stortinget
høsten 2009. Sitter nå i næringskomiteen for AP, og har hovedansvaret for maritim næring i AP.

Midt-Norges kraftsituasjon under lupen igjen
Vi har stor verdiskaping i Midt-Norge, og
allerede etablerte næringer gir grobunn
til nyetableringer. Denne motoren er en
berikelse for landet vårt. Vi har til og
med greid å vise at konkurrenter i nabo-
laget nødvendigvis ikke er ødeleggende,
men kvalitetsbringende, noe som den
maritime næringen er et godt eksempel
på. Samarbeid og konkurranse kan være
sunt!

Tilrettelegge for næringsutvikling
Det etablerte næringslivet er opptatt av
om de er sikret tilstrekkelig krafttilførsel
til en konkurransedyktig pris. I det legger
jeg at de har langsiktige avtaler som sik-
rer en stabil kraftpris og kontinuerlig
drift.

Lista er lang og interessant i forhold
til næringsplaner som f.eks: Hydro Sunn-
dal med oppstart SU3, Ormen Lange
fase II, Ironman og Fesil Sunergy. Alle dis-
se aktørene trenger tilgang på stabil
kraft til konkurransedyktige priser. Disse
vil være store bidragsytere til verdiska-
ping.

Hva kan gjøres for å bedre 
kraftunderskuddet i Midt-Norge? 
Svaret er sammensatt og mer krevende
enn det vi skulle ønske. Det jobbes på
spreng for å få linjeinfrastrukturen på
plass så fort som mulig mellom Ørskog-
Fardal. Vi er sikret mer kraft fra Sverige

(ca. 3 000 mwh) i vinter og det settes 
i gang energieffektiviseringsprosjekt
gjennom Enova. 

Det er stilt krav om at ved nye felt
offshore skal det utredes elektrifisering
fra land, og det er spennende. 

Helhetlig energiplan for 
Midt-Norge
Jeg tror tiden er inne for å se på en hel-
hetlig energiplan for Midt-Norge. Det
må være en plan som bidrar til en lang-
siktighet i arbeidet med linjebygging og

kraftproduksjon inn i framtidens utfor-
dringer. Vil vi mer, så må vi gjøre mer!

Jeg ønsker å bidra til å finne løsninger
på de enorme mulighetene som ligger
akkurat her i Midt-Norge. Og ja, vi har
enorme muligheter til å utvikle nye tek-
nologier og etableringer.

Det kreves politisk mot, lokalt og sen-
tralt. Det kreves mot til å satse fra næ-
ringene selv og det krever et samspill
som bygger omdømme og foredler mu-
lighetene til verdiskaping også framover.
Det vi legger til rette for i dag, vil kom-
mende generasjoner nyte godt av. 

Tenk stort!
Tradisjonen tro bør vi tillate oss å tenke
stort og helhetlig. Da er gassknutepunk-
tet på Nyhamna en viktig og spennende
del av resepten. Og Industrikraft Møre er

et svært aktuelt prosjekt som kan være
en viktig bidragsyter til å løse flere utfor-
dringer rundt kraftmangel og elektrifise-
ring fra land. For å lykkes med det må
fagmiljøer som kan få disse prosjektene
satt ut i livet jobbe sammen. Og da er
forskningsmiljøer i Trondheim og bedrif-
ter som Sintef, viktige bidragsytere det er
viktig å knytte seg til.  

Med tanke på miljøhensynet tror jeg
det globale bildet kan forstyrre vårt ensi-
dige fokus her hjemme. Paradoksalt nok
importerer vi kjernekraft og kullkraft fra
andre land og har en rekke mobile gass-
kraftverk ute på sokkelen. Men skal vi ha
gasskraftverk på land er kravene helt an-
dre. Ambisiøst vil jeg si, og kanskje helt
riktig. 

Hvordan greier vi å løse alle disse ut-
fordringene i den takten mulighetene for
økt verdiskapning ligger klare? Tiden er
inne for å sette Midt-Norge under lupen,
samtidig som en setter Midt-Norge-brik-
ken inn i det globale perspektivet, med
konkrete tiltak som bidrar til løsninger
på ambisiøse mål NÅ!

