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Gullguttene fra det eventyrlige Aldous-funnet samlet i hyggelige omgivelser i Stjørdal, f.v. Erik Haugane
(Det norske), Statoil-direktør Morten Loktu og Petoro-sjef Kjell Pedersen.

Det norske oljeselskap jubler fra hovedkontoret i Føniksbygget på Torvet i Trondheim.
Selskapet har 20 prosent i det som er årets største offshorefunn i verden, og et av de
ti største funn på norsk sokkel noensinne. Om det ikke akkurat fugl Føniks som stiger
opp av asken, så er det et dramatisk vendepunkt for selskapet.

Med teknologiske syvmilsstøvler
skal havbunns-gasskompresjon
opprettholde produksjonsnivået
for Åsgardsatelittene Mikkel- og
Midgard. Teknologien beskrives
om banebrytende, og gir mulig-
heter for økt utvinning på flere
felt. Åsgard blir det første feltet
i verden som tar den i bruk.
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Enorme investerings-
planer i Norskehavet

Ola Borten Moe ble utnevnt til stats-
råd for olje- og energidepartementet
på nyåret, og vi slutter oss fullt ut til
den frittalende ordføreren i en kom-
mune i Nord-Norge. Han ønsket vel-
kommen til en statsråd som klart
hadde vist at han vil arbeide for at
olje- og energinæringens skal få en
positiv utvikling i Norge. Dette i mot-
setning til mange av de foregående
som han hadde oppfattet å ha som
målsetting snarest mulig å avvikle
næringen.

Og etter at Borten Moe overtok
har det skjedd ting. For første gang
på 7 år kom den lenge etterlengtede
stortingsmeldingen om Norges vik-
tigste næring nå raskt på bordet i
juni. Her går det klart frem at hoved-
målet for landets petroleumspolitikk
er å legge forholdene til rette for en
lønnsom produksjon av olje og gass i
et langsiktig perspektiv og at petro-
leumsressursene også fremover skal
bidra til et kvalitativt bedre liv i Nor-
ge.

Samtidig har Borten Moe klart
påpekt at vi i Norge har en plikt til å
forsyne verden med energi fra våre
overskuddsressurser. Over 1,6 mrd

mennesker i verden lever for mindre
enn 1$ pr dag, og eneste vei ut av
fattigdommen er tilgang på energi.
Norge har både den mest effektive
og den mest miljøvennlige produk-
sjonen av olje og gass i verden i dag,
senest klart belyst av Statoildirektør
Morten Loktu på årets Orkangerkon-
feranse.

Norge skal fremdeles være i frem-
ste rekke til å utvikle klimatiltak. Når
den økonomisk krisen i verden nå
truer dette arbeidet, må Norge bidra
med sin andel til utvikling av bedre
renseteknikker og utvikling av forny-
bar energi. Og det er inntektene fra
olje og gass som skal finansiere den-
ne utviklingen.

Borten Moe har også allerede vist
en uredd holdning til miljøaktivister
som Frederic Hauge og Lars Halt-
brekken og har klart tatt standpunkt
til noen av de mest populistiske ut-
sagn som er kommet derfra. Dette i
tillegg av at flere av de store oljesel-
skapene har vist et sterkt engasje-
ment i både miljø- og energipolitik-
ken, gjør at vi nå forhåpentligvis kan
få en mer balansert debatt om disse
to viktige temaene.

25 midtnorske offshorebedrifter stil-
ler på Europas store oljemesse i år
som er Offshore Europe i Aberdeen.
Motto for den midtnorske standen
er «Resources and Technology» og
viser et godt tverrsnitt av de midt-
norske bedriftene som nå også sat-
ser internasjonalt.

Første gang Midt-Norge var i
Aberdeen var i 1997, og da med 4
bedrifter. Dette viser den eventyrlige
veksten i midtnorsk offshoreindustri
og dens vilje og evne til å satse uten-
for landets grenser.

Kompetansen er bygget opp med
erfaring fra oppdrag på norsk sok-
kel, og viser med all mulig tydelighet
at norsk teknologi og kunnskap er
ettertraktet vare over hele verden.

Gledelig er det også at våre lokal-
politikere ikke bare støtter bransjen
med fagre ord, men at de også bi-
drar økonomisk til den midtnorske
standen med støtte til den populære
felleskantina på Midt-Norgestanden.
Dette er erfaringmessig et hot-spot i
Aberdeen hvor oljefolk møtes og
kontakter skapes.

Velkommen Hr. Statsråd!

Midt-Norge eksporterer

Med Shell i spissen planlegger
lisensgruppene bak Linnorm,
Draugen og Ormen Lange  å
investere over 70 milliarder
kroner i Norskehavet de kom-
mende årene. Dersom alle
nåværende  og framtidige pro-
sjekter blir gjennomført.

Det er ikke tatt investeringsbeslutning
på alle disse prosjektene, men det job-
bes hardt med å mode de fram til en-
delig beslutning, presiserer Shell.

– Vår prosjektorganisasjon har i vår
og sommer vært travle med å fylle le-
dige stillinger. Som kjent etablerte vi
en egen prosjekt- og teknologiorgani-
sasjon i vinter, som skal være et kom-
petansesenter for subsea i Shellgrup-
pen, som det fjerde i verden. Teamet
har mye å gjøre, vi har ikke hatt så stor
prosjektaktivitet i Shell siden perioden
med utbygging av Draugen og Troll. Vi
har prosjekter verdt over 70 mrd kro-
ner,  enten i utførelse eller i planleg-
ging. Ikke alle prosjektene er endelig
besluttet ennå, men det håper vi kom-
mer etter hvert, sier sier Børre Jacob-
sen, konserndirektør i Norske Shell

Fire mrd på Draugen
– Draugen er i senfase. Nesten 90 pro-
sent av det man kan ta ut av feltet er
allerede produsert, men de siste drå-
pene er  lønnsomme både for oss som
sitter i lisensen, og for nasjonen Nor-
ge. Samtidig skal Gassen fra Linnorm
inn til Draugen ved en eventuell ut-
bygging . Vi har samlet alle Draugen-
prosjektene i en større overbygning
som vi kaller Draugen upgrade sier
Børre Jacobsen.

Derfor investerer Shell mer i Drau-
gen enn noensinne. Omfanget har et-
ter hvert blitt så stort at Draugen up-
grade har vokst til å bli et av flaggskip-
prosjektene i Shell-gruppen, med in-
vesteringer på over 4 milliarder kroner,
og da er ikke Linnorm med i regne-
stykket, sier Jacobsen.

Store tall på Linnorm
Linnorm-funnet ble gjort i 2005, og
ifølge Jacobsen har det har vært utfor-
drende å finne lønnsomme metoder
for å utvinne gassen. 

– De seks ulike reservoarene gassen
ligger i har ulike egenskaper, og her
har vi både høyt trykk og høy tempe-
ratur, tette og mindre tette reservoa-
rer, en komposisjon av gassen som er
svært korrosiv og tærende på utstyr,
og med høy risiko for at voks og hy-
drater kan lage plugger i systemet, sier
han.   

Det jobbes også med å finne til-
leggsressurser i lisensen, men beslut-
ningsprosessen for Linnorm er ikke av-
hengig av nye funn.  Til sammen 3000
tonn i nye moduler skal på plass på

Draugen for å håndtere gassen fra
Linnorm. 

– Det  vil kreve enormt stor innsats,
både økonomisk og teknisk, hva det
totale investeringsnivået på Linnorm
kan bli, er det i følge Jacobsen for tid-
lig å si noe om, men det er klart at det
ikke blir en billig affære.  Utbyggingen
vil også kreve store modifikasjoner på
Nyhamna, hvor gassen skal  i land. 

Ormen fase to
Ormen Lange har nettopp satt enda
en ny rekord ved utplasseringen av
den fjerde brønnrammen i den nordli-
ge delen av feltet.

–  Vanndypet her er om lag 100
meter dypere enn på de sentrale de-
lene av Ormen Lange, og brønnram-
men er dermed den dypeste installa-
sjonen på norsk sokkel til nå på ca
1000 meters dyp, sier Jacobsen.

Som en del av Ormen Lange fase to
arbeider Shell med to parallelle løs-
ninger for den framtidige kompresjo-
nen Ormen Lange vil trenge for å kun-
ne få mest mulig gass ut av reservoa-
ret. 

– Få andre felt har størrelse eller
muskler til å kunne gjøre det nybrotts-
arbeidet vi nå gjør med å bygge og
teste et komplett system for full kom-
presjon under vann.  Men utvikling av
ny teknologi tar tid. Det utstyret som
Aker Subsea nå har designet og fått
bygd i testpiten på Nyhamna er resul-
tatet av en ide som kom for over 25 år
siden, men som først nå skal testes
mot virkeligheten på Nyhamna. Vi er
godt i gang med subsea kompresjons-
piloten på Nyhamna. Alle delene er på
plass, nå gjenstår sammenkoplingen
av utstyr før testingen tar til senere i år.
Dette er et prosjekt som har høy inter-
nasjonal fokus, og det er knyttet stor
spenning til hvilket alternativ Ormen
Lange kommer til å velge. Begge alter-
nativene vil være store utbyggingspro-
sjekt, og mat for leverandørmarkedet,
forklarer konserndirektøren.
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Trykksak

Med ny satellitt i Hymefundet
og lavtrykksproduksjon for-
lenges levetiden for Njord fra
2015 til 2020.

Utbyggingen av
Hyme, tidligere kjent
som Gygrid,  ble
godkjent på rekord-
tid. Halvannen må-
ned tok det fra PUD
(plan for utvikling og
drift) ble levert, til de-
partementet gav po-
sitivt svar. Godkjen-
ningen av utbygging-
en skjedde samme
dag som olje- og
energiminister Ola
Borten Moe la fram
hovedpunktene i pe-
troleumsmeldingen.
Her ble det varslet
raskere beslutnings-
prosesser for PUD .

Hyme-feltet ble
funnet i juni 2009 og
ligger 19 kilometer
nordøst for Njord-fel-
tet på Haltenbanken.
Det skal bygges ut
med en produksjons-
brønn og en vannin-
jeksjonsbrønn via en
h a v b u n n s r a m m e
med fire brønner. Fel-
tet skal kobles til ek-
sisterende infrastruk-
tur på Njord A-plattformen, som har
ledig prosesseringskapasitet.

Standardløsninger i fast track
Hyme er en del av Statoils fast track-
program, og Hyme er den fjerde hur-
tigutbyggingen som er levert Olje- og
energidepartementet i år. De øvrige er
Visund Sør, Vigdis nordøst og Katla.
Fast track er fortrinnsvis for mindre
funn hvor det holder med en bunn-
ramme og en brønn eller to. Tre av fire
funn som er gjort av Statoil siden 2007
er i denne kategorien. Nøkkelordet i
fast track er standardisering av utbyg-
gingsløsningen som velges, på større
funn må alt skreddersys, men på min-
dre kan man i større grad bruke stan-
dardløsninger. Statoil jobber nå med å
bygge opp en katalog for løsninger

som kan brukes i programmet.
– At Hyme er godkjent på rekordtid

viser at hurtigutbygginger nå er aksep-
tert som viktig for økt oljeutvinning fra
områder nær etablerte felt på norsk

sokkel. Ved å korte ned tiden fra funn
til produksjon med bruk av standard-
løsninger, gjør vi mindre funn lønn-
somme, sier Ivar Aasheim, Statoils di-
rektør for feltutvikling på norsk sokkel. 

Øker med lavtrykkskompresjon 
Reservoartrykket på Njord er fallende,
og feltet er kommet i haleproduksjon.
Derfor har partnere i lisensen bestemt
seg for å investere i lavtrykksproduk-
sjon. Ved å senke trykket på første og
andre trinns separator vil Statoil kunne
øke produksjonen fra de enkelte brøn-
nene og holde liv i hver enkelt brønn
lengre. 

– På grunn av et komplisert reservo-
ar på Njord er utvinningsgraden av på-
viste ressurser per i dag på ca 23 pro-
sent. Målet er å øke utvinningsgraden

til 30 prosent. Denne type tiltak er vik-
tig for å opprettholde produksjonen
på norsk sokkel, framholder Ivar Aas-
heim, direktør for feltutvikling på
norsk sokkel. Det er høy aktivitet i om-

rådet rundt Njord.
I tillegg til ovenfornevnte Hyme,

skal flere brønner bores de kommende
årene. 

– Sammen med lavtrykksproduk-
sjonsprosjektet vil disse tiltakene for-
lenge levetiden for Njord fram til
2020, forteller Arve Rennemo, pro-
duksjonsdirektør for Njord.

Prosjektet for lavtrykksproduksjon
på Njord alene øker volumene med ca
18,5 millioner fat oljeekvivalenter og
forlenger levetiden med to til tre år. In-
vesteringene i lavtrykksproduksjon be-
løper seg til om lag 500 millioner kro-
ner.

Trondheimsbaserte Reinertsen
er tildelt to EPCI kontrakter av
Statoil i forbindelse med
ombygging av
Njordplattformen.

Kontraktene er for henholdsvis Njord
lavtrykksproduksjon og modifikasjoner
på plattformen for å kunnen håndtere
Hymefunnet.  Prosjektene som styres
fra Statoil på Stjørdal, er teknisk kre-

vende med hurtig gjennomføring. Ar-
beidet vil starte umiddelbart og vil sys-
selsette 100 personer i Reinertsen
frem til 2013. Verdien på kontraktene
er 360 millioner kroner, opplyser sel-
skapet.Statoil bestemte seg  for å ta i
bruk lavtrykksprodoksjon på Njord.
For Reinertsen betyr dette  blant annet
modifisering av kompressorene og
ombygging for økt kapasitet i lav-
trykksmanifolden.

Reinertsen skal også modifisere
plattformen for å ta i mot Hyme. Feltet
skal koples opp mot Njord som en sa-
telitt, og prosessanlegget på Njord skal
modifiseres for å ta imot produksjonen
fra Hyme samt nødvendig anlegg for å
styre undervannsanlegget på Hyme,
opplyser Reinertsen.

Gode tider for Njord

Njordjobb for 360 millioner til Reinertsen
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Etter snart tre kvartal i som
Statoils forskningssjef med
hovedsete på Rotvoll stortri-
ves Karl Johnny Hersvik.
Visjonene er ambisiøse og
klare.

– Jeg kommer på jobb hver dag til en
organisasjon som gløder av kreativ
energi og gode ideer.  Jeg blir utfor-
dret hver dag av svært dyktige men-
nesker . Det er en drømmejobb å være
midt i det teknologiske smørøyet, sier
han overbevisende. 

Hersvik er ansvarlig for rundt 600
ansatte fordelt på avdelingene i Trond-
heim, Bergen, Porsgrunn, Kårstø og
Calgary. Før stillingen som forsknings-
sjef var han direktør for forretningsut-
vikling Irak, en stiling han fikk etter å
ha gått gradene i Hydro og deretter
Statoil.

