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En mental milepæl Investerer på Draugen
2 nye milliarder går til plattformen
som stadig forlenger livet.

Viktig samarbeid for mest og best mulig
verdiskapning og sysselsetting for
næringslivet i hele Norskehavsregionen.

– Å vinne Gudrunkontrakten viser
at vi er konkurransedyktige
internsjonalt, sier Nina U. Tronstad

Norskehavsrådet
LEDER:

Side 15 Side 18 Side 2

Trond Giske 
til Norskehavs-
konferansen
Under overskriften «Strategis-
ke valg i næringspolitikken»
vil Giske snakke om retnings-
valg for næringspolitikken i
sitt innlegg.

Side 8

Alf Daniel Moen 
har rundet de 60
Fylkesrådslederen i Nord-Trøn-
delag har i hele sin politiske
karriere vært en sentral, og
krystallklar, stemme i regio-
nens olje- og gass-spørsmål.

Siste side

FORCE Technology –
fotfeste hos Gazprom
Etter tre års målrettet jobbing
er FORCE Technology i
Trondheim inne med et tek-
nologiprogram hos russiske
Gazprom.

Side 12

GJESTESKRIBENTER:

Brian Bjordal, Gassco:
Usikkert gassmarked, side 3.

Tord Lien, FrP:
Sammen er vi sterke, side 14. 

Nina U. Tronstad, 
Aker Solutions Verdal:
Lønnsom OG klimavennlig
teknologi, side 16.

Thomas Chr. Thomassen:
Å leve av – og å leve for, side 23

Shell:

Shell, med direktør Gunnar Ervik i spissen, går
inn i et meget spennende boreår i Norskeha-
vet. På gigantstrukturen Gro skal det bores av-
grensingsbrønn, og man skal forhåpentligvis

få svaret på hva nabostrukturen Dalsnuten
holder på av hydrokarboner. Førstnevnte er
sågar på toppen av lista til oljedirektøren hva
spennende boringer i 2010 angår.

Nerve-
pirrende
boringer
i år

Patentert verdens-
nyhet fra Linjebygg
Offshore
Skvalpesonen – de øverste 15 metrene 
av havoverflaten – har så langt vært 
tilnærmet utilgjengelig for inspeksjoner 
og reparasjoner på offshoreinnstallasjoner.
Moldebaserte LBO har utviklet 
løsningen på dette problemet.

Shell-bygget på Råket,
«beste tomta i byen», må
kanskje utvide ytterligere
dersom de spennende
boringene blir noe av.

Side 18

Side 10
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Av Christian M. Bachke
LEDER

Norskehavsrådet ønskes velkommen!
Etter initiativ fra politisk ledelse i de fire
fylkeskommunene i Norskehavsregio-
nen om et sterkere samarbeid innen
området olje og gass, er nå Norske-
havsrådet etablert. Her vil de fire fyl-
keskommunene, Nordland, Nord-Trøn-
delag, Sør-Trøndelag og Møre og
Romsdal samt offshoreengasjerte kom-
muner i regionen, samarbeide for at
petroleumsressursene i Norskehavet
skal gi størst mulig verdiskaping og sys-
selsetting for næringslivet i hele Nor-
skehavsregionen. 

En slik politisk styrt enhet kan føre
til økt tilgang på nye leteområder i
Norskehavet, bedre infrastruktur for
olje- og gassindustrien og styrke mulig-
hetene for ilandføring av nye olje og
gassfunn. Dette vil ha positive effekter
for en rekke aktører innen petroleums-
relatert virksomhet i regionen.

På Stortinget vil politikerne fra de
fire fylkeskommunene ha en betydelig
gjennomslagskraft når de opptrer med
samlet front i viktige saker for landsde-

len. Norskehavsrådet skal nå gjennom
politisk arbeid sørge for at så skjer.

På andre områder opptrer allerede
Midt-Norge i samlet front. Dette gjel-
der for eksempel på de store oljemes-
sene ONS og Offshore Europe hvor
den midtnorske fellesstanden viser et
bredt utvalg av midtnorsk oljeindustri -
godt støttet av fylkeskommunene.

Aktiviteten i Norskehavet og den
landbaserte oljeindustrien i Midt-Nor-
ge har i over 16 år blitt profilert
gjennom tidsskriftet Midt-Norsk Olje &
Gass som leses over det ganske land.
Dette også med støtte fra fylkeskom-
munene og interesserte kommuner.    