Salg/utvikling/leie:

Maritim utviklingseiendom med attraktiv
beliggenhet i Dalasundet på Dale
Adresse: Naustveien 1. Eiendommen er på ca 10 mål og har tidligere
vært i bruk som tankanlegg. Store deler av eiendommen er utsprengt,
planert og asfaltert. Eiendommen har god sjølinje og dypvannskai. Det
er oppført garasjebygninger og administrasjonsbygg på eiendommen. 
I tillegg er det oppført 2 boliger på del av eiendommen som ikke er
utsprengt. Eiendommen er inngjerdet og har elektrisk port.
Ta kontakt med megler for nærmere avtale!

Megler: Anbjørn Ulseth, Eiendomsmegler MNEF.  
Tlf: 454 99 060 Mail: anbjorn@ufmegling.no

«Det etablerte næringslivet er opptatt av 
om de er sikret tilstrekkelig krafttilførsel til en

konkurransedyktig pris.»

Fylkestinget i Sør-Trøndelag
appellerer til Gassco, og mener
Tjeldbergodden må taes med i
beregningene når ny infra-
struktur for gass fra
Norskehavet blir vurdert.  

– Vi ønsker at Gassco ser på mulighe-
ten for å kombinere håndtering av
CO2 fra CO2-rik gass
og CO2-utslipp fra
jernverk på Tjeldber-
godden. Bruk av CO2-
rik gass til industriell
virksomhet på Tjeldber-
godden må utredes når
man planlegger ny
infrastruktur for gassen
fra Norskehavet. Fyl-
kestinget vil på det
sterkeste anmode
Gassco, de involverte
selskapene og Olje-og
energidepartementet
om å sørge for at alter-
nativet med ilandføring
til Tjeldbergodden,
bygging av rør til Ny-
hamna og videre ek-
sport via Langeled-rø-
ret også blir kostnads-
beregnet. Utbyggingen
av ny infrastruktur i
Norskehavet må skje
på en måte som sikrer
Tjeldbergodden gass

også etter at Heidrun er tom, sier Tore
O. Sandvik, fylkesordfører i Sør Trøn-
delag.

Sør-trønderne mener det også er
naturlig å se på CO2-håndtering på
Tjeldbergodden i sammenheng med
industribedrifter i nærområder som
Holla, Thamshavn og Washington
Mills.

Ønsker mer gass til Tjeldbergodden
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Solberg & Andersen har vokst
ut av sine gamle lokaler. Nylig
flyttet de inn i flunkende nye
lokaler på Dale Næringspark.

Bygget er på ca 1000 m2 verksteds-
lagerhall og kontorfløy på ca 250 m2.
Solberg & Andersen leier bygget av
Umoe Sterkodder, og fremleier deler
til Bjørge Eureka. Det er nå 10 år siden
Solberg & Andersen etablerte seg i
byen. I dag er det 20 medarbeidere

knyttet til avdelingen i Kristiansund.
Bedriften fikk for en tid tilbake en
kontrakt verdt  mellom 150-200 milli-
oner kroner over en treårsperiode med
Statoil for vedlikehold av ventiler og
ingeniørtjenester, og de forventer en
dobling av staben for å møte arbeids-
mengden dette medfører.

Ordfører i Kristiansund, Per Kristian
Øyen, stod for den formelle åpning av
anlegget.

Solberg & Andersen er markedsle-

der innen engineering, leveranser, ser-
vice og vedlikeholdstjenester av venti-
ler til Norsk olje- og gassindustri og
landbasert prosessindustri. Selskapet
har 154 ansatte med kontorer i Ber-

gen, Oslo, Stavanger, Kristiansund og
Porsgrunn. Solberg & Andersen er et
heleid datterselskap i Bjørge Gruppen.

Vigor Kristiansund har fått ny
sjef. Jostein Kvisvik ser lyst på
fremtiden til selskapet, og vil
utvide repertoaret til den tra-
disjonsrike bedriften.