Selv om de siste begivenhetene i
Nordsjøen vier at det fremdeles er mye
lett produserbar olje igjen, har indus-
trien blitt stadig mer teknologidrevet. 

– Jeg tror det er flere sentrale po-
eng for utviklingen av teknologi. Av
og til har vi behov for kvantesprang,
og lykkes med det.  Så har vi behovet
for teknologi som som er nødvendig
for å få realisert  stadig mer  kompli-
serte utbygginger. En annen driver er
utvinningsgraden , eller IOR (increased
oil recovery). I dag er utnyttingsgraden
i underkant av 50 prosent på norsk
sokkel. Det er alltid artig med nye funn
men vi må huske at det ligger igjen
enorme reserver i det vi har funnet
allerede. For hvert eneste prosentpo-
eng vi får opp den gjennomsnittelige
utvinningsgraden, så tilsvarer det en
merverdi på 270 milliarder kroner, iføl-
ge Åm-utvalget, og det blir stadig van-
skeligere å få den til å stige. Mye av

det som bli igjen er såkalt immobil
olje. All verdens ekstra brønner og
vanninjeksjon vil ikke få denne oljen
opp. Vi bruker derfor store ressurser
på å få den oljen mobil, og er i gang
med flere spennende forskningspro-
sjekter innenfor dette området. I Sta-
toils forskningsenhet må vi hele tiden
tenke nytt samtidig som vi har ”busi-
ness mindset” i alt vi gjør. Statoil har

en ambisjon om å øke produksjonen
til 2,5 millioner fat olje oljeekvivalenter
per dag i 2020. For å klare det spiller vi
som driver med innovasjon en viktig
rolle, forklarer Hersvik. 

– Må henge med
Forskningsdirektøren mener det er
nødvendig med et taktskifte i teknolo-
giutviklingen. I en kronikk i Dagenes
Næringsliv for en tid tilbake ytret han
bekymring for at vi nå slår oss til ro
med at teknologiforspranget skal vare.  

– Jeg ser at vi må være på hugget.
Her kan det ikke hviles på noen laur-
bær.  Framtiden for olje og gass er ikke
lik fortiden. Utfordringene blir større
og likeså konkurransen. Jeg er overbe-
vist om at vi må gi gass for å henge

med. Se for eksempel til Brasil som nå
er verdens mest attraktive olje- og
gassregion. De ser på vår modell som
den mest attraktive. Det gir brasiliansk
industri en sjanse til å vokse fram, så
nå må vi kjenne vår besøkelsestid, de
står ovenfor mange av de samme ut-
fordringen som vi i Norge har løst.
Konkurransen møter vi ikke her, men
der. Vi har mange bedrifter som kan

dette, så nå er det på tide med et løft
som gir oss muligheten til å utnytte
vårt konkurransemessige fortrinn, sier
Hersvik. 

Visjonær
For hver krone Statoil bruker på forsk-
ning får de mellom 6-9 kroner tilbake.
Hersvik synes forskningsdebatten i
Norge er for fraværende.   

– Forsking og innvovasjon har gitt
Norge en konkurransedyktig industri,
men i fremtiden vil det kreve mer res-
surser enn det vi brukte i dag. Mye av
vår nest største eksportvare, servicein-
dustrien innen olje- og gassektoren er
avhengig av å ligge først i teknologiut-
viklingen, og det klarer vi ikke uten å
ha de beste utdanningsinstitusjonene

med de beste forskerne. Og når den
teknologiske skruen strammes til, er
det viktig at vi er i stand til å sette oss
ambisiøse mål - og nå dem, mener
Hersvik. 

I fjor var Statoils FoU-busdsjett på 2
milliarder kroner. I år budsjetteres det
med 2,4 milliarder.

Hersvik er klar på hva hans visjoner
for fremtiden olje- og gassnæring er. 

– Vi har store utfordringer og store
muligheter foran oss. Det første vi bør
får til er neste generasjons subseatek-
nologi, hvor vi kan produsere stabilt
og sikkert på ultradypt vann, det vil si
alt under 3000 meter. Deretter mener
jeg det bør være et mål å få til den
kompelette subseafabrikken, hvor alt
skjer på havbunnen, styrt fra land. Vi
bør også lære oss å mestre de utfor-
dringen som Arktis byr på. Slik av vi
kan nyttegjøre oss ressursene på en
forsvarlig  måte i sårbare områder. Jeg
vil også se IOR-teknologi som løfter ut-
vinningsgraden betydelig. Da tenker
jeg spesielt på den immobile oljen, av-
slutter Hersvik.

– I det teknologiske smørøyet

150 gjester, Trondheims vara-
ordfører og ledere fra trøn-
dersk næringsliv, forskning og
universitetsmiljø var på inn-
flyttingsfest til DNV.

Etter mer enn 30 år i eget hus på
Tunga, har DNV flyttet virksomheten
til tidsriktige lokaler i Miljøbygget i
Teknobyen.

– Dette er riktig plassering for oss,
nær teknologimil-
jøene på Gløshau-
gen,sier DNVs kon-
sernsjef Henrik
Madsen til Midt-
Norsk Olje&Gass..

– Her vil hele vår
virksomhet i Trøn-

delag være samlet og vi ser for oss en
betydelig vekst i tiden som kommer.

Trondheim er viktig for DNV
DNV er et av Norges mest internasjo-
nale selskaper, med 300 kontorer i
mer enn 100 land. De samarbeider
tett med andre forskningsmiljøer og
universiteter rundt om i verden, blant
annet i Kina. 

– Likevel har Trondheim en spesiell
plass i våre hjerter, og det er viktig for
oss å utvikle virksomheten vår nettopp
her,  sier Madsen. Trondheimskontoret
har i dag  65 ansatte med nøkkelom-
rådene innen offshore sikkerhet og
beredskap, inspeksjon og plattform-
teknologi. Kontoret er også DNVs
kompetansesenter for maritime logis-
tikk-tjenester og fritt-fall livbåter. 

– Vær i front
Tema for DNV-seminaret var betyd-
ningen av effektiv samspill mellom
FoU-organisasjonene og næringslivet.  

– For DNV som har størstedelen av
vår virksomhet utenfor Norge, er dette
en av våre viktige konkurransefordeler,
sier Jens Eirik Ramstad, associate di-
rector og DNVs møteleder under ar-
rangementet.  

– Vår teknologi må være ledende.
Hvis ikke, taper vi i konkurransen, in-
formerte Ramstad.

Innflyttingsfesten falt i smak.
– Vi fikk så mye positiv tilbakemelding
at vi vurderer å gjøre dette til et årlig
arrangement, sier Jens Eirik Ramstad.

Fullt hus på åpningsseminar
Det Norske Veritas:

Konsernsjef Henrik
Madsen åpnet
DNV sitt nye
kontor i
Trondheim.

«Visjonene er ambisiøse og klare.»

Statoils forskningssenter på Rotvoll

Statoils forskningssjef Karl Johnny
Hersvik.



w w w . d e t n o r . n o

ARBEIDSPLASSER KOMMER IKKE AV SEG SELV

Det norske har allerede et kontor i Harstad. Det kunne vært et helt annet sted, men
vi tar politikerne på alvor og skaper arbeidsplasser der ressursene er, og der mer
av virksomheten skal komme – i nord.

Det norske disponerer Aker Barents, en moderne rigg skreddersydd for store dyp og
arktiske strøk. Vi har solid erfaring som operatør på norsk sokkel. Ingen boret flere
brønner enn oss i fjor, og vi har et omfattende samarbeid innen utdanning og
næringsliv i Nord-Norge.

Tildeling av nye letearealer og flere oppgaver i nord er en forutsetning for vekst og utvikling.
Det norske er klar for vekst og utvikling i mulighetens landsdel.

S A T S E R  I  N O R D
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I oktober trer Arbeiderpartiets
Alf Daniel Moen av som fyl-
kesrådsleder i Nord-Trøndelag.
Om han forsvinner fra den
offentlige debatten gjenstår
og se, men han har i hele sin
politiske karriere vært en sen-
tral, og krystallklar stemme i
regionens olje- og gasspørs-
mål. Vi tok et avskjedsintervju
om litt fortid, og mye fremtid. 

– Jeg ser oljenæringen som hoveddri-
veren i Norge i mange år fremover.
Den har gitt oss muligheten til å bli en
verdensledende teknologinasjon innen
mange felt, og den har gitt oss for-
trinn innen mange bransjer. Det vi har
lært så langt av oljeeventyret, slik vi
lærte det med skipsindustrien, skogin-
dustrien og fiskeriene, er at vi aldri må
miste fokus på at verdiene skapes
gjennom foredling av en råvare. Kun
servicenæringer er ikke noe vi kan ek-
sportere i samme grad. Skal vi få gode
servicenæringer må de være drevet av
en fysisk ressurs, mener Moen.

Fordi god forskning og fremskritt
oppstår ikke i vakuum, men kun når
det er en fysisk driver til stede, mener
han.

–  Det vi har gjort med stor suksess
i Norge er å reinvestere en del av olje-
pengene direkte og indirekte inn i
forskning og utvikling. Dette har satt
oss i stand til å høste mer av ressur-
sene samtidig som vi overfører kom-
petansen også til andre næringer, for-
klarerer Moen. 

Men han understreker at uten dri-
veren – les olje – ville brorparten av
teknologien vi sitter på i dag ikke ek-
sistert.

– Det er grenser for hvor lenge
man kan ha kunnskapsbygging rundt
et miljø uten en fysisk driver. Å selge
og omsette fysiske ting skaper verdi-
ene og kunnskapen. For å ta ett ek-
sempel: NTNU og Sintef sier at deres
viktigste lab er industri og teknologi-
miljøene rundt byen, hvor mange har
sitt utspring i oljenæringa. Uten disse
miljøene ville forskningsinstitusjonene
gått tom for disse driverne, og de

gode hjernene hadde dratt dit driver-
ne er, sier Moen engasjert.   

Han ser med spenning på hva revi-
taliseringen av norsk mineralindustri
kan bringe med seg.

– Vi har enorme mineralforekom-
ster i vår natur som kan bli et nytt
eventyr i seg selv. Vi har mistet mye av
kompetansen, men med en ny driver,
vil vi kunne bygge den opp.

Kritisk til klimaforliket
Moen har i hele sin politiske karriere
markert seg som en industriens mann.
Han skulle derfor likt å se mer gassba-
sert industri i Norge enn en skarve
metanolfabrikk. Både Alcolas planer
om å bygge et aluminiumsverk i Finn-
mark og svenske planer om et jernverk
på Tjeldbergodden basert på norsk
gass, kan snuble i klimaforliket som
ikke tillater økning av norske CO2-ut-
slipp, selv om etableringene senker ut-
slippene globalt.  

– Vi er nok for mye i høstemodus
hva gass angår fremfor å se på mulig-
hetene vi har for å videreforedle den.

Klimaforliket var viktig, men når det
blokkerer for bruk av gass på en for-
nuftig måte så gjør vi miljøet en bjør-
netjeneste. Gassen blir brukt uansett,
men her i Norge har vi de beste stan-
dardene og kompetansen for å bruke
den så miljømessig riktig som mulig,
sier Moen. 

Grunnen til at det ble slik, tror han
har noe å gjøre med landets mette-
hetsfølelse.

– Det hadde nok ikke vært slik hvis
vi ikke hadde hatt så enormt store
mengder av råvaren. Da ville nok vi,
som svenskene, sett og utnytte den på
best mulig måte. Gassen er en livsner-
ve og er en essensiell råvare i industri-
en. At vi ikke utnytter den bedre er
ikke en bra indikator. Husk at gassen
har en mye lengre horisont enn oljen.
Gassbasert industri kan vi ha med oss
veldig langt inn i framtida, sier han.

Unike utfordringer gir unik 
kompetanse
Moen startet sin politiske karriere som
ordfører i Stjørdal. En av de største øy-
eblikkene var da Stortinget bestemte
at driftsorganisasjonen for Heidrun
skulle legges til Stjørdal. I dag er Sta-
toil en hjørnesteinsbedrift i kommu-
nen, med 750 ansatte. I tillegg har et
kobbel av underleverandører til Statoil
etablert seg der.

–Det var også av stor betydning at
Statoil valgte å gi Stjørdalskontoret
hovedansvaret for all sin drift i Norske-
havet. Da fikk miljøet muligheter til å
utvikle seg i forhold til de unike utfor-
dringene som Norskehavet byr på. Det
har gitt oss et unikt kompetansemiljø
som trekker til seg folk fra hele ver-
den, mener Moen.

Når han nå trekker seg fra politik-
ken skal han tilbake til skogen og Me-
råker Bruk

– Det blir en halvstilling i første om-
gang. Det er en del ting jeg skal nøste
opp i, sier han. Så hvis du tror du har
hørt det siste fra Moen, så tar du nok
feil.

– Jeg vil nok være med på den of-
fentlige debatten, og være aktiv i par-
tiet som har gitt meg anledning til å
jobbe med det jeg er opptatt av, av-
slutter Moen.

– Det er de fysiske verdiene vi lever av

Alf Daniel Moen
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Gudruns dåp ble kvalitetssikret av følgende:.Fra venstre Terje Masdal (Prosjektdirektør for Gudrun), Bjørn Iversen
(Ordfører i Verdal Kommune), Jørgen Suul (Gudfar), Nina Udnes Tronstad (Adm. dir. Kværner Verdal), Morten Bærheim
(Statoils plassjef i Verdal) og Johnny Wollberg (Plattformsjef for Gudrun). Foto: Kværner.

Årets JazzGass i
Molde samlet 250
deltakere og det
er imponerende
midt i sommerfe-
rien. Den store
optimismen skyl-
des ikke minst at
Shell med part-
nere signaliserte
nye investeringer
på over 70 mrd
kr. i forbindelse med utbyg-
ging av Linnormfeltet, ombyg-
ging av Draugenplattformen
og ytterligere utbygging på
Nyhamna. Det er dessuten 
planer om å føre gassen fra
Statoils Luvafelt i det samme
røret.

Endelig beslutning både for Linnorm
og Luva vil bli tatt i løpet av 2012.
Gassco vil naturlig også ha et ord med
i laget når den 500 km lange rørled-

ningen fra Vøringsbassenget til Ny-
hamna skal bestemmes.

At dette vil gi nye arbeidsplasser på
Aukra er innlysende, og det snakkes
om hele 200 nye årsverk. På Vestbase i
Kristiansund vil det også gi solide ring-
virkninger og adm dir Alf G. Dahl opp-

lyser at flere større aktører vil etablere
seg på basen i nær fremtid.

Borten Moe ønsker bruk av gass. 
Olje- og energiminister Ola Borten
Moe mente at gass er et godt miljøal-
ternativ til kull. Frederic Hauge i Bello-

na tar feil når han hevder at Norge er
dopet på fossil energi. I fremtiden er vi
nødt til å satse både på ren energi pro-
dusert på vann og vind og på gass sa
han.

Enorm optimisme på JazzGass

Selv om Gudrun var den 35.
jacketen som leveres fra
Verdal, så ble det den første
leveringen fra Kværner Verdal
etter omdøpingen av verftet
fra Aker Solutions Verdal.