Dette viser at vi i Midt-Norge kan
samarbeide om viktige industripolitiske
saker. Vi knytter nå store forhåpninger
til det nye Norskehavsrådet, og de re-
sultater det kan oppnå ved en samlet
politisk påvirkning både lokalt og i
Stortinget.

Neste utgave av
Midt-Norsk Olje & Gass 

kommer 19. mai.

Nytt håp for gassbasert industri på land?
Som følge av ny teknologi og billigere
skifergass blant annet i USA, har prisen
på norsk gass til eksport falt dramatisk
det siste året. Dette kan være dårlig
nytt for oljefondet og for utbygging av
marginale gassfelt på norsk sokkel.
Men dette kan være godt nytt for de
som ønsker å ta norsk gass i bruk i Nor-
ge.

De siste årene har flere interessante
norske industriprosjekt blitt skrinlagt
på grunn av at gassprisene oljeselska-
pene har oppnådd i Europa har vært
svært høye. Det kan nå være tid til å
blåse støvet av disse og se hvilke mu-
ligheter som finnes.

Industriell videreforedling av gass,
som for eksempel produksjon av plast,
metanol, øker verdiskapningen fra gas-
sen to til tre ganger i første foredlings-

ledd! Midt-Norge har vært plaget av
strømmangel og derav høyere strøm-
priser enn resten av landet. Dette delvis
på grunn av for dårlig overføringskapa-
sitet. Dette kan og må det bøtes på.

De største og mest lovende nye
gassfelt på norsk sokkel ligger nettopp
i Norskehavet. Shells felt «Gro» fikk
prisen som «årets oppdager i 2009»
og Dalsnuten like ved siden av tolkes
også som meget lovende. PUD’en for
Statoils Luva-utbygging til 35 mrd kr
skal også leveres snart. 

Dette må bety at det i årene som
kommer vil være rikelig med gass til-
gjengelig for gassbasert industri på
land i Norskehavsregionen. Det nyeta-
blerte Norskehavsrådet skal ikke bli ar-
beidsledig.

Som de observante har fått med
seg, så er dette første nummer
av Midt-Norsk Olje&Gass i nytt
og mer lesevennlig format. 

– Vi gleder oss over at stadig flere i
«Olje-Norge» leser Midt-Norsk Olje &
Gass – både på papir og på nettet. Vi
tror at dette er bladet hvor det er enkelt
å holde seg oppdatert på hva som skjer i
og utenfor Midt-Norge, sier Tori Nord-
botn Bachke i Midnor CNI som er utgi-
ver av Midt-Norsk Olje&Gass.

Det er mye som foregår i midtnorsk
oljeindustri for tiden. Bedrifter fra de
etablerte oljemiljøene lenger sør søker
fotfeste i Midt-Norge, enten i forbin-
delse med skipsmiljøet på Sunnmøre,
basevirksomheten i Kristiansund, tekno-
logimiljø i Trondheim eller de etter hvert

store driftsmiljøene Shell har i Kristian-
sund og Statoil på Stjørdal

Mange har også blikket rettet mot
Norskehavet hvor vi går en spennende
vår i møte. I følge OD ligger to av de
mest spennende blokker på norsk sokkel
her, og på begge skal det bores videre i
første halvår.     

– Vi er i vårt 17. år, og nå tar vi
spranget over i tidsskriftformat. Vi tror vi
derved vil bli enklere å lese og lettere å
sirkulere. Det betyr at flere får informa-
sjon og det gir større verdi for våre an-
nonsører ved at annonsene får lengre le-
vetid, sier Bachke.

Vi håper på en positiv mottakelse, og
er naturligvis mottakelig for kritikk og
gode råd. Send gjerne en e-post med
dine kommentarer til tori@midnor.no

Debuterer i nytt format
Midt-Norsk Olje&Gass:

Nr. 4 - november 2001 – 8. årgang

Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge

Ormen til Møre
– viktigste olje-
politiske sak
noensinne
Blir det i dag bygd et

nytt gassrør i Norskeha-

vet uten ilandføring, vil

Midt-Norge for all frem-

tid bli nektet muligheten

til en storstilt utnytting

av vår kanskje viktigste

naturressurs.
Side 3

Farstad Ship-
ping i medvind
Selskapet har lagt frem

meget gode tall for tredje

kvartal. I tillegg har sel-

skapet inngått fraktavta-

ler for 375 millioner kro-

ner. Side 7

Ny subseahall
på Vestbase
En ny subseahall på

1.400 kvm er nylig tatt i

bruk på Vestbase. Den

«gamle» hallen som sto

ferdig for tre år siden var

for lengst blitt for liten

og en utbygging var en

absolutt nødvendighet.