– Vi går en meget spennende tid i
møte. Med ny hall og nytt produk-
sjonsutstyr kan vi ta på oss større opp-
drag. Krankapasiteten økes betrakte-
lig, og vi har det som antakeligvis er
Norges mest avanserte glødeovner. Vi
skal også etterhvert bygge opp en av-
deling for  engineering, slik at vi kan ta
på oss mer en bare fabrikasjonsopp-
drag, forteller Kvisvik. 

Kvisvik kommer til stillingen fra Rei-
nertsen hvor han i det siste tiåret har

jobbet som prosjektleder innen V&M.
Han har også fartstid fra ABB og Aker.

I følge Kvisvik føler også Vigor
resten av bransjen, og satser stadig
mer på subsea.   

– Hovedprodukter vårt har alltid
vært trykktanker. Nesten alle plattfor-
mene på norsk sokkel har en trykktank
fra Vigor. Men vi ser for oss at vi vil sat-
se enda mer mot subsea med produk-
ter som rørspooler og stålkonstruksjo-
ner, og trykktanker, forteller Kvisvik.

Nylig leverte de en tank som skal
huse elektronisk utstyr på 900 meters
dyp til Ormen Lange. Tanken på 130
tonn var 17 meter lang, og har en
veggtykkelse på på 104 mm.

Åpnet nybygg i Kristiansund

Ny mann ved Vigorroret
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Statoils forskerpris ble i år til-
delt Trondheimsbaserte pro-
fessor Curtis Hays Whitson,
som med sitt banebrytende
arbeid innen gassinjeksjon har
bidratt til å øke utnyttingsgra-
den i norske oljefelt.  

– Whitson ble tildelt Statoils forsker-
pris for 2010 for sine store bidrag til
kunnskap om utvinning av gass- og
gasskondensatfelt og økt utvinning av
oljefelt ved hjelp av gassinjeksjon,

opplyser Statoil
Prisen på 200.000 kroner samt et

kunstverk av Håkon Gullvåg ble utdelt
under Technoport Awards i Trondheim
23. september av konserndirektør for
Teknologi og ny energi, Margareth Øv-
rum.

Den framtredende forskeren kom
til Norge tidlig på 1980-tallet. Som
professor og gründer av teknologibe-
driften PERA har han gjort et stort an-
tall studier for Hydro og Statoil i for-
bindelse med feltimplementeringer av

gassinjeksjon på norsk sokkel og inter-
nasjonalt, samt studier knyttet til ut-

vinning av gassfelt og til faseoppførsel
i reservoarene.  Flere av disse har vært
viktige bidrag for at selskapet skulle
kunne ta de riktige avgjørelsene om
implementering for økt utvinning,
blant annet i Sleipner- og Oseberg-
områdene i Nordsjøen og Åsgard-om-
rådet i Norskehavet, opplyser Statoil.

300 millioner kubikk ekstra
Norsk sokkel er verdenskjent for sin
høye utvinningsgrad for olje og gass.
På Statfjord-feltet forventer man at
over 70 prosent av all tilstedeværende
olje blir utvunnet, og på Oseberg-fel-
tet over 60 prosent. Dette er eksepsjo-
nelt høye tall på verdensbasis, og gass-
injeksjon er sentralt for mange felt på
norsk sokkel, sier Lars Høier, sjeffor-
sker innenfor Petroleumsteknologi i
Teknologi og ny energi.

Når gass blir injisert på riktig måte i
de rette feltkandidatene, kan det vir-
kelig løfte utvinningsgraden for oljen.
Til nå er det blitt injisert i overkant av
600 milliarder standard kubikkmeter
hydrokarbongass på norsk sokkel,
med anslått ekstra utvinning på cirka
300 millioner standard kubikkmeter
olje som resultat.

I tillegg finner man mer og mer
gass i nye felt på norsk sokkel. Riktig
kunnskap om hvordan gasskondensa-
treservoar best skal utvinnes er avgjø-
rende for å kunne eksportere store
mengder gass og kondensat fra disse
feltene til blant annet Europa. 

Innenfor begge disse områdene har
Curtis Hays Whitson bidratt betydelig
med å løfte kunnskapen i Norge og i
Statoil. Han har maktet å balansere
akademisk forskning på høyt nivå med
et nært samarbeid med petroleumsin-
dustrien.