Riggunderstellet ble overlevert Statoil i
sommer, og er nå på plass på feltet i
Nordsjøen. Tradisjonen tro ble Gudrun
døpt i hellig vann fra Olskjedla i Ver-
dal. 

–  Gudrun var det første prosjektet
vi fikk etter finanskrisa, og prosjektet
har betydd veldig mye for oss. Vi er
stolte over å ha levert et fast track pro-
sjekt uten forsinkelser eller alvorlige
uhell, sier adm. dir. ved Kværner Ver-
dal, Nina Udnes Tronstad.  Jacketen
ble levert til riktig tid og kvalitet, opp-
lyser Kværner.

«Nye» Kværner
Kværner Verdal og Kværner Stord  ble
skilt ut fra moderselskapet Aker Soluti-
ons i juli.  «Nye»  Kværner vil være et
såkalt EPC-selskap, der virksomheten
dreies rundt ingeniørtjenester, innkjøp
og konstruksjon. Planen er at både
Aker Solutions og Kværner skal vokse
seg mye større. Kværner-navnet repre-
senterer en stolt historie i Nordsjøen
og internasjonale markeder. Jeg er
stolt av at et slikt kraftfullt navn gjen-
introduseres gjennom et EPC-selskap
med sterke vekstambisjoner. Jeg ser
fram til å være en del av å skrive det
neste kapitelet i Kværner-historien.
Jeg er overbevist om selskapets poten-
sial for fremtiden, sa  storeier i selska-
pet Kjell Inge Røkke selv etter om-
struktureringen.

Første fra nye Kværner

Slagkraftig panel: f.v. Joralf Flataukan, leder i Energiregion Møre, olje- og energiminister Ola Borten Moe, direktør Thor
Otto Lohne, Gassco, fylkesordfører Olav Bratland, Møre og Romsdal, Knut Mauset, områdedirektør i Norske Shell, Torolf
Christensen, Statoildirektør for Luva, Bente Nyland, direktør for Oljedirektoratet og Auke Lont, direktør i Statnett.
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I fjor gjorde tyskeide Winters-
hall et av de største funnene
på norsk sokkel –  Mariapros-
pektet i Norskehavet. Nå har
selskapet økt sin andel i fun-
net og sitter nå med 50 pro-
sent av lisensen. 
Wintershall kjøper andelene til Spring
Energy (15 prosent ) og Concedo (10
prosent) i lisensen. Wintershall vurde-
rer ulike utbyggingsløsninger for fun-
net som er på mellom 60 og 120 milli-
oner fat utvinnbar olje og 2 til 5 milli-
arder Sm3 gass 

– Økningen av vår andel i Maria-
funnet passer perfekt inn i vår langsik-
tige strategi for å bli en av de viktigste
operatørene med egen produksjons-
virksomhet på norsk kontinentalsok-
kel,  sier Martin Bachmann, styremed-
lem i Wintershall med ansvar for lete-
virksomhet og produksjon. 

– VI viser ikke bare vår vilje til å in-
vestere i Norge, men også hvor stor
tro vi har på prosjektet, fremhever
han.

Ifølge Bachmann er dette en del av
satsingen for å gjøre Norge til en av
Wintershalls kjerneregioner. 

Ser på utbyggingsløsninger
I forrige nummer av Midt-Norsk

Olje&Gass opplyste selskapet at de ser
på mulighetene for en ren subseaut-
bygging, men utelukker ikke en selv-
stendig utbygging av feltet. Det er
flere tie-in kandidater i området, som
Åsgard, Kristin, Heidrun. Men Tyri-
hans, som er en ren subseautbygging,
kan også gi gode synergier i en utbyg-
ging av Maria. Avgjørelsen for et ut-
byggingskonsept vil skje allerede neste
år.   

Maria-funnet ligger i Garn-forma-
sjonen som danner reservoar i flere

produksjonsfelt, herunder Trestakk,
Smørbukk Sør, Tyrihans og Tyrihans
Nord-strukturene, som alle grenser til
Maria-funnet. Siden Maria-funnet be-
finner seg i et område med utbygget
infrastruktur, så kan det være mulig
med en rask utbygging. Maria er sel-
skapets andre treff på rad på den nor-
ske kontinentalsokkelen i løpet av ett
år, etter at de først fant olje i Grosbeak
i juli i 2009. Dette var selskapets første
letebrønn som operatør. Wintershall
har også en andel i Catcher- funnet

som ble gjort på britisk sokkel i juni.
Funnet anses som et av de viktigste i
Nordsjøen på flere år. 

God leteuttelling
Siden selskapet kjøpte opp norske Re-
vus har de markert seg som en aktiv
deltaker på den norske sokkelen. I fjor
brukte Wintershall nærmere 50 pro-
sent av sitt totale letebudsjett i Norge,
og har øremerket omtrent åtte milliar-
der kroner til investeringer i feltutbyg-
ginger i Norge i løpet av de neste fem
årene. Selskapets produksjonsmål i
Norge er 50.000 fat per dag innen
2015.

Wintershall øker i Mariafunnet

Martin Bachmann og Wintershall
bruker 50 prosent av letebudsjettet
sitt i Norge. Her på ONS i Stavanger.

Fakta Wintershall
Wintershall, med hovedsete i Kas-
sel, er et heleid datterselskap av
BASF. Selskapet er i dag den største
olje- og gassprodusenten med ho-
vedkontor i Tyskland. Sammen med
datterselskapene WINGAS og
WINGAS TRANSPORT er det også
et viktig gassforsyningsselskap på
det tyske og det europeiske marke-
det.

Stand: 3D20
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Skråblikk på oljebransjen

Merethe Storødegård har vært ordfører i Stjørdal og fylkesordfører i Nord-Trøndelag.
Er nå adm. dir. for NHO Trøndelag.

– Hovedmålet er utdanning
Hovedmålet med utdanning er å kom-
me i arbeid. Fagopplæringen i Norge
må styrkes, mener Merethe Storøde-
gård, regiondirektør i NHO Trøndelag.

Offshore Europe står for døren. 22
bedrifter fra Midt-Norge vil delta på en
arena som sikrer kunnskap og verdi-
skaping langt inn i fremtiden.

Etter sommerens hendelser her
hjemme er det vanskelig å unngå
noen refleksjoner rundt dette. Disse
flotte menneskene som vi mistet på
Utøya og i Oslo har vært med på å
prege dagsorden også for denne næ-
ringen. Ungdommer som har hatt et
unikt engasjement for miljøet og sam-
funnet. De hadde et ønske om å være
offensiv i diskusjonene rundt utvikling
av olje- og gassfeltene som til enhver
tid har stått på dagsorden. Deres en-
gasjement har bidratt til at vi har fått
ei næring som tar hensyn til miljøet og
tenker langsiktig. Sammen med andre
organisasjoner har de tatt tøffe tak. Vi
har mye å takke dem for.

Selv har jeg deltatt i mange disku-
sjoner om hvordan disse ressursene
skal forvaltes for fremtiden. Hver gang
vi får nyheten om nye funn finnes det
bare muligheter! Ny teknologi, ny
kompetanse og en leverandørindustri
som utvikler disse mulighetene gjør
det verdt å delta i diskusjonene og job-
be for saken! Statoil finner nye lete-
modeller som har gitt oppsiktsvek-
kende resultater. Gratulerer! 

En av de jeg har hatt stor beun-
dring for er Erik Haugane i Det norske

oljeselskap (20 % eierandel i Aldous
Major Sør). De siste dagene har han
virkelig fått lønn for strevet og ikke
minst for sin ukuelige optimisme og
tålmodighet.

Statoil mener det ferske oljefunnet
på Aldous og Avaldsnes beviser at

norsk sokkel fortsatt er attraktiv som
petroleumsområde. Det gir jeg dem
helt rett i.

– Å gjøre funn av denne størrelsen i
et modent område, viser at leting
handler om utholdenhet, kreativitet
og innhenting av ny kunnskap, sier
Dodson i Statoil. Det er jeg helt sikker
på Det norske oljeselskap også vil gi
han helt rett i.

Dersom vi skal lykkes med dette
viktige arbeidet er vi helt avhengig av
at oljeselskapene og leverandørindus-
trien kan rekruttere de beste hodene.
Derfor er det bekymringsfullt når ung-
dom dropper ut av utdanning. Dette
er en av NHO sine hovedarbeidsområ-
der. 

Vår viktigste utdanningspolitiske
utfordring er å sørge for at norsk ung-
dom fullfører en utdanning som kvali-
fiserer for arbeidslivet. Vi må utdanne
de vi trenger og vi må skape de ar-
beidsplassene som trengs. Norsk fag-

opplæring er særlig viktig for å oppnå
dette.

18. august lanserte vi NHOs kom-
petansepolitiske ambisjoner for det
norske utdanningssystemet ved den
nasjonale opplæringskonferansen i
Tromsø. Vårt hovedbudskap er at for-

bindelsen mellom utdanningspolitik-
ken og næringspolitikken må styrkes.  

Vi kan ikke leve med at 30 prosent
av ungdommen forsvinner før de har
skaffet seg den kunnskapen de treng-
er for å komme i arbeid. Kostnadene
er enorme, både for de ungdommene
det gjelder, for samfunnet og for
norsk arbeidsliv. Dette har utløst et
stort tiltaksengasjement fra regjering-
ens side, men resultatene så langt er
dessverre lite oppløftende. Hvorfor er
dette så vanskelig? 

Det største problemet er antakelig
at det i norsk utdanningspolitikk- og
praksis fortsatt er en betydelig avstand
mellom utdanning og arbeid. Man har
i alt for liten grad innsett at hovedmå-
let med utdanning, er å komme i ar-
beid. Skolen alene vil aldri kunne klare
å sette inn tiltak som løser frafallsut-
fordringen. Problemets kjerne er
manglende forståelse for arbeidslivets
rolle som samarbeidspartner. Norsk

fagopplæring er et unntak og en suk-
sesshistorie.  Den gir en opplæring
som klarer å gjøre sammenhengen
mellom kunnskap og kunnskapsan-
vendelse helt konkret. 

Det er nå mer enn to år siden for-
slaget om å be de viktigste aktørene i
fagopplæringen om å inngå en sam-
funnskontrakt for flere læreplasser ble
politisk vedtatt gjennom stortingsmel-
dingen ”Utdanningslinja”. Vi ser fort-
satt ikke konturene av en slik sam-
funnskontrakt. 

Nå er det viktig at både Regjering-
en og organisasjoner innser at det er
tid for samarbeid om et nasjonalt løft
for å styrke fagopplæringen. Våre vik-
tigste utdanningspolitiske reformer er
blitt til gjennom slikt samarbeid. Dette
er et adelsmerke for politikkutforming
på en rekke områder og bør være dypt
forankret i fagdepartementenes inter-
ne arbeidsmetodikk. 

La suksesshistorier som norsk fag-
opplæring i større grad prege kunn-
skapssyn, arbeidsmetoder og pedago-
giske metoder i hele det norske utdan-
ningssystemet. Sørg for en større
åpenhet mot nærings- og arbeidsliv,
og en klarere bevissthet om sammen-
hengene mellom utdannings- og næ-
ringspolitikken. Det vil være et tydelig
signal til de som skal utdanne og de
som skal utdannes, til de som skal an-
sette og de som skal ansettes. Også de
som skal rekrutteres til ei spennende
olje- og gassnæring!

«Vår viktigste utdanningspolitiske utfordring 
er å sørge for at norsk ungdom fullfører en
utdanning som kvalifiserer for arbeidslivet.»

Teekay Petrojarl, med base i
Trondheim, bestiller splitter ny
FPSO etter at BG Group gav
selskapet kontrakten for
Knarrfeltet i Nordsjøen. 

– Dette er den største kontrakten i sel-
skapets historie, og den betyr at vi får
befestet vår posisjon som den største
FPSO-operatøren i Nordsjøen, forteller
Peter Lytzen, adm. dir. i Teekay Petro-
jarl. 

BG  skal leie FPSOen i en periode på
seks eller ti år pluss opsjoner, opp til en
totalperiode på 20 år. Skuta skal byg-
ges av Samsung Heavy Industries i Sør-
Korea. Kontraktsverdien er på ca. en
milliard dollar, i tillegg kommer  de år-
lige leieinntektene. Den nye kontrak-
ten betyr at aktivitetsnivået i Trond-
heim økes enda et hakk.

– Vi jobber for tiden med å rekrut-
tere både innen drift og engieneering.
Jeg regner med at det kommer til å
dreie seg om i alt 25 nyansettelser i til-
legg til de som skal være offshore,
forteller Lytzen.  

Selskapet har i dag fem FPSOer, fire
i Nordsjøen, og en i Brasil. I tillegg er
en under bygging i Brasil. 

Seiler i 2014
Knarr FPSO vil ha en produksjonskapa-
sitet på maks 63.000 fat per dag, og
skal etter planen være klar for opp-
drag på norsk sokkel i løpet av første
kvartal i 2014.

Knarr ligger rett vest av Sogn og
Fjordane, nord i Nordsjøen. Feltet, som
inneholder 70 millioner fat utvinnbare
oljeekvivalenter, skal bygges ut med
en FPSO knyttet til to brønnrammer. 

Det skal bores en letebrønn på
Knarr West senere i år. Blir det et funn
av størrelsen BG håper på, vil ressur-
sene på feltet øke til 100 millioner fat
oljeekvivalenter. De håper også å kun-
ne knytte andre funn i området til
FPSO-en etter hvert. BG Norge er ope-
ratør for feltet med en andel på 45
prosent, Idemitsu har 25 prosent,
Wintershall har 20 prosent og RWE
Dea har 10 prosent.

Teekay Petrojarl har i dag 680 an-
satte, hvorav 150 sitter i Trondheim. 

Teekay Petrojarl:

Knarr for en milliard dollar

Peter Lytzen, sjef for Teekay Petrojarl i
Trondheim.
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Et av de heteste og mest spen-
nende temaene ved årets IO-
konferanse i Trondheim den
13-14. september er hvordan
integrerte operasjoner (IO) kan
bidra til å forhindre en blow-
out på et olje- eller gassfelt. 

Professor Ingrid Bouwer Utne, Institutt
for marin teknikk, NTNU, styrer sesjo-
nen med tre internasjonalt anerkjente
spesialister fra industri og akademia.

Professor Nancy Leveson, MIT, var
ekspertrådgiver for  President Obamas
offisielle granskningskommisjon for
Macondo-ulykken. Hun var også invol-
vert i granskningen av eksplosjonen
ved BPs anlegg i Texas City i 2005. På
bakgrunn av hennes kunnskap om
storulykker og deres årsaksforhold vil
hun diskutere IO og menneskelig ad-
ferd i kritiske situasjoner.