Forskerpris til gassinjeksjonsguru

– En fantastisk opplevelse og en stor
ære, sier professor Curtis Hays
Whitson. I går kveld fikk han tildelt
Statoils forskerpris 2010 av
konserndirektør for Teknologi og ny
energi, Margareth Øvrum. Til venstre
sjefen for Statoils forsningsavdeling,
Morten Loktu.
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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
02.12.2010.
Desemberkonferansen 2010.
Sted: Kristiansund.
www.komvekst.no 

09.03.2011.
Norskehavskonferansen 2011.
Sted: Rica Hell, Stjørdal.
www.norskehavskonferansen.no

06.04.2011.
Offshore logistikkonferanse.
Kristiansund
www.komvekst.no 

26.05.2011.
Orkangerkonferansen
www.orkangerkonferansen.no 

08-09.06.2011
HMS-konferansen 
Kristiansund
www.komvekst.no

Bransjemøter 
olje & gass
09.12.2010.
NPF Trøndelag
Julemøte hos Statoil Rotvoll.
www.npf.no 

27.01.2011.
NPF Trøndelag årsmøte og
medlemsmøte.
www.npf.no 

29.11.2010.
Maritimt Forum Midt-Norge
Medlemsmøte.
www.maritimt-forum.no

01.12.2010.
Maritimt Forum Nordvest
Maritim nettverkssamling 
i Kristiansund.
www.maritimt-forum.no

Petropolen
20.01.2011.
Petropolen Kristiansund
www.npf.no 

17.02.2011
Petropolen Kristiansund
www.npf.no 

24.03.2011
Petropolen Kristiansund
www.npf.no 

28.04.2011
Petropolen Kristiansund
www.npf.no

26.05.20111
Petropolen Molde
www.npf.no

Ferd Capital har gått
inn som største eier i
trondheimsselskapet
Brønnteknologiutvik-
ling (BTU). 

Avtalen er ingått mellom
Ferd Capital og Well Tech-
nology Group (WTC) som
er holdingselskapet bak
BTU. Ferd har kjøpt 34 pro-
sent av akjene i WTC. I til-
egg til BTU eier  WTC IP-
Intervention i Stavanger. 

Til nå har ca 75 prosent
av omsetningen til BTU
vært på norsk sokkel, men
med Ferd på eiersiden hå-

per selskapet å kapre stør-
re andeler av det interna-
sjonale markedet.   

BTU ble startet av fire
dr.ing kandidater fra NTNU
med papirstudier i 1992. I
1996 hadde de den første
brønnpluggen klar. Selska-
pet produserer og selger
patenterte høyekspande-
rende pakningsystemer
som lar pluggen forsere
flere hindringer i rørene.
Dette fortrinnet i manøvre-
ring gjør at BTU sine plug-
ger i framtida også vil være
å finne på felt med høy
temperatur og høyt trykk.

Ferd Capital inn i BTU

Trondheimskontoret til
Aker Solutions har fått
oppdraget fra Eni Norge
for å klargjøre Norne-ski-
pet for å håndtere gassen
fra Marulk-feltet. Kontrak-
ten har en verdi på 120
millioner kroner. Marulk
skal bygges ut med to
bunnrammer som kobles
opp mot Norne via en 30
km lang rørledning. Modi-
fikasjonsarbeidet skal være

ferdig andre kvartal i 2012.
Marulk består av de to for-
masjonene, Lysing og
Lange som begge innehol-
der gass og kondensat.
Det valgte utbyggingskon-
septet for Marulk baserer
seg på kun produksjon fra
Lysing-formasjonen. De ut-
vinnbare reservene i Lysing
er beregnet til omkring 70
millioner fat oljeekvivalen-
ter.

Aker klargjør Norne-skipet for Marulk



26 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass  I Nr 4/2010

for 15 år siden
Nr 4, november 1995

Midtnorske vedlikeholds-
oppdrag på Heidrun
Midtnorsk leverandørindustri har
igjen vist seg konkurransedyktig og
sikret seg 2/3-dele av vedlikeholds-
kontraktene på Heidrunplattformen.
Dette tilsvarer oppdrag for hele 500
mill. kr og enda gjenstår to store
oppdrag hvor midtnorske bedrifter
er med og byr.