Dr. Emery Roe, UC Berkeley, studer-
te kontrollromsoperatører i Californias
elektrisitetsforsyningsanlegg over en
periode på 6 år, blant annet under
strømkrisen i California tidlig på 2000-
tallet. Han vil presentere sin kunnskap
og sine observasjoner om hvordan le-

delse og operatører i kritiske infra-
strukturer håndterer krisesituasjoner,
og hvilken lærdom IO kan trekke av
disse erfaringene.

Dr. Robin Pitblado, global director
for SHE Risk Management Service
Area i DNV, har lang erfaring med risi-
kovurderinger og sikkerhetsstyrings-
prosjekter rundt om i verden. Han har
ledet seks store ulykkesgranskninger,
blant annet Petrobras P-36 ulykken.
Dr. Pitblado var involvert i BPs håndte-
ring av Macondo-ulykken og jobber
aktivt med å forbedre sikkerheten

offshore. 
Den internasjonale IO-konferansen

i Trondheim arrangeres i år for 7.
gang, og vil samle rundt 300 deltakere
med sterkt internasjonalt preg. 30
foredragsholdere vil delta fra interna-
sjonale oljeselskap, leverandører, I&U
institutter og universiteter.

For første gang lages et Young Pro-
fessional Program med egne sesjoner
og utstilling. Arrangør er IO-senteret,
NTNU, som finansieres av Norges
Forskningsråd, 7 oljeselskaper og 6 le-
verandører, og har samarbeid med 7
internasjonalt anerkjente universiteter.  

Bruk av IO for å hindre blow-out
Den internasjonale IO-konferansen 2011:

Professor Ingrid Bouwer Utne, Institutt
for Marinteknikk på NTNU styrer
sesjonen om IO og blow out. Til
høyre: Dr. Emery Roe, UC Berkeley.

Større åpenhet om 
oljetildelinger
Olje- og energiminister Ola Borten
Moe har signalisert at han vil videre-
føre de såkalte TFO-rundene (tilde-
ling i forhåndsdefinerte områder)
ved tildeling av oljekonsesjoner. Og
for å få større åpenhet rundt disse
svært viktige tildelingene vil han ha
en åpen høring i forkant. 

Dette åpner for å gi politiske inn-
spill. Det kan bli satt krav til de olje-
selskapene som får tildelinger også
sørger for at virksomhetene offsho-
re skaper virksomhet og arbeidsplas-
ser  på land i de regioner som blir
berørt.

Rør i rør på Marulk
Rør i rør-ledninger vinner stadig ter-
reng.  Nå skal Technip produsere en
rør i rør transportledningen som
skal binde sammen Marulk med
Norne. 

Teknologien er enkel, et tynt iso-
lasjonslag mellom ett indre og ytre
rør, gjør at mye av varmen fra
brønnstrømmen bevares. Slik unn-
går man dannelsen av voksplugger
og ispropper. Denne løsningen har
vist seg å være mest effektiv for
mindre satellittutbygginger, siden
mulighetene for å løse opp plugger
med glykolinjeksjon er begrenset.

Stand: 3D21
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Geir Suul er Direktør Forretningsutvikling i Reinertsen AS, og er utdannet sivilingeniør fra Washington
University in St.Louis, USA og har jobbet i olje & gass industrien siden 1979.

Leverandøren mener

– Utfordringene ligger i nord
Selv om funnet Aldous/Avaldsnes midt
i modne Nordsjøen viser seg å være gi-
gantisk, så ligger det største potensia-
let og de største utfordringene i nord.
Skrugard- og Norvargfunnene, sam-
men med planene om en ny gassrør-
ledning til Europa, er en bekreftelse på
potensialet og troen på utbygging av
en ny olje- og gassprovins. Utfordring-
ene er ikke bare teknologiske, men
miljømessige og samfunnsmessige
hensyn vil spille inn. Det er store for-
ventninger til at oljevirksomheten i
nord skal tilføre landsdelen arbeids-
plasser på land, lokale kontrakter, ver-
diskaping og ringvirkninger på samme
måte som det har skjedd i sør. Det ut-
øves et betydelig politisk press for at
dette skal skje, men hvordan kan man
skape ringvirkninger i et område med
liten befolkning og infrastruktur? 

Reinertsen har over lang tid sett at
den neste olje- & gassprovinsen i Nor-
ge vil komme i Barentshavet, og at det

vil utvikles en tilsvarende virksomhet
på andre siden av grensen til Russland.
Delelinjeavtalen mellom Norge og
Russland og signaler fra norske myn-
digheter om rask tilgang til nye områ-
der i Barentshavet forsterker de positi-
ve utsiktene. For å sikre en posisjone-

ring til dette potensialet har Reinert-
sen valgt å etablere sin virksomhet i
Murmansk. Murmansk ble valgt av
flere årsaker, men først og fremst fordi
det finnes tilstrekkelig med menneske-
lige ressurser, og en infrastruktur som
kan forsvare en kraftfull etablering.
Selskapet i Murmansk leverer prosess-
og undervanns-anlegg til olje & gass
virksomheten i Norge og Russland, og
i dag har Reinertsen ca 400 ansatte i

Murmansk. Det bor 3 millioner men-
nesker Murmansk fylke og med tek-
nisk universitet gir dette god tilgang
på både ingeniører og fagarbeidere til
eventuelle utvidelser. 

Det er knyttet stor spenning til ut-
byggingen av det Russiske Shtokman-

feltet, hvor det forventes en beslut-
ning om investering før nyttår. Dette
vil bety store oppgaver for Russiske og
internasjonale leverandører. I forbin-
delse med Shtokman utbyggingen har
Gazprom stilt krav om russisk innhold.
Dette er helt i tråd med hvordan Nor-
ge gjorde det på 70-tallet og en natur-
lig måte å sikre utviklingen av egen
olje & gass industri. Reinertsen kan
med verkstedet i Murmansk tilby

100% russisk fabrikasjon, mens stør-
stedelen av ingeniørarbeidet vil kunne
utføres fra Trondheim. På denne må-
ten trekker vi interessante oppgaver til
ingeniørmiljøet vårt i Trondheim.

Reinertsen er i dag den eneste av
de større leverandørene som har ho-
vedkontor nord for Dovre, og det er
derfor naturlig for oss å se nordover
etter nye utfordringer. Vi er overbevist
om at aksen Trondheim – Murmansk
vil bli viktig for oss i mange tiår frem-
over. Gjennom en god miks av trøn-
dere og russere vil det være fullt mulig
å betjene oppgavene på begge sidene
av grensen. Russland trenger teknolo-
gi, mens Nord-Norge trenger kompe-
tanse og menneskelige ressurser. Vi
har begge deler. På denne måten kan
vi skape lykke i nord med ringvirkning-
er på begge sidene av grensen. For vår
del kunne man rive grensen.

«Russland trenger teknologi, mens Nord-Norge
trenger kompetanse og menneskelige ressurser. 

Vi har begge deler.»

Stand: 3E35Stand: 3E38
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Shell og lisenspartnerne i gass-
funnet Linnorm har bestemt
seg. Feltet skal knyttes opp
mot Draugenplattformen. 

– Planene for en mulig utbygging av
Linnorm inneholder en undervannsut-
bygging med brønnrammer på hav-
bunnen, og tilknyting til en eksiste-
rende plattform, der gassen behandles
før den sendes videre til Nyhamna for
eksport via Langeled, opplyser Shell.  

Linnormfunnet ble påvist i 2005 og
inneholder ca 60 mrd. kubikkmeter
gass  Det har et teknisk krevende re-
servoar, med høyt trykk, i seks forskjel-
lige lag, og med høye temperaturer.
Trykket er 800 bar og temperaturen
180 grader, noe som gjør at instru-
mentene har begrenset levetid nede i
reservoaret som ligger 5000 meter
under overflaten. Feltet ligger 50 kilo-
meter nordvest for Draugen, og 225
kilometer nord for Nyhamna.

3000 tonn nytt utstyr
– Både teknisk og kommersiell evalue-
ring viste at den beste løsningen for
Linnorm er å ha Draugen som vert-
splattform.  Ved en utbygging av Linn-
orm vil dette medføre betydelige mo-
difikasjoner på Draugenplattformen.

Det blir behov for installering av over
3000 tonn med nytt utstyr på Drau-
gen. Dette blir et betydelig prosjekt i
seg selv. I tillegg blir det behov for å
utvide kapasiteten på Nyhamna og ek-
spansjonsprosjektet på landanlegget
vil kreve en lengre periode med om-
bygginger. Shell arbeider hardt og
målrettet mot en beslutning om å byg-
ge ut Linnorm, og vi er i rute, sier sier
Bernt Granås, som er leder for lisens-
komiteen. Linnorm-partnerne arbeider
for en samordnet utbygging med det
Statoil-opererte Luva-feltet lenger

nord i Norskehavet, for å utnytte sy-
nergier i transportløsningen til Nyham-
na. 

Drakamp om gassen
Draugenfeltet ble åpnet i 1993, som
den første Shell-opererte oljeplattfor-
men i produksjonsfase i Norge. Drau-
gen har vært, og er, et utstillingsvindu
for Shell i Norge, der både produksjon
og levetid overgår de opprinnelige pla-
nene med flere tiår.  

– Draugen er nå i en moden fase,
og vertsrollen for Linnorm vil ha positiv

innvirkning på framtidige planer for
feltet, sier Granås.

Direktør for leting og utvinning i
Shell, Per-Olaf Hustad, opplyser at det
har vært reell konkurranse om å få rol-
len som vert for Linnorm-gassen.
Njord var også et høyst reelt alternativ.

– Vi er meget fornøyde med at
Draugen er konkurransedyktig og er
valgt som det beste alternativet. Vi har
gjort Draugen til et av de mest pro-
duktive feltene med høyest utvin-
ningsgrad på sokkelen. Selv om Drau-
gen også uten andre felttilknytinger
står foran en betydelig levetidsforleng-
else, vil en vertsrolle for Linnorm være
et forsterkende bidrag i denne ret-
ningen. Det støtter dermed opp under
vår målsetting om langsiktig drift av
Draugen, sier Hustad.

Draugen får Linnorm Fakta om Linnorm: 
Lisens PL 255 i Norskehavet
Shell (30%), Petoro (30%)Total
(20%), Statoil (20%)
Påvist i 2005, avgrenset i 2007
Gass med 7% CO2 og små
mengder H2S og kondensat.
300 meters vanndybde
Sekst stablede reservoar med
varierende produksjonsegenskaper
Høyt trykk og høy temperatur 
i reservoaret.

Stand: 3D11
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Midt-Norges stand på 
Offshore Europe 2011:

Bring Cargo

Axess

Aker Midsund

CertexErling Haug

STX OSV

Linjebygg 

SMS

Ulstein Group

Lounge

Intrapoint

Sarens

Petrell

BOA

Smart Motor

Partner Plast

Teekay Petrojarl

Axtech &

SAS Gouda

Moldebaserte Linjebygg
Offshore AS (LBO) har som
forretningsidé å tjene sine
penger på å kutte kostnader
for kunden. Det har de lyktes
godt med. Selskapet er i god
vekst, nasjonalt og internasjo-
nalt. 

– Kan vi ikke utgjøre en forskjell dit vi
kommer, kan vi ikke finne smartere
måter å løse oppgavene på enn andre,
så har vi ikke noe offshore å gjøre. Dif-
ferensiering, å fremstå som annerledes
i markedet, gjennomsyrer vår måte å
tenke på, sier Kristoffer Jenssen, dag-
lig leder i Linjebygg Offshore.

Selskapet har lyktes med å bygge

en innovativ kultur. Dette er grunnla-
get for LBO’s fremgang i offshorebran-
sjen, og det er grunnlaget for at sel-
skapet nå kan satse internasjonalt. 

– Det gjør ikke noe inntrykk å ban-
ke på døra et sted i verden for å si at vi
er noen kjekke jenter og gutter fra
Norge som mener vi er ganske flinke, -
har dere jobb til oss her? Nei, man må
ha et produkt, en løsning som kunden
øyeblikkelig ser han kan tjene penger
eller spare kostnader på, forklarer
Jenssen,

LBO har vokst kraftig de senere
årene. De er nå mer enn 450 ansatte,
og hadde i 2010 en omsetning på 675
mill. kr. LBO har kontorer i Molde,
Trondheim, Stavanger, Aberdeen og

Houston.
– Markedet her hjemme er godt i

flere år ennå, men før eller siden må vi
ut for å ha fortsatt vekst. Norsk olje-
og gassindustri er jo allerede svært
internasjonal, og vi i LBO har mye å
lære av det andre har fått til. Men det
er ikke «copy-paste» heller, hvert sel-
skap er unikt og må velge sin egen
strategi. Det er jo dette som gjør det
så utfordrende og morsomt, mener
Jenssen.

Viktig med kunder som utfordrer
– Det er ikke bare enkelt for en tjenes-
televerandør å komme seg ut i verden.
Vedlikeholds- og modifikasjonsoppga-
ver er vanligvis "local business”. Det er

selvsagt ikke mulig å konkurrere med
lokale selskaper med norske timerater.
Skal man være konkurransedyktig må
man ha løsninger som dramatisk kut-
ter arbeidstiden offshore. I vårt tilfelle
ser vi at vi i mange tilfeller også kan
kutte behovet for store fartøyer. Da
snakker vi om mye penger spart, i til-
legg til miljøgevinster, sier Jenssen.

LBO har over år bygd opp solid
kompetanse innenfor sitt felt, med
engineering, produktutvikling, et stort
kurssenter i Molde, og meget godt eg-
nede testfasiliteter på Dora ved Trond-
heim havn. Uten et sterkt hjemme-
marked har ikke dette vært mulig.

– Det at våre norske kunder har
hatt tro på oss og gitt oss utfordringer

Ut i verden med innovative løsninger
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PartnerPlast fra Åndalsnes stil-
ler ut på Midt-Norge-standen
på Offshore Europe, og lanse-
rer her en ny serie flytebøyer
for offshore- og seismikkmar-
kedet.

Bøyene er designet med flate sider for
sikker og enkel oppbevaring om bord
samtidig som volum og oppdriften er
beholdt på ulike dybder. Bøyene har
stålarmatur som tåler hele 23 tonn.

Bøyene er utviklet i samarbeid med
gode kunder med tanke på driftsikker-

het og enkel handling ut og inn av
fartøyene.

Lanserer ny bøye i Aberdeen

Midt-Norge satser sterkt internasjonalt
Hele 25 midt-norske offshore-
bedrifter stiller ut på Midt-
Norgestanden på den store
oljemessa Offshore Europe i
Aberdeen 6.-8. september.

Første gang var i 1997, da med 4 be-
drifter og 90 m2 stand. I år har Midt-
Norge hele 380 m2 og er en av de
største standene på messa. Midnor
CNI står også i år som arrangør, og Tori
Nordbotn Bachke, som har vært med
siden starten, synes det er impone-
rende at så mange midt-norske off-

shorebedrifter nå satser så målrettet
på det tøffe internasjonale

markedet.
Offshore Europe

er den største
oljemessa 

i Europa i år, og bedriftene som stiller
ut her profilerer seg på hele verdens-
markedet.