Coflexip Stena-basen på
Orkanger innviet
Dette er den første rørbasen av sitt
slag i Norge, ble innviet i november
og er allerede i full produksjon med
rørledning for Saga Petroleum til
Vigdisfeltet. 25 mill kr er investert i
bla en 220 m lang produksjonshall. 

Investeringen på norsk
sokkel øker sterkt
Vi står i 1995 foran en ny stor inves-
teringsbølge på norsk sokkel. Etter
et visst fall de siste årene forventes i
2006 investeringer på rundt 45 mrd
kr, og at disse øker i 1998 til 50 mrd
kr. Flere prosjekt er fremskyndet, og

dette medfører blant annet økt
etterspørsel etter ingeniørtjenester.   

Ressurser og miljø på
Desemberkonferansen
På årets Desemberkonferanse stiller
følende topplag: Olje- og energimi-
nister Jens Stoltenberg, LO-leder
Yngve Hågensen og Frederic Hauge
fra Bellona. Dessuten foredrag av
Tore Tønne i SND og Kyrre Nese, di-
rektør i Statoil Åsgard. 

Politikerne må gripe fatt i
utviklingen
Dette forlanger fylkesordfører Bjarne
Håkon Hansen i Nord-Trøndelag.
Det er nå viktig å få fortgang i ut-
byggingen av oljefelten på Halten-
banken. Bare Åsgardprosjektet med
rørledning forventes å gi en investe-
ring på 30-35 mrd kr. Hansen for-
langer at oljeselskapenes anbuds-
og kontraktspolitikk utformes slik at
lokale aktører i Midt-Norge gis en
reell mulighet til å kunne konkur-
rere.

Ap er splittet, Sp er for. Det er
duket for ny runde om gass-
kraftverk i Elnesvågen ved
Molde – foreløpig uten Co2-
rensing. Men fylkesordfører
Olav Bratland i Møre og
Romsdal er redd regjeringen
har låst seg i forlik.

Med LO-forbundet  Energi Industri i
spissen lanseres kravet om at det nå må
bygges et gasskraftverk i Elnesvågen.
Kraftverket må fritas fra
konsesjonskravet om
Co2-rensing fra dag en.

– Kravet om Co2-ren-
sing må er stattes med
krav om at kraftverket
forberedes for Co2-ren-
sing på et senere tids-
punkt når ny teknolog i
blir kommersielt tilgjenge-
lig, skriver Senterparitets
leder i Sør-Trøndelag,
Gunn Iversen Stokke, og
fylkesvaraordfører, Arne
Braut, i et brev sendt til Liv
Signe Navarsete.

– Fisefin politikk
Med seg på lasset har de de fleste poli-
tiske partiene i Midt-Norge. Til og med
fylkespariene til Ap i Møre og Romsdal
og Nord-Trøndelag stiller seg bak kra-
vet, men Ap i sørfylket er delt. 

Til Aftenposten sier fylkesleder i
Møre og Romsdal AP, Trond Seth, føl-
gende om situasjonen:

– At Statkraft kan bygge urensede
kraftverk i Tyskland mens vi ikke kan ta
i bruk vår egen gass, er umoralsk. Det
er en fisefin politikk ingen er tjent med,
et spill for galleriet.

– Helt uhørt 
Fylkesordfører i Møre og Romsdal Olav
Bratland mener situasjonen er uhørt. 

– Når man ser på kraft-
situasjonen vi har, så er
det paradoksalt at vi ikke
klarer å skape ny energi.
Næringslivet kan ikke bli
en salderingspost. Det
hele er helt uhørt. Her fly-
ter vi over av energi,
vann, gass og vind, så det
må være mulig å unngå
nok en vinter med kraft-
krise, sier Bratland.

Han tror ramaskriket
vil bli veldig høyt hvis man
skulle får samme tenden-

ser som i fjor vinter.
– Det er klart gasskraftverket i Elnes-

vågen må bygges nå og  uten rensing
frem til teknologien er på plass. Dette
tror jeg det blir stadig mer forståelse
for, både lokalt og nasjonalt, men jeg er
redd at de avgjørende myndigheter er
låst i et eller annet forlik, sier Bratland.

Håp for gasskraft i Midt-Norge?
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Det norske har store forvent-
ninger for 21. konsesjonsrun-
de. En skuffelse vil kunne lede
til en endring i selskapets 
strategi.  

– I 20. runde ble våre ønsker ikke tatt
hensyn til. Derfor har vi ikke hatt mu-
ligheten til å drive borevirksomhet i
nye områder. Vårt omfattende bore-
program har begrenset seg til gamle li-
senser som de større oljeselskapene av
ulike grunner ikke har hatt interesse
av, og TFO-lisenser, sier Erik Haugane,
adm.dir. i Det norske.

Tatt i betraktning at selskapet er
nest størst på leting på norsk sokkel
forventer han nå at de blir tatt på al-
vor.

– Det er helt utenkelig for oss at vi
blir satt til side også denne gangen. Da
må vi endre strategi, forklarer han.

I klartekst betyr dette blant annet å
legge ned kontoret i Harstad. 

– Det gir lite mening å ha et kontor
der oppe hvis det ikke er aktivitet i Ba-
rentshavet, sier Haugene. 

Produserer energi for verden.
Slik Haugene ser det så har vi i Norge
et ansvar for på opprettholde produk-
sjonen av olje og gass.

– Dette er ikke noe vi gjør for Nor-
ge, men det er et ansvar vi har for ver-
den. Verden har behov for energi, og
hvis vi ikke gjør det, så øker trykket på
enda mer utilgjengelige petroleumskil-
der som for eksempel oljesand.

Mer midt i byen kommer
man vel egentlig ikke. Det
norske har flyttet inn i det
nyrenoverte Føniksbygget på
Torget i Trondheim. 

Her kan de ansatte boltre seg på
over 5000 kvadratmeter fordelt på
fem etasjer. Lokalene er skredder-
sydd med tanke på selskapets be-
hov, og har utstrakt bruk av trønder-

ske kunstene på veggene. 
For å markere åpningen av ny-

bygget arrangerte selskapet en hei-
durndende gratiskonsert på Tovet
med artister som Kaizers Orchestra,
Tre Små Kinesere og Trondheimsso-
listene.

Bussene til og fra byen var gratis
hele kvelden, så det fantes ikke
mange unnskyldinger for å gå glipp
av arrangementet. De første men-

neskene begynte å fylle konsertom-
rådet rundt klokka seks, og konser-
ten ble sparket i gang presis klokka
sju. Rune Nilsson, kjent fra Lydverket
og P3, var kveldens konferansier. 

Næringsminister Trond Giske sto
for den offisielle åpningen sammen
med administrerende direktør Erik
Haugane. Begge understreket at det
var viktig både for oljenæringen og
for Trondheim at Det norske befestet

sin stilling midt i byen. Kaizers Or-
chestra avsluttet konserten med
voldsom energi. Det meget populæ-
re bandet, som i 2010 ikke spiller
noen egne konserter, har i år stilt
opp på to konserter for Det norske.
Det er knyttet til det felles skolepro-
sjektet UNICEF, Kaizers og Det nor-
ske har for å bygge en skole for 800
elever i Rwanda, et av de landene i
verden som bruker minst energi.

Det norske hus

Store forventninger til 21. runde

Det norske ønsker å gå i bre-
sjen for utbygging av funnene
på Draupne og Luno. Målet er
å være i produksjon i 2015 og
prislappen er på 20 milliarder.

Selskapet beskriver Draupne som et
føltefunn.

– Reservoaret er lett å produsere,
og oljen er av god kvalitet, sier Erik
Haugane, adm.dir. i Det norske.

Det betyr også god økonomi for
selskapet.

Draupne ligger i nærheten av Lun-
dins Luno-funn, og de samlede reser-
vene er rundt 300 millioner fat olje.

Selskapet skal bruke vinteren på tek-
niske diskusjoner, og en PUD skal etter
planen kunne leveres myndighetene
neste år. 