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

Også i år sponses arrangementet av
Møre og Romsdal fylke og Sør-Trønde-
lag fylkeskommune, som på denne
måten viser at de støtter aktivt opp om
bedriftene som satser offensivt på ek-
sportmarkedet samt at de også profi-
lerer seg som attraktive steder for be-
drifter som ønsker å etablere seg i
Midt-Norge.

Nordmenn som besøker Offshore
Europe ønskes herved velkommen til
offshoretreff og god mat og drikke på
stand no 3E28!

i Nordsjøen og Norskehavet, har vært
avgjørende for at vi nå ser muligheten
for å gå videre. Vi vil fortsatt være helt
avhengige av hjemmemarkedet vårt,
og heldigvis ser det lovende ut i
mange år til.

LBO har etablert et eget dattersel-
skap,  Linjebygg Offshore Inc. i Hous-
ton, Texas. Bakgrunnen for dette er at
Gulf of Mexico er et modent område
og et stort marked for LBO’s løsninger. 

– Vi har valgt å bruke tid på å eta-
blere oss skikkelig i USA. Der er
kontraktsstrukturen gjerne mer opp-
delt enn her hjemme, og det er få inci-
tamenter for innovasjon på enkeltled-
dene. Vi har derfor valgt å konsentrere
oss om sluttkunden, som primært er
de store oljeselskapene. Det er de som
først og fremst vil tjene på at tradisjo-

nelle metoder utfordres og endres,
forklarer han.

Kontrollerer skvalpesonen
I forkant av den internasjonale lanse-
ringen jobbet LBO flere år med inn-
ovasjon og produktutvikling, særlig
med kostnadsbesparende løsninger
høyt og lavt på plattformene. En spesi-
alitet er å temme den såkalte skvalpe-
sonen. Dette er den øverste urolige so-
nen i havet der det kan være både
vanskelig og farlig å bruke tradisjonel-
le metoder p.g.a. bølger og strøm. Her
har LBO’s ingeniører og spesialister ut-
viklet innovative løsninger for en rekke
krevende oppgaver. LBO har i år
gjennomført flere krevende prosjekter
i skvalpesonen, og flere jobber er i for-
studie fase. Det største og mest kjente

prosjektet på norsk sokkel er installa-
sjon av anoderammer på 12 m dyp på
Snorre B, som fullføres i høst. Selska-
pet er nå i startfasen av å internasjo-
nalisere sin virksomhet.

– Vi er nå i gang med skvalpesone-
arbeider i utlandet, både på britisk og
nederlandsk sektor. Så langt har alt
gått fint, og det at vi kan demonstrere
at våre metoder er både sikre og kost-
nadsbesparende er selvsagt en forut-
setning for videre suksess, avslutter
Jenssen.

Kristoffer Jensen er daglig leder i
Linjebygg Offshore.

PartnerPlastsjef Tom Samuelsen mener
den nye designen på flytebøyene vil
bidra til ytterligere markedsandeler.

OTS Ocean
Trawl Supply

Glamox

Service med et smil: Tori og Christian serverer som vanlig sodd og noe godt og
drikke til i kantinen i Midt-Norgestanden under Offshore Europe.
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Opera og olje i Stjørdal
Den tradisjonelle festforestillingen på Stjørdal i august med olje og
opera samlet i år et stort antall prominente oljegjester fra hele landet.
Her ordfører Johan Arnt Elverum flankert av de to foredragsholderne.
Den nye sjefen for 3.500 ansatte i Kværner, trønderen Jan Arve Haugen
(t.v.) og sjefen for Statoil Drift Nord, Morten Loktu. Det hele ble avsluttet
med en strålende Olav Engelbretson-forestilling på Steinviksholmen.

Aker Midsund har blitt tildelt
kontrakt på leveranse av gass
separasjons-pakke til Aker
Solutions i Bergen for modifi-
kasjonsprosjektet Kristin LPP.

– Dette bekrefter vår strategi om å
være en ledende high-tech leverandør
av olje og gass separasjons utstyr i vårt
hjemmemarked Nordsjøbassenget og
Barentshavet, sier Hugo Øyen, Sales &
Market Manager Aker Midsund.
Kontraktsverdi er rundt 12 millioner
kroner, opplyser selskapet.

Kristin LPP skal øke reservene og
aksellerere produksjonen på feltene
som er og skal knyttes opp mot platt-

formen. Det er behov for å re-
dusere trykket inn på selve
prosessanlegget for å tilpasse
det til endret reservoartrykk.
Dermed har lisensen besluttet
å installere en ny kompressor
på det eksisterende anlegget.
Med lavtrykksproduksjon på
Kristin-feltet vil framtidige pro-
sjekter i et lovende område
kunne knyttes opp mot platt-
formen. Totalt vil reservene i
Kristin- og Tyrihans-feltene
økes med opp mot 115 millio-
ner fat oljeekvivalenter.

Aker Midsund leverer til Kristin

Stand: 3E51
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Statoil og Sintef har inngått
en ny rammeavtale som trolig
er den mest omfattende forsk-
ningsavtalen som noen gang
er signert i Norge.

Avtalen mellom Midt-Norges
forskningsfyrtårn  har en po-
tensiell verdi på hele 1 milliard
norske kroner og gjelder for
fire år med opsjon på ytterli-
gere to pluss to år. 

De to selskapene har samar-
beidet tett om forskning helt
siden starten av den norske ol-
jealderen, og Statoil har
gjennom en årrekke vært Sin-
tefs største industrikunde.
Forskningssamarbeidet har
blant annet bidratt til utvikling
av teknologi som flerfasetrans-
port av olje og gass, subsea,
LNG, boreteknologi, material-
teknologi, integrerte operasjo-
ner og  CO2-håndtering. Dette
er teknologi som har vært
svært viktig for utviklingen av
norsk sokkel. Mange mener
norsk sokkel ville vært dominert
av primært amerikanske under-
leverandører og teknologi,  hadde det
ikke vært for Sintef. I stedet er vi nå en
eksportør av tekonologi.   

Mindre byråkrati
Samarbeidet mellom de to aktørene
har løst mange teknologiske utfor-
dringer og sørget for at Statoil ligger
langt framme teknologisk. 

– Sintef har både bredde- og spiss-

kompetanse innen fagområder som er
viktig for Statoil, blant annet innen IO,
dypvanns- og flerfaseteknologi for å
nevne noen. Vi ønsker å samarbeide

med de beste forskningsmiljøene i ver-
den. Sintef har gjennom en årrekke
bygd opp svært sterke miljøer, som bi-
drar til Statoils konkurransekraft. Når
vi nå inngår en rammeavtale er det for
å minske byråkratiet. Da kan vi bruke

mindre tid på papirarbeide for enkelt-
prosjekter, og forske mer, sier Karl
Johnny Hersvik, forskningsdirektør i
Statoil. 

Flerfaseteknologien representerte i
sin tid et kvantesprang for transport av
olje og gass over lange avstander.

– Den internasjonale forskningsinn-
satsen øker, konkurransen er tøffere
og forskning og utvikling vil spille en

avgjørende rolle for å løse
globale energiutfordringer.
Vårt ansvar er å passe på at
Statoil har den forsknings-
messige kompetansen og ka-
pasiteten som trengs, og av-
talen med Sintef er en del av
dette, sier Hersvik.

Av Statoils totale FoU-
budsjett på rundt 2,4 milliar-
der kroner i 2011 bruker sel-
skapet 1,2 milliarder på eks-
terne leverandører, hvorav
Sintef er en av de viktigste.

Unni Steinsmo, konsern-
direktør i Sintef er strålende
fornøyd med avtalen.

– Dette er en viktig avtale
for Sintef, og det er en aner-
kjennelse å bli valgt som
samarbeidspartner. Avtalen
gir både forutsigbarhet og
langsiktighet, sier hun.

Samarbeidet omfatter
hele bredden av Sintefs virksomhet,
som boreteknologi, materialer, sikker-
het, oljevern og samfunnsfag.

Milliardavtale mellom Sintef og Statoil

Stand: 3E34

Direktør Karl Johnny Hersvik i Statoil og konsernsjef Unni Steinsmo i Sintef har signert en ny,
langsiktig avtale om forskning. (Foto: Lars Reistad).
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Helge Kvalvik (34) har tatt
over roret i Boa Offshore og
Taubåtkompaniet. Han er
utdannet sivilingeniør fra
NTNU og økonom fra
Handelshøyskolen i Bergen.

Kvalvik kjenner rederiene godt fra før
etter å ha  jobbet der fra 2000 til
2003. Han kommer fra stillingen som
adm. dir. i tungløftbedriften Sarens
Transrig og var etter dette daglig leder
for hele Sarens virksomhet i Nordame-
rika. Han har derfor god kjenneskap til
offshoremarkedet både nasjonalt og
internasjonalt.

De viktigste oppgavene i Boa/Tau-
båtkompaniet blir nå å konsolidere
driften og fortsette utviklingen av kon-
sernet etter den gjennomførte refinan-
sieringen sier Kvalvik

Eneeier og tidligere sjef i rederiene,
Ole T. Bjørnevik, vil tre tilbake, og kon-
senterere seg om nybyggingsprosjek-
tene i Boa Offshore samt legge inn en
innsats for å få fly-og helikopterselska-
pet Helitrans tilbake i rute.

Ny boss i Boa Offshore

Inrigo leverer til Goliat

Verdalingen Trond Stensland
(59) har overtatt som sjef for
tungløftselskapet Sarens AS i
Verdal. 

Stensland har solid bakgrunn fra off-
shorebransjen og enterprenørbransjen
blant annet med 14 års erfaring fra
prosjektarbeid i Akerkonsernet. 

Sarens i Norge er i god utvikling, og
Stensland har store ambisjoner om å
videreutvikle tungløftmarkedet både
nasjonalt og internasjonalt fra hoved-
kontoret på Verdal.

Stensland 
overtar i
Sarens

De 150 deltakerne på den 10.
Orkangerkonferansen fikk
klare budskap fra profilerte
foredragsholdere. Statssek-
retær Per Rune Henriksen slo
kategorisk fast at «easy bar-
rels are gone», det betyr at
bransjen vil bli mer og mer
teknologidrevet.

Og her ligger Norge i fremste rekke.
Gjennomsnittlig utvinningsgrad på
norsk sokkel er 46% mot resten av
verden ca 22%. CO2-utslippet i norsk
oljeproduksjon ligger på 1/3-del av
gjennomsnittet i verden. Og verdens
befolkning trenger energi for å kom-
me seg ut av fattigdommen, i dag le-
ver 1,6 mrd mennesker på under 1$ pr
dag. Han ser derfor ingen grunn til at
Norge skal trappe ned sin oljeproduk-
sjon.

Morten Loktu, tidligere forskninsdi-
rektør i Statoil tar nå over som leder
for Statoil Nord. Statoil delte i fjor ut
oppdrag for over 6 mrd kr til midt-

norsk leverandørin-
dustri og mindre vil
det ikke bli i 2011. 

Han fulgte opp
Per Rune Henriksen
med opplysningen
om at norsk olje-og
gassindustri produ-
serer hele 2.500 TWt
pr år sammenlignet
med norsk vannkraft
120 TWt pr år. Et so-
lid bidrag til å forsy-
ne verden med ener-
gi.   

En stor utfordring
i året som kommer
er å få borekostna-
dene ned. Her er det
en priskode å knek-
ke, og flere rigger
må sertifiseres for
norsk sokkel.

Klare budskap på Orkanger

Inrigo, tidligere PTM-producti-
on, i Vanvikan i Leksvik kom-
mune har fått i oppdrag å pro-
dusere tre enheter for håndte-
ring av prosess- og produk-
sjonskjemikalier til
Goliatplattforme i
Barentshavet.

Plattformen er nå under bygging i Sør-
Korea ved Hyundai Heavy Industries.
Prosjektet til Inrigo utføres for Alfsen
og Gunderson og skal være ferdig i
oktober.

– Enhetene som skal leveres har be-
tydelige dimensjoner og er det største
Inrigo til nå har produsert. Den største

vil være på størrelse med et vogntog
og veie ca 80 tonn. Vi har betydelige
utfordringer med å få transportert det-
te avgårde, sier teknisk sjef Hamid He-
zari, i Inrigo, men legger til at det fin-
nes en løsning på alt.

Morten Loktu, Statoil, omkranset av ivrige leverandører, fra venstre: Knut Karila, Aibel Stjørdal,
Kjell Eggen, Kværner Verdal og Thomas Reinertsen, Reinertsen.
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– Jeg tilhører ikke den genera-
sjonen av politikere som vil stå
på Stortingets talerstol og si
at petroleumsvirksomheten i
Norge er over. 

– Norsk petroleumsindustri og ressurs-
forvaltning er noe alle nordmenn kan
være stolte av. Det var olje-og energi-
minister Ola Borten Moe sine ord da
han i juni la frem den lenge etterleng-
tede Petroleumsmedlingen.

Meldingen har blitt utsatt flere
ganger og skulle opprinnelig være klar
til påske, men den da ferske ministe-
ren ønsket å sette seg skikkelig inn i
problemstillingene rundt petroleums-
meldingen, og den ble utsatt til som-
meren.

– Regjeringen ønsker med denne
meldingen å opprettholde produksjo-
nen fra næringen på et høyt nivå i
mange generasjoner fremover. Dette
vil det bli lagt til rette for. Vi har ressur-
sene, vi har viljen og vi har kompetan-
sen, og vi skal klare å skape store ver-
dier fremover. Og det er min klare am-
bisjon og forventning at aktivitetene
på havet skal føre til store ringvirk-
ninger på land, forsikret ministeren.

Høyere utnyttingsgrad
Meldingen fokuserer også på en styr-

king av Petoro, som  fortsatt skal bidra
til høyest mulig verdiskaping og best
mulig forvaltning av ressursene. Peto-
ro har i sin strategi særlig prioritert
oppfølging av modne felt. Ifølge mel-
dingen skal TFO ordningen også
videreføres. 

Ett annet sentralt punkt er at kost-
nadsnivået innen norsk petroleums-
virksomhet har vokst kraftig de siste
årene. Mange forretningsmuligheter
kan gå tapt dersom en ikke får bedre
kontroll på kostnadene. Petroleums-
meldingen peker på behovet for at
næringen starter en fellesdugnad for å
redusere driftskostnadene på norsk
sokkel, samt at man må få økt fokus
på at mest mulig av de gjenværende
ressursene blir utvunnet.

– Utviklingen på Ekofiskfeltet illus-
trerer potensialet for økt utvinning på
en god måte. Ved oppstart av feltet i
1971 var det planlagt å produsere 17
pst. av ressursene i feltet. I dag er pla-
nen 52,5 pst. Denne differansen ut-
gjør flere hundre millioner fat oljeekvi-
valenter. Fremdeles vil nærmere halv-
parten av ressursene forbli i bakken
med dagens planer. Målet framover
må være å redusere denne andelen yt-
terligere, heter det. Meldingen foreslår
videre at det etableres et forsknings-
senter for økt utvinning.