– Vi har løpende diskusjoner med
Lundin om å finne den beste tekniske
løsningen for en utbygging, forteller
Haugane.

I tillegg har selskapet utbygginger
på Frøy og Jetta på beddingen.

– Frøy skulle vi vært i land med i år,
men vi har en partner som har et helt
annet syn enn oss på det meste. På
Jetta står det nå på å finne en fornuf-
tig tariff for transporten fra Jotun, sier
Haugane.

Fløteprosjektet Draupne

Det norske feiret overtakelsen av det nye hovedkontoret på Torvet i Trondheim med en heidundrende
gratiskonsert for byens innbyggere. Mer enn 10.000 var med på den to timers festen. Forsterket av
oljefat rundt hele Torvet ble det en spektakulær opplevelse som kulminerte i et storstilt fyrverkeri.
Til høyre: Kaizers Orchestra med for anledningen høyst passende instrumenter.
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Hva får en veteran fra olje-
bransjen til å debutere som
krimforfatter i en alder av 70
år? Han ønsker debatt og vok-
senopplæring om norsk gass-
eksport og gassindustri. 

Med boka Varsleren, den første i en
trilogi kalt «Traktaten», har Hogne
Hongset pakket inn blant annet lokali-
seringsstriden rundt ilandføringen av
Ormen Lange, og mye norsk oljehisto-
rie i en kriminalroman - som får meget
gode kritikker. 

– Boka har blitt veldig godt mot-
tatt. Spesielt artig er det å få god
kritikk i Stavanger Aftenblad,
som er hjertet i Olje-Norge, sier
Hongset. Han har vært i gamet i
30 år, og kjenner de fleste irr-
ganger i næringa. Grunnen til at
han velger å debutere som for-
fatter forklarer han slik.

– Jeg har i mange år irritert meg
over at vi ikke bruker mer av naturgas-
sen vår til landbasert industri. Vi ten-
ker for ensidig på eksport til energi-

markedene. Og oljeselskapene har
ofte andre interesser enn det som er
best for butikken Norge. Det må vi for-
stå, men da må vi også sikre at vi har
politikere som sørger for at Norge som
land vinner noen drakamper, forklarer
han. Det har vi ikke alltid hatt, etter
hans mening.

Manipulerte om ilandføring
Hongset har lenge gått i bresjen for å
få ilandføring av mer rikgass.

– Rikgass er en viktig petrokjemisk
ressurs, gassens industrifløte, kan man
si. Jo mer av den vi eksporterer, jo flere

arbeidsplasser skaper vi i utlandet og
ikke her hjemme, forklarer han. 

Dette er trilogiens underliggende
tema. I første bok er det en forsker i

Norsk Hydro som oppdager at proses-
sen rundt ilandføringen av Ormen blir
manipulert. Saken har politiske over-
toner, og mektige aktører opererer i
skyggene. 

– Petoro har sovet i timen
Hongset deler ut mange spark i boka.
Det kommer klart frem at han har lite
til overs for at Ormen-gassen gikk til
Nyhamna, og ikke til Tjeldbergodden,
slik Statoil ønsket.  - Konsentrasjon av
anlegg er det som må til for å få til in-
dustriutvikling på land, hevder Hong-
set. Det stilles spørsmål rundt uvitende

pressefolk, naive politikere og et
Petoro som sover i timen. 

– Petoro  kunne gjort mer for
å maksimere verdien av norsk
gass, da hadde ting sett annerle-
des ut i dag, sier han. Det hev-
des også i boka at det var poli-
tisk urent trav da Hydro slapp å

utrede Tjeldbergodden som ilandfø-
ringsalternativ for Ormen Lange.

– Alt som står i boka baseres på
faktiske hendelser som jeg kan doku-

mentere, forklarer han.  
Nå håper han på mer debatt, og

mer viten rundt rikgassen, og hvordan
Norge skal kunne nyttegjøre seg den-
ne ressursen bedre.

Neste bok i serien kommer til på-
ske, og siste bind lanseres høsten
2011.

Vil stoppe rikgasslekkasje med krim

«Dette er en forrykende
spenningsroman og samtidig et

skremmende politisk dokument.»
(Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad)