Elektrifisere fra land
Det å drive felt til havs med elektrisitet
fra land kan redusere norske klimagas-
sutslipp. Meldingen nevner bla føl-
gende tiltak: Fortsatt krav om vurde-
ring av kraft fra land som energiløs-
ning for nye felt og ved større ombyg-
ginger av eksisterende felt.  Samtidig
kan elektrifisering av sokkelen være
både kostnadskrevende og en utfor-
dring for strømnettet på land, uten at
de globale utslippene av klimagasser
nødvendigvis går ned. 

Økt fokus på gass
Gass har i løpet av de siste årene gått
fra å være en uttalt del av energimik-
sen til å bli «den fortiede energikil-
den» – en energikilde alle bruker, men
ingen tør å snakke høyt om. Spesielt
påfallende er det at gass nærmest er
fraværende fra den europeiske debat-
ten om fremtidens energimiks. Dette
til tross for at gass ikke bare er viktig
for europeisk forsyningssikkerhet,
men også, i forhold til bruk av kull, et
effektivt tiltak i kampen mot mennes-
keskapte klimaendringer.

Uåpnede områder
Det er fortsatt store uåpnede områder
på norsk sokkel. Halvparten av områ-
dene hvor man forventer at det kan

finnes petroleum, er i dag åpnet. Det-
te betyr at det finnes gode muligheter
til å gjøre betydelige funn også i fram-
tiden.  

At det ikke er åpnet nye områder
siden 1994, gjør at de mest prospekti-
ve og tilgjengelige områder etter hvert
er utforsket. Nytt areal er derfor viktig
for å bidra til at verdiskaping, syssel-
setting og produksjon opprettholdes
over tid. Derfor har regjeringen startet
en åpningsprosess for havområdene
ved Jan Mayen og vil starte en tilsva-
rende prosess for det tidligere omstrid-
te området vest for avgrensningslinjen
i Barentshavet sør når delelinjeavtalen
med Russland har trådt i kraft.

Meldingen sier at åpning av nye
områder er nødvendig for å gjøre nye
store betydelige funn og opprettholde
en betydelig petroleumsproduksjon
som sikrer verdiskaping, investering,
sysselsetting og statlige inntekter i
årene fremover.

Stand: 3D26

Petroleumsnæringen – en næring for fremtiden
Petroleumsmeldingen:
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Haakon Haaland: Kommer fra ledende stillinger i Conoco i Houston og ConocoPhillips
i Stavanger før han overtok som daglig leder for E.ON Ruhrgass Norge i 2008.

Operatørens hjørne

Nye aktive selskaper nødvendig i Norskehavet
For første gang på sju år har vi fått en
stortingsmelding om Norges desidert
viktigste næring. I meldingen legger
regjeringen fast at hovedmålet i petro-
leumspolitikken er å legge til rette for
lønnsom produksjon av olje og gass i
et langsiktig perspektiv. Samt at petro-
leumsressursene også fremover skal
bidra til kvalitativt bedre liv i Norge.
Meldingen gir en god oversikt over
status for norsk sokkel, setter dette i et
historisk perspektiv og diskuterer sam-
tidig ulike tiltak som regjeringen vil
vektlegge for å nå den ovennevnte
målsettingen.

Undertegnede representerer E.ON
Ruhrgas Norge (ERN). Selskapet eta-
blerte seg i Norge i 2003 gjennom
kjøp av en andel i Njordfeltet. Vi er så-
ledes en av de nye aktørene. I 2007
kjøpte vi 28 prosent av Skarv lisensene
fra Shell for ca. 5 milliarder kroner –
ett av de største kjøpene av ikke ut-
bygde reserver noen gang på norsk
sokkel. På grunnlag av Skarvutbyg-
gingen og videreutvikling av Njordfel-
tet har vi vært en av de store investo-
rene på norsk sokkel de siste årene.  Vi
har fulgt en fokusert strategi og har
bygd opp kapasiteten og kompetan-
sen gradvis. Hovedvirksomheten vår er
i Norskehavet.  Her har vi 25 lisenser
hvorav fire operatørskap.  

I meldingen legger regjeringen b.la
stor vekt på å øke utvinningen av på-
viste ressurser, dvs. øke utvinningsgra-
den i eksisterende felt samt bygge ut
påviste funn.  Uten å eksplisitt fasts-
sette det som et politisk mål, refereres
det til Åm-utvalgets visjon om å øke
utvinningen med 15 mill. boe eller
9000 milliarder kroner i brutto salgs-
verdi!

Erfaringene vi har gjort på Njordfel-
tet illustrerer på en interessant måte
hva som er mulig få til med hensyn til

å øke utvinningsgraden i et felt når vil-
jen, troen og evnen er tilstede. Njord
startet produksjonen i 1997. Antatte
reserver i PDO’en var ca 32 mill. SM3
olje. På grunn av raskt fallende pro-
duksjon ble reservene nedskrevet med
ca en tredjedel kort tid etter oppstart.
Da ERN kom inn i 2003 så en for seg

nedstengning av feltet kanskje så tid-
lig som i 2007-10.  I dag er situasjonen
den at reservene er antatt å være høy-
ere enn på PDO tidspunktet og leveti-
den forlenget til 2020. I februar 2011
var dagsproduksjonen den høyeste
noensinne. Det interessante er likefullt
hva og hvorfor har dette skjedd?  

Den faktiske historien er kort fortalt
at investorene i feltet restartet investe-
ringene.  Dette skjedde på flere områ-
der, men etter mitt skjønn den klart
viktigste var gjennomføringen av
Njord gasseksport prosjektet som stod
ferdig i 2007.  Dette økte umiddelbart
produksjonen.  Videre investerte eier-
ne i nye produksjonsbrønner samt i le-
ting etter nye ressurser i området.
Produksjonsbrønnene og letingen har
gitt gode resultater som i sum har ført
til økt produksjon og reserver.

Grunnene til hvorfor dette har
skjedd er nok mer sammensatt. Da ut-
siktene for Njord var som mørkest
kom der inn en rekke nye selskaper.

For oss var Njord ”viktig” butikk. Vi så
gode og attraktive muligheter til å øke
lønnsomheten av oppkjøpet vårt
gjennom å investere i de ovennevnte
tiltakene.  Vi har også hatt en god
operatør, først Hydro så Statoil, som
responderte på forslagene våre på en
konstruktiv måte og dermed fikk vi til

denne positive utviklingen.
Historien om Njord er ikke over og

ei heller enestående på norsk sokkel.
Som i all forretningsvirksomhet må
inntektene være større enn kostna-
dene. Siden 2003 har bransjen hatt
glede av stadig høyere priser, men vi
har samtidig sett en kostnadseksplo-
sjon på norsk sokkel.  Begge deler om-
tales i petroleumsmeldingen.  Tydelig-

heten mht. konkretisering av tiltak for
å nå målene om radikalt økte utvin-
ninger er midlertidig ikke like sterk.
Og aller tausest er det med hensyn til
det som myndighetene direkte kon-
trollerer nemlig særnorske petroleums
skatter og miljøavgifter.  En av de stør-
ste kostnadene for aktørene på norsk
sokkel er skatt (marginal skatten er
78%).  Njord og alle andre felt vil på et
eller annet tidspunkt komme i en situ-
asjon hvor sum kostnader overstiger
inntekten.  Disse vil da bli stengt ned
dersom det ikke finnes forventinger
om positiv lønnsomhet etter skatt ved
fortsatt drift. Gjennom skatt og av-
giftspolitikken sitter myndighetene
med et klart ansvar. De vil i vesentlig
grad være med å påvirke hvor lenge
norske felt vil produsere. «Vinnerne»
ved forlenget levetid og dermed økt
utvinning er hele det norske samfun-
net, men hvorav kanskje norske oljear-
beidere og leverandører er de som tje-
ner mest.  I denne fasen er det liten
grunnrente for investorene.  Spørsmå-
let er ikke om denne diskusjonen kom-
mer, men når – og så får vi i bransjen
passe på så politikerne tar denne dis-
kusjonen før det er for sent...

«Da E.ON kom inn i 2003 så en for seg
nedstengning av Njordfeltet kanskje så tidlig 

som i 2007-10. I dag er situasjonen den 
at reservene er antatt å være høyere enn 

på PDO-tidspunktet og levetiden 
forlenget til 2020.»

for 15 år siden

Midt-Norge tar
Heidrunoppdrag
Statoil har inngått driftskontrakter
for Heidrun på over 580 mill, og
over 80% er gått til bedrifter i Midt-
Norge. Fordelingen er jevn mellom
Trøndelag og Møre og Romsdal. I til-
legg vil det komme kontrakter til
metanolfabrikken på Tjeldbergod-
den. Dette ble opplyst av innkjøpsdi-
rektør Petter H. Tomren i et møte ar-
rangert av Sør- og Nord-Trøndelag
fylkeskommune.  

Felles trøndersk satsing
på ONS -96
Trønderne stiller sterkt med et A-lag
på årets store oljemesse ONS 96 i
Stavanger. På en stand på hele 250
m2 viser 14 trønderske bedrifter seg
selv og sine bedrifter. Fellesstanden
organiseres av Midnor CNI, og de
trønderske fylkeskommunene støt-
ter arrangementet med den felles
kantina.  

Osebergkontrakt til 
Aker Verdal
Aker Verdal sikret seg nylig kontrak-
ten på understallet til Oseberg Øst
der Norsk Hydro har produksjonsan-
svaret. Verdien er på rundt 300 mill,
og oppdraget ble vunnet i sterk
internasjonal konkurranse. Prosjek-
teringen blir gjort i samarbeid med
Aker Engineering.

Aker Vestbase utvider
Aker Vestbase er i gang med betyde-
lige utvidelser med  tanke på å yte
service i forbindelse med tildeling-
ene i 15. konsesjonsrunde. Basesjef
Gunnar Backer forteller at 700.000
m3 stein skal ut i sjøen for å få en
baseutvidelse på 175 mål. Basen har
siden 1994 hatt en meget positiv ut-
vikling under Aker-paraplyen, og
dette ga hele 1389 riggdøgn i 1995.
En vesentlig del av dette skyldes 
Åsgardutbyggingen hvor hele 60
produksjonsbrønner skal bores.    

Nr 3, mars 1996.

Oppmerksomheten rundt
Barentshavet gir vind i seilene
for EMGS. Selskapet har sam-
let inn EM-data for hele 16000
kvadratkilometer i Barents-
havet, og med funnene på
Skrugard og Norvarg, er med
ett dette data av veldig 
attraktiv art. 

– Vi merker stor pågang fra flere olje-
selskap i forbindelse med multiklient-
undersøkelsene vi har gjort i området

Vi regner med at det blir gjort langt
flere EM undersøkelser i Barentshavet i
tiden fremover, sier Chris Guldberg,
PR-sjef i EMGS. I multiklientundersø-
kelsene kan dataene kjøpes i etter-
kant.

Skurgardfunnet var klart avtegnet
på de tredimensjonale illustrasjonene
som EMGS genererer, som et område
av interesse. Det var derfor neppe
noen tilfeldighet at selskapet nylig ble
tildelt en ny kontrakt for Statoil for å
innhente EM-data i Barnehtshavet.

Medvind i Barentshavet
EMGS:
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Sarens offers customized engineered solutions 
for heavy lifting and transportation 

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

-  Specialized on derricks and spud can operations 
-  Trailer movements and load-out operations of heavy structures 
-  Cranes 
-  Lifting and jacking 
-  Skidding and ballasting 
-  Engineering and custom design 
-  Project management

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

Sarens offers customized engineered solutions for heavy lifting and transportation,
including engineering, equipment supply, and efficient performance for offshore and
onshore industry. We perform world-wide assignments. 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. 

Sarens AS, PB 733, Finstadgården, NO-7651 Verdal, Norway
Tel.: +47 74 04 65 80 / Fax: +47 74 07 61 50 / Email: sarens@sarens.no / www.sarens.no – www.sarens.com

Med kjøpet av ExxonMobil
sine 20 prosent i Njord, marke-
rer GDF Suez Norge seg som
en stadig tyngre aktør i områ-
det.  Franskmennene, med en
trønder i spissen sitter nå med
hele 40 prosent av lisensen. 

– Njordhandelen var rett og slett en
god handel, slik vi ser det. Vi kjenner
feltet godt, så da vi fikk muligheten til
å by på ExxonMobil sine 20 prosent, så
var det  forretningsmessig riktig, for-
teller Terje Overvik, adm. dir. i GDF
SUEZ E&P Norge. 

Han påpeker at til tross for at Njord
er et felt som etter tradisjonell tanke-
gang er inne i senfase, så er det frem-
deles store muligheter i området. 

– Nordvestflanken, lavtrykkspro-
sjektet, Hyme som en tie-in og Noa-
tunprospektet hvor vi er inne på eiersi-
den gjør Njord til et meget interessant
felt. Man har også hatt stor suksess
med de siste brønnenne, og det er
fremdeles nye boremål, forklarer han. 

Ikke gitt opp Vøring
Overvik var tidligere konserndirektør
for undersøkelse og produksjon for
Norge i Statoil. Han er dr.ing. fra
NTNU i Trondheim og begynte i Statoil
i 1983. Han har hatt en rekke sentrale

stillinger i konsernet, blant annet
plattformsjef og produksjonsdirektør
for Statfjordfeltet. Siden 2007 har han
altså sittet ved roret i GDF Suez Norge.
Han tror at hans inntreden i selskapet
bidro til mer satsing i Norskehavet.

– Kjennskap til dypvannsområdene
i Norskehavet var det nok jeg som tok

med inn i selskapet forteller Overvik. 
I 2009 kjøpte de seg inn med 10

prosent i Gro-lisensen i Vøringsbas-
senget.  

– Slik vi ser det ble Gro en skuffelse,
så nå er vi i tenkeboksen hva det om-
rådet angår, men vi har på langt nær
gitt opp Norskehavet, sier Overvik.

Selskapet søkte på en lisens i Nor-
skehavet i 21. konsesjonsrunde, men
fikk den ikke. Derimot fikk de tre ope-
ratørskap i Barentshavet.

GDF Suez Norge tyngre inn i Njord

Stand: 3D37

Selbyggen Terje Overvik leder GDF
Suez Norge.
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Politikeren har ordet

Tore Sandvik. Fylkesordfører i Sør-Trøndelag.

– 200.000 arbeidsplasser
Petroleumsvirksomheten i Midt-Norge
er allerede betydelig og potensialet
framover er stort:. Det forventes at da-
gens oppdragsnivå på 26 mrd kr pr år
vil øke til ca. 40 mrd kr pr år fra 2015.
Bla kan nevnes at driftsoppgaver knyt-
tet til eksisterende installasjoner i Nor-
skehavet, er i en stabil og økende ut-
vikling og det ligger et potensiale i
økte driftsoppgaver fra dagens nivå på
om lag 7 mrd. kroner til omlag 10
mrd. i 2020. 

Petroleumsvirksomheten vil være
en betydelig faktor i det norske sam-
funnet i mange tiår framover. Potensi-
alet for verdiskaping i vår region, knyt-
tet til denne næringen, vil være bety-
delig i årene som kommer. 

Årsproduksjonen av olje vil holde
seg stabil de neste fem til ti årene.
Gassproduksjonen vil holde seg på et
betydelig nivå - mellom 105 og 130
mrd Sm3 pr år - i alle fall de neste ti
årene. 

Ifølge Oljedirektoratets ressursregn-
skap er det pr i dag produsert om lag
40 % av de forventede utvinnbare res-
sursene på norsk sokkel. 

Dette blir ytterligere styrket
gjennom spennende nye, større funn i
Barentshavet og Nordsjøen. I Nordsjø-
en har Statoil, som operatør, sammen

med partnerne Petoro (30%), Det nor-
ske oljeselskap (20%) og Lundin
(10%)i Aldous Major Syd-prospektet
gjort et betydelig oljefunn. I Barents-
havet har vi nye større gassfunn på
Norvarg og Skrugard-feltene. Ressurs-
regnskapet og nye funn gir grunnlag
for petroleumsvirksomhet i mange,
mange år framover. 

Norge var i 2010 verdens nest stør-
ste gasseksportør – bare slått av Russ-
land. Norsk oljeeksport var i 2010 ver-
dens syvende største. Eksportverdien
av petroleumprodukter var på om lag
500 mrd kr – nesten ti ganger større
enn eksportverdien av fisk og står for
om lag 50% av den samlede eksport-
verdien. 

Ifølge Oljedirektoratets ressursregn-
skap er det pr i dag kun produsert om
lag 40 % av de forventede utvinnbare
ressursene på norsk sokkel. 

I regjeringens St.meld nr 28, (2010
-2011): ”En næring for framtida – om
petroleumsvirksomheten” – er sentra-
le mål for regjeringens petroleumspoli-
tikk at virksomheten på sokkelen skal
gi lønnsomme og attraktive arbeids-
plasser på fastlandet. Det vil nå bli stilt
krav om at operatørene senest to år
etter at feltet er satt i produksjon skal

evaluere regionale og lokale ringvirk-
ninger av utbyggingen. Dette vil også
gi ytterligere ringvirkninger i vår regi-
on.

Trøndersk industri er en betydelig
leverandør av varer og tjenester til pe-
troleumsvirksomheten. Olje-og gass-
feltene i Norskehavet er i stor grad be-
tjent av virksomheter i Midt-Norge.
Midtnorske bedrifter er med og leve-
rer utstyr til bla plattformunderstell,
seismikkkartlegging, overvåking og in-
speksjon, undervannsoperasjoner,

brønnstrømskartlegging, rørteknologi,
drift-og vedlikeholdsoppdrag, mm.

Det er gode tegn når store bedrifter
som bla FMC, Siemens, Veritas, Tech-
nip, Teekay, Reinertsen, Aibel utvider
og investerer i vår region og når olje-
selskaper med tilknytning til vår region
gjør gode, nye funn. 

Mange trønderske bedrifter benyt-
ter nå erfaringen fra norsk sokkel til å
satse internasjonalt. Bla viser interes-
sen for den midtnorske standen på ol-
jemessen i Aberdeen i begynnelsen av
september stor og økt interesse for
internasjonal satsing.

En av våre største konkurransefor-
trinn og ofte årsakene til at mange av
de større aktørene i næringen nå sat-
ser her, er tilgangen på arbeidskraft,
kunnskap og kompetanse fra våre
forsknings-og utdanningsmiljøer med
SINTEF, NTNU og HIST i spissen. Sam-
spillet mellom industrien og FOU-mil-
jøene lover godt for videre vekst og ut-
vikling i vår region. 

Fylkeskommunen ønsker å være en
viktig medspiller i dette arbeidet, og vi
skal ha stor oppmerksomhet på dette
området i tiden framover.

«Norge var i 2010 verdens nest største gasseksportør –
bare slått av Russland. Norsk oljeeksport var i 2010

verdens syvende største. Eksportverdien av
petroleumprodukter var på om lag 500 mrd kr – nesten ti
ganger større enn eksportverdien av fisk og står for om

lag 50% av den samlede eksportverdien.»

Kristiansunderne i WeSubsea
er nå i full gang med produk-
sjon av sine nye titan-dredger. 

WeSubsea er første og eneste aktør på
markedet som bygger sine dredger i ti-
tan. Å produsere utstyret i titan kontra
stål, som er normen,  gir bedre fasthet
og styrke, samtidig som man får en
betydelig vektreduksjon. I tillegg økes
levetiden betraktelig. 

Firmaet spesialiserer seg på masse-
forflytning på havbunnen, og har i sitt
relativt korte liv etter etableringen i
fjor, rukket å vinne nyskapningspro-
grammet til NTNU og Innovasjon Nor-
ge. Vertøyet de har utviklet kan en-
klest beskrives som en støvsuger som
med hjelp av vanntrykk flytter alle ty-
per bunnsubstrater. Hvor stort verktøy
som benyttes til ulike oppgaver be-
stemmes av størrelsen på steinene,
grusen, eller det en ønsker å flytte. 

Utdatert utstyr
Gründerne er meget fornøyd med ma-
terialvalget.

–  Å kunne levere lettere og mer
bestandig utstyr betyr mye i dette
markedet. Vi mener at mye av utstyret
som tilbys i dag rett og slett er utda-
tert. Det har skjedd lite utvikling i
dredging-bransjen de siste 10-20
årene. Dagens utstyr er vanskelig å
montere, håndtere og ikke effektivt
nok. Vi så muligheten til å levere et
mye mer kundetilpasset produkt sam-
tidig som vi skaper vår egen arbeids-
plass i hjembyen vår Kristiansund.  I

samarbeid med
NTNU kjørte vi et
forskningprosjekt for
å finne det optimale
designet for ejekto-
rer. Resultatet er en
ejektor med marke-
dets beste virknings-

grad. Dette betyr mer kraft for mindre
tilført hydraulikk, kombinert med et
design som gir stor fleksibilitet, og vi
mener de er markedets beste, sier
daglig leder, og en av gründerne i sel-
skapet, Øystein Solli. 

Konkurrentenes dredge veier i dag
350 kilo. Wesubsea sin titanversjon
veier 90 kg. Dredgene er spesiallaget
for bruk på store dyp, og kan enkelt
opereres av ROV eller dykkere. 

Store ambisjoner
Så langt er flere dredger ferdigstilt. 

– Mange flere er i produksjon med
leveringsdato i slutten av august.
Jobbforespørslene har allerede begynt
å strømme inn. I løpet av kort tid vil vi
kunne levere et meget bredt produkt-
spekter innen subsea dredging. ROV
Dredger i størrelse 4”, 6”, 8” og 10”
utgjør basisproduktene i tillegg til an-
net subsea utstyr som HotStabs og
Baskets. På sikt skal det også utvides til
utleie av større subseadredger, fortel-
ler Solli.

Satser stort med dredger i titan Fakta titan
Materialet har en rekke
anvendelser pga lav tetthet, stor
styrke og fasthet og korrosjons-
bestandighet. Titan veier omtrent
45 % mindre enn stål, og har en
meget god motstandsevne mot
korrosjon og reagerer svært sakte
med vann og luft. 

Testing av WeSubsea
dredgingutstyr om
bord i DeepOcean-
fartøy. 
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Utgard Høgda blir beskrevet
som et krevende og lite utfor-
sket område i Norskehavet
som huser blant annet PL330,
et område Tyskeide RWE Dea
Norge mener det er mye å
undersøke. 

Nå har de fått med seg Marathon og
Lundin i lisensen etter at RWE Dea
solgte 60 prosent av lisensen til de to
som nå sitter med 30 prosent hver.

– Vi er fornøyde med å samarbeide
med to sterke og høyt kvalifiserte part-
nere i PL330, som er en lisens vi har
stor tro på. Vi har brukt mye tid og res-
surser på å forbedre seismikken i den
både krevende og lite utforskede Ut-
gard Høgda. Denne innsatsen har nå
båret frukter, sier Hugo Sandal, admi-
nistrerende direktør i RWE Dea Norge
AS.

RWE Dea markerte seg i Norskeha-
vet i fjor med funnet av gassfeltet Zi-
dane-1 som ligger 15 km nordvest for
Heidrun og 35 km sør for Skarv.

Nye partnere i
Utgard Høgda

190 millioner ekstra fat med
olje. Uansett oljepris er det
snakk om store verdier som
Statoil nå mener de skal få ut
av Heidrun med bruken av ny
teknologi. 

Statoil har måtte tåle kritikk fra lisens-
partner Petoro for utnyttelsesgraden
på Heidrun. Kompliserte brønner med
kort levetid og store korrosjonsproble-
mer har gjort at utnyttingsgraden på
Heidrun var nede i 35 prosent en peri-
ode. Nå tror Statoil at de kan komme
opp på 53 prosent.  Dette vil også bety
at levetiden forlenges med 25 år – fra
2020 til 2045. 

– Heidrun-lisensen skrev høsten
2009 ned ressursgrunnlaget med 100
millioner fat olje.  

Brorparten av ressursene er ikke
borte, det jobbes kontinuerlig med å
øke utvinningsgraden på Heidrun slik
at vi kan produsere mer enn dagens
justerte reservegrunnlag, opplyser
Sverre Kojedal, informasjonssjef i Sta-
toil. 

Da PUD for Heidrun ble levert myn-
dighetene i 1991, ble det anslått at
feltet ville produsere vel 750 millioner
fat olje. Da last nummer 1.000 ble
sendt av gårde i august 2009 hadde
feltet levert nærmere 820 millioner
fat. Men Heidrun er et krevende felt,
med store utfordringer knyttet til
sandproduksjon, avleiringer og tøffe
korrosjonsforhold i brønnene. 

Ny teknologi
– Dreneringsstrategien av feltet er

under oppdatering. Dette arbeidet er
planlagt ferdigstilt medio 2011 og den
nye strategien vil legge premissene for
drenering av de resterende reservene
på feltet. Vi jobber også med å flere
tiltak som vil øke utvinningen, sier Ko-
jedal og nevner at antallet brønner
skal økes, samt at Statoil jobber med
et pilotprosjekt for å holde trykket i
gasskappen som ligger over reservoa-

ret oppe. 
– I piloten ser vi på injeksjon av

polymerer og injeksjon av avsaltet sjø-
vann. Vi har stor tro på at injeksjon av
polymer vil bidra til økt utvinning. Å
tilsette polymer i injeksjonsvannet vil
medføre at vi får en annen viskositet
som vil danne en klarere vannfront til å
skyve olje foran seg, forklarer Kojedal.

I tillegg ser han på mer tradisjonelle

metoder som alternative måter for
sandhåndtering og brønndesign. 

Allerede har Statoil klart å øke pro-
duksjonen. En stund var de nede i en
produksjon på rundt 56 000 fat i døg-
net. Men etter intensivt brønnarbeid
har mannskapet klart å komme opp i
rundt 75 000 fat i døgnet.

Renessanse for Heidrun
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Vendepunkt for Det norske

Stand: 3E41

Det norske oljeselskap jubler
fra hovedkontoret i
Føniksbygget på Torvet i
Trondheim. Selskapet har 20
prosent i det som er årets stør-
ste offshorefunn i verden, og
et av de ti største funn på
norsk sokkel noensinne. Om
det ikke akkurat er fugl Føniks
som stiger opp av asken, så er
det et dramatisk vendepunkt
for selskapet.

Administrerende direktør Erik Hau-
gane serverte de gode nyhetene med
gullsløyfe på – og det med god grunn.
Funnet på Aldous Major Sør tilfører
Det norske alene mellom 80 og 160
millioner fat. Sammen med andre funn
i år som Krafla og Norvarg betyr det at
selskapet nå har mellom 350 og 400
millioner fat i porteføljen. Selskapet
har vært med på å levere plan for ut-
bygging og drift (PUD) for Atla, og vil
trolig levere PUD som operatør for Jet-
te (tidligere Jetta) i høst.

– Det er klart dette er et vende-
punkt for oss som selskap. Aldous er
stort for Statoil som er hundre ganger
større enn oss i markedsverdi. Da er
det klart at dette er eventyrlig stort for
oss. Dette er noe vi ikke kan vente å
oppleve ofte, sier en tydelig fornøyd
Haugane. 

– Vi har hele tiden hatt tro på at vår
offensive letestrategi skulle gi resultat,
selv når det buttet i mot med mange
tørre brønner i fjor. Slik er denne bran-
sjen, du må lete for å finne. Ikke minst
har vi lenge hatt stor tro på Aldous –
og det slo til, legger han til.

Det er ikke sikkert at funnfesten er
over. Det er blant annet klart for bo-
ring på Aldous Major nord, som også
er svært så lovende. Aldousprospek-
tene alene kan komme over en milli-
ard fat, og som kjent er dette knyttet
sammen med det nærliggende funnet
på Avaldsnes.

Mot utbygging
Til nå har Det norske i hovedsak drevet
med letevirksomhet. Som ventet har
det gitt mye røde tall i regnskapene,
men det mer enn oppveies når store
funn nå har gått inn. Funnene sender
Det norske opp på det nivået de øn-
sker å være – et fullverdig oljeselskap
som driver med leting, utbygging og
produksjon.

– Vi skal fortsette å lete for å finne,
men samtidig er vi nå inne i en ny fase
der utbygginger vil komme. Den første
vi er med på er Atla, og vi er nær be-
slutning om PUD på Jette. Fortsatt ar-
beider vi med det samme målet for
Draupne. Vi vet også at Statoil arbei-
der for å en rask utbygging på Krafla,
som ble funnet tidligere i år. Samlet vil
det gi oss en betydelig produksjon om
noen år, opplyser Haugane.

Hva blir neste skritt, og hvordan en-

drer dette måten dere jobber på?
– Vi følger den strategien vi har

hatt lenge, men det er jo langt lettere
å få dette gjennomført og finansiert
når vi har fått så formidabel verdiøk-
ning på vår portefølje. Det som har
skjedd i år gjør at vi overoppfyller de
mål vi satte oss for flere år siden. Det
til glede både for samfunnet og for
våre aksjonærer, forkalerer han. 

Markedet setter også tydelig pris på
det som har skjedd med Det norske.
Da dette gikk i trykken var det fjerde
dag på en uke at aksjen var av vinner-

ne på Oslo Børs. På en måned steg ak-
sjen med 58 prosent, og 110 prosent
på ett år. I samme periode har hoved-
indeksen falt stadig nedover. 

Perler på en snor
Etter flere tørre og skuffende boringer,
var det på forsommeren det løsnet for
Det norske. I mai ble det klart at sel-
skapet var med på et funn på Krafla-
prospeket ved Oseberg. Når også Kra-
fla West var ferdigboret med funn som
resultat, var det klart at det dreide seg
om til sammen 50-80 millioner fat
med lettprodusert olje i et feltnært
område. . Her sitter Det norske på 25
prosent av lisensen.  Dette i seg selv
var veldig gode nyheter for selskapet.
Deretter kom nyheten om et mindre
gassfunn på Skalle. Så braket det løs.
Mandag 8. august fikk vi vite at det
var funnet gass tilsvarende mellom 63

og 315 millioner fat oljeekvivalenter
på Norvarg i Barentshavet. Det norske
har en andel på 20 prosent i funnet.
Samtidig kom det rapporter om at noe
stort var på gang på Aldous.

Rosinen i pølsa
En uke senere kom rosinen i pølsa.
Ikke bare var reservene i Aldous Major
Sør dobbelt så store som man hadde
trodd. Men Aldous Major Sør hang
sammen med funnet på Avaldsnes
Øst, og vips så var Det norske med på
det som kan være et av norgeshistori-

ens største funn. Hva følte du da, som
det heter innen idretten?

– Selvfølgelig var det følelse både
av glede og lettelse. Det blir lettere å
gå videre med de mange oppgaver vi
har tatt fatt på. Det var stort for hele
selskapet, men kanskje like viktig et
vendepunkt for oljenorge. Det viser at
dette er en næring som står foran
vekst, ikke det motsatte. Det er ennå
mye å finne, og bygge ut, på norsk
sokkel – og vi skal være med på det. 

Tanker rundt boringen av Aldous
Major nord ?

– Ny spenning og nye forventning-
er. Vi er midt i smørøyet i Nordsjøen
med eierandeler i Aldous og operatør-
skap på Draupne. Samtidig er det vik-
tig å se at dette året også har gitt et
betydelig større tro på Barentshavet.
Vi tror fortsatt nordområdene blir sta-
dig viktigere de neste årene.

Gode nyheter i kø for Det Norske, med 20 % i det eventyrlige Aldous-funnet
og 10 % i Totals Altafelt som står for snarlig utbygging. inger johanne stenberg

Aldous-funnet:

Med det nyvunne fundamen-
tet vil utbygginger får mer
oppmerksomhet. Følgende
utbygginger står for tur:

PUD er allerede levert for Totals Alt-
afelt sentralt i Nordsjøen, hvor Det
norske sitter med 10 prosent. Reser-
vene er beregnet til ca. 12 millioner
fat olje.  Selskapet har ambisjoner om
å få levert PUD for egenopererte Jetta

i Nordsjøen i høst. Feltet inneholder
kun 5 til 15 millioner fat olje, men er
drivverdig på grunn av nærheten til
Jotun. Utbyggingen av Draupne lig-
ger litt lengre frem i tid, men Det nor-
ske, som operatør tror feltet kan være
i produksjon allerede i 2015/2016.
Draupne innholder mellom 112 og
172 millioner fat olje. Frøy er også en
klar utbyggingskandidat, men er
foreløpig utsatt.

Utbygginger på beddingen

«Aldous er
eventyrlig stort

for oss.»
Erik Haugane, Det norske
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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

31.08-01.09.2011.
Møre og Romsdal – et senter for norsk
maritim- og petroleumsvirksomhet. 
Ulsteinvik. www.mafoss.no 

6-8.09.2011
Offshore Europe 2011
Aberdeen. www.offshore-europe.co.uk 

13-14.09.2011
Den 7. internasjonale IO-konferansen.
Trondheim. www.io-conf.no 

15.09.2011.
Oljens Dag, Kristiansund
www.komvekst.no 

01.12.2011
Desemberkonferansen 2011
Kristiansund. www.komvekst.no  

Bransjemøter olje & gass

01.09.2011
NPF Trøndelag, medlemsmøte
www.npf.no 

12.09.2011
Maritimt Forum Midt-Norge
Medlemsmøte. www.maritimt-forum.no

13.010.2011
NPF Trøndelag, medlemsmøte
www.npf.no 

17.10.2011.
Maritimt Forum Midt-Norge
Medlemsmøte. www.maritimt-forum.no 

10.11.2011
NPF Trøndelag, medlemsmøte
www.npf.no 

28.11.2011
Maritimt Forum Midt-Norge
Julemøte. www.maritimt-forum.no 

08.12.2011
NPF Julemøte. www.npf.no

Petropolen
29.09.2011
Petropolen, Kristiansund, www.npf.no

27.10.2011
Petropolen, Kristiansund, www.npf.no  

24.11.2011
Petropolen, Kristiansund, www.npf.no

Vil du ha Midt-Norsk Olje & Gass 
tilsendt per e-post?

Ønsker du å få tilsendt avisa i posten?

Send din mail-/postadresse 
til christian@midnor.no

så sender vi deg avisa slik du ønsker.
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Med teknologiske syvmilsstøv-
ler skal havbunns-gasskompre-
sjon opprettholde produk-
sjonsnivået for Åsgardsatelit-
tene Mikkel- og Midgard.
Teknologien beskrives om
banebrytende, og gir mulighe-
ter for økt utvinning på flere
felt. Åsgard blir det første fel-
tet i verden som tar den i
bruk.

Partnerskapet for Åsgard-lisensene le-
verte nylig inn plan for utbygging og
drift (PUD) for det revolusjonerende
gasskompresjonsprosjektet 

– Beslutning om økt utvinning på
Åsgard er en av de viktigste vi tar i år
for å opprettholde produksjonen på
norsk sokkel. Løsningen er muliggjort
gjennom et innovativt partnerskap i
Åsgard-lisensen, sier Øystein Mi-
chelsen, Statoils konserndirektør for
Utvikling og produksjon Norge. 

– Vår visjon er et fortsatt produse-
rende Åsgard i 2050 med en utvin-
ningsgrad i verdenstoppen. Feltet er et
avgjørende knutepunkt på Haltenban-
ken og sentral brikke i Norskehavet,
sier Michelsen.

80 milliarder ekstra
Beslutningen representerer et teknolo-
gisprang som kan bidra til at utvin-
ningsgrad og levetid for flere gassfelt
kan økes betydelig. Ifølge tall fra Sta-
toil vi dette gi 278 millioner oljeekviva-
lenter ekstra til en salgsverdi med da-
gens oljepris på godt over 100 mrd
NOK. Den totale kostnaden på pro-
sjektet er beregnet til ca.15 milliarder. 

– Det gjør prosjektet til en av de
viktigste bidragsyterne til nye volumer,
og gir fremtidige muligheter for økt
utvinning på flere felt, opplyser Statoil.

Teknologi med 
betydelig potensial
Trykket fra reservoarene
på Midgard og Mikkel
svekkes over tid. Dermed
får man problemer med
å kunne opprettholde
stabil strømning og høy
produksjonsprofil fram
til Åsgard B-plattformen.
For å kompensere for
dette vil vi installere
kompressorer på hav-
bunnen nær brønnho-
dene for å øke trykket.
Brønnstrømmen vil bli
sendt i felles rør til Ås-
gard B-plattformen.

– Dette er et kvante-sprang innen
havbunnsteknologi og er et viktig steg
i realiseringen av vår visjon om en
komplett undervannsfabrikk. Teknolo-
gien har et betydelig potensial for økt
utvinning. sier Margareth Øvrum, kon-
serndirektør for teknologi, prosjekter
og boring i Statoil.

I tillegg understreker Øvrum at tek-
nologien er viktig for fremtidig feltut-
vikling i områder med dypt vann og i
arktiske strøk.

– Skal vi lykkes med teknologiutvik-
ling er det svært viktig å teste og kvali-
fisere ny teknologi. Vi har allerede
kommet langt, men vet at også den
gjenstående delen blir en krevende
jobb. Det er alltid utfordringer knyttet
til teknologiutvikling, men vi har krys-
set teknologigrenser tidligere, og vi er
trygge på at vi skal klare å gjøre det
igjen på Åsgard sammen med våre
partnere, sier hun. 

Startet i 2006
Kompressorene vil drives med elektri-
sitet fra Åsgard, og det blir derfor gjort

modifikasjonsarbeid på Åsgard A- og
B plattformene. På Åsgard A skal det
blant annet installeres en ny modul på
800 tonn.

– Vi har gjennom arbeidet på K-lab
på Kårstø foretatt viktig teknologikva-
lifisering som skal sikre målsettingen
og kvaliteten i teknologispranget. Tes-
tingen begynte i 2006 , da med en
kompressor på 8 MW. K-lab gjøres nå
klar til å teste en fullskalamodell. Det
graves ut et basseng som skal stå klart
sommeren 2012, slik at testing av
kompressor kan foregå under vann.
Testingen er planlagt å starte i 2012. I
fullskalatestingen på K-lab skal vi også
simulere kraftforsynings systemet fra
Åsgard A til kompressorene på hav-
bunnen, opplyser Sverre Kojedal, in-
formasjonssjef i Statoil.

Samarbeider med Shell
Shell jobber med samme teknologi på
Ormen Lange-feltet, men da i langt
større skala og med de ekstra utfor-
dringene det fører med seg.  Marga-
reth Øvrum påpeker at det er betyde-

lig synergi mellom
teknologikvalifisering-
en på Åsgard og den
som Statoil utfører

sammen med Shell.
– Systemdesignen har mange lik-

hetstrekk og en del av de samme kom-
ponentene kan brukes på begge syste-
mene, avslutter hun.

Teknologisk verdensbegivenhet på Åsgard

Aker Solutions sikret seg
kontrakten for modifikasjone-
ne som skal til før undervanns-
kompresjonen blir en realitet
på Åsgard. Anslått kontrakts-
verdi er ca. 650 millioner kro-
ner.

– All engineering i kontrakten skal be-
tjenes fra trondheimskontoret, og den
vil holde 120 mann i aktivitet i to og et
halvt år. Å skaffe elektrisitet til kom-
pressorene er en utfordring i seg selv. I
tillegg er det en enorm teknologiutvik-
ling på undervannsbiten som håndte-
res av Aker Subsea, sier Walther Gif-
stad, ansvarlig for Aker Solutions i
Trondheim.

Fenomenal vekst
Siden etableringen av kontoret i 2008
har de opplevd en eventyrlig vekst.
Bare i år har de ansatt 80 nye medar-

beidere, og Gifstad regner med at de
er oppe i 400 ansatte om to år. I dag er
de 250.

– Det er selvsagt en stor utfordring
å vokse så raskt, men vi har gode folk
og gode systemer, så med litt hjelp fra
kontorene i Stavanger og Bergen, går
det relativt smertefritt, foreller Gifstad.
De opplever også et det er mye lettere
å rekruttere i Trondheim. 

I fundamentet for veksten ligger
V&M rammekontrakten for Åsgard A
og B.  

– I tillegg er mange av installasjone-
ne i Norskehavet nå inne i en fase hvor
det er behov for nye oppgraderinger
og modifikasjoner. Det bygges hele ti-
den ut nye satellittfelt, og den gene-
relle aktiviteten er høy. Med vår nær-
het til feltene og Statoil i Stjørdal, lig-
ger vi godt til for videre vekst, sier Gif-
stad.

Aker Solutions fikk jobben

Øystein Michelsen,
Statoils konsern-
direktør for Utvikling
og produksjon Norge,
overleverte planen for
havbunnskompresjon
til olje- og energi-
minister Ola Borten
Moe.

Ansvarlig for Aker Solutions 
i Trondheim, Walther Gifstad.

Ny aktør borer 
i Norskehavet
Østerrikske OMV (Österreichischen
Mineralölverwaltung) har fått klar-
signal for boring på  Chamonix-
prospektet i lisens 471, rundt ti
kilometer vest for Mikkel-feltet.
OMV (Norge) AS ble etablert i
2006, og selskapet er i dag aktive i
12 lisenser på norsk sokkel, hvorav
to er å finne i Norskehavet. 

– Dette er en viktig brønn for
oss. Det vil bli den første vi borer på
norsk sokkel som operatør, og vi
legger derfor mye prestisje i å sørge
for at alt blir gjort riktig i henhold til
norske regler, forklarer Bernhard
Krainer, adm. dir. for OMV (Norge)
AS.  

Krainer beskriver Chamonix-pro-
spektet som et høyrisikofelt, men
de har selvsagt store forhåpninger
om å finne hydrokarboner.

– Vi regner med at et eventuelt
funn vill bestå av gass og konden-
sat, sier han. 

Selskapet har lagt opp til en lett-
estrategi i Norge hvor de søker
større funn i nye områder, fremfor
feltnær leting, opplyser Krainer 

Erfaring fra britisk sektor
– Norge er et viktig satsingsområde
i OMVs kjerneregion i Nordvest-Eu-
ropa. Det resterende letepotensia-
let i Norge er betydelig, og kompe-
tansen og teknologien i Norge er i
verdensklasse. Det er observert sy-
nergier mellom OMVs gass- og
kraftdivisjon og OMV (Norge) AS,
noe som vil komme selskapet til
gode i fremtidige aktiviteter. OMV
drar også nytte av den kunnskap
og erfaring som er bygget opp i
den britiske delen av Nordsjøen og i
området vest for Shetland siden
1980-tallet, opplyser selskapet.
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Professor Olav Bolland og pro-
fessor Hallvard Svendsen fikk
Statoils forskerpris 2011 for
sitt arbeid med å øke forstå-
elsen for CO2-fangst og pro-
sesser for å redusere utslipp til
atmosfæren. 

De to fikk 200.000 kroner og to kunst-
verk fra Roar Wold.

– Først vil jeg si at jeg er veldig glad
og stolt over denne tildelingen som
jeg ser som en anerkjennelse for det
arbeidet som gruppa på CO2-absorp-
sjon har utført gjennom en årrekke.
Dette er et lagarbeid og ingen enkelt-
mannsprestasjon, sa Svendsen, som er
tilknyttet Institutt for Kjemisk Prosess-
teknologi ved NTNU.

Statoils forskerpris er en anerkjen-
nelse av oppnådd forskningsresultat
på høyt internasjonalt nivå. Prisen skal
være til inspirasjon for andre og støtte
til den videre forskning innenfor fag-
områder som Statoil anser som viktige
innenfor sin virksomhet, opplyser Sta-
toil.

– Det innebærer en stor anerkjen-
nelse for mange års innsats innen CCS
(carbon capture and storage), for min
del fra 1989 frem til i dag. Statoil har

vært en av de aller viktigste aktørene
globalt innen CCS, og det er derfor
stort for meg å få prisen fra dette sel-
skapet for innsats innen CCS, meddel-

te Olav Bolland, som er
leder ved Institutt for
Energi- og Prosesstek-
nikk ved NTNU.

Ulleberg fremhevet
forskningens nøkkelrol-
le for å løse fremtidige
globale energiutfor-
dringer.

– Behovet for energi
øker etter hvert som
flere mennesker tar ste-
get ut av fattigdom.

Samtidig blir utvinning av olje og gass
mer teknologisk utfordrende. Parallelt
med dette skal vi løse de globale kli-
mautfordringene.

Statoil hedret NTNU-professorer
Vinnerne av Statoils
Forskerpris 2011,
professor Olav Bolland
(til venstre)  og
professor Hallvard
Svendsen.