Side 11

Aker Verdal
satser på 
ungdommen
Aker Verdal satser på

ungdommen i arbeidet

med å sikre seg stabil

arbeidskraft i fremtiden.

Ikke alene, men i et sam-

arbeid med NHO, kom-

munene i bedriftens ned-

slagsfelt, SND og etter

hvert også flere andre.
Side 13

INNSiDEN

Fylkesordfører i Møre og

Romsdal, Ole E. Øverland.

Side 9

– 77 år er ingen alder og 15% sjanse for å finne 30 millioner fat utvinn-

bar olje er i alle fall langt mer spennende enn å satse på Lotto! Det sier

oljeveteranen og forretningsmannen Einar Ianssen i Trondheim som nå

gjennom selskapet Norwegian Petroleum Group (NPG)

igjen satser på oljeleting og boring på Svalbard.

Vil bore på 
Svalbard igjen

Oljeveteranen Einar Ianssen:

Desemberkonferansen:

Også i år er Desemberkonferansen i Kristian-

sund for lengst fulltegnet når den går av stabe-

len for 19. gang den 6. desember. Konferansen

er blitt et unikt treffpunkt med solid faglig inn-

hold og ikke minst et møtested hvor det også

er lagt stor vekt på sosialt samvær i uformelle

og hyggelige omgivelser.

Midt-Norge 
under lupen

Mikkel-feltet vil når det blir satt i produksjon høs-

ten 2003, forventes å produsere i 14 år. Utvinnbare
reserver er beregnet til 20 milliarder kubikkmeter

gass og 35 millioner fat kondensat.

Mikkel i produksjon i 20032,4 mrd. investeres:

Sintef Petroleumsforskning har gjennom flere år

utviklet og tilbudt simulatorer som benyttes i olje-

leting og -produksjon og har opparbeidet seg en

solid posisjon i det internasjonale markedet. Spesi-

elt kan man konstatere gode resultater med den

såkalte SEMI SEkundær MIgrasjon-simulatoren

som gir selskapene konkrete indikasjoner på hvor

de kan finne olje og gass – og i hvilke mengder.

Simulator-suksess for 
Sintef Petroleumsforskning

Side 9

Side 6

Side 12
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2 nye milliarder går til plattformensom stadig forlenger livet.

Viktig samarbeid for mest og best muligverdiskapning og sysselsetting fornæringslivet i hele Norskehavsregionen.

– Å vinne Gudrunkontrakten vardet første målet vi satte oss i
restruktureringsprosessen i 2009sier Nina Udnes Tronstad
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Trond Giske 
til Norskehavs-
konferansen
Under overskriften «Strategis-ke valg i næringspolitikken»vil Giske snakke om retnings-valg for næringspolitikken isitt innlegg.
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Alf Daniel Moen
har rundet de 60
Fylkesrådslederen i Nord-Trøn-delag har i hele sin politiskekarriere vært en sentral, ogkrystallklar, stemme i regio-nens olje- og gass-spørsmål.

Siste side

FORCE Technology
godt inne
Etter tre års målrettet jobbing
er FORCE Technology i
Trondheim inne med et tek-
nologiprogram hos russiske
Gazprom.
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GJESTESKRIBENTER:
Brian Bjordal, Gassco:
Usikkert gassmarked, side 3.
Tord Lien, FrP:
Sammen er vi sterke, side 14. 
Nina U. Tronstad, 
Aker Solutions Verdal:
Lønnsom OG klimavennlig
teknologi, side 16.

Thomas Chr. Thomassen:
Å leve av – og å leve for, side 23

Shell:

Shell, med direktør Gunnar Ervik i spissen, gårinn i et meget spennende boreår i Norskeha-vet. På gigantstrukturen Gro skal det boresavgrensingsbrønn, og man skal forhåpentlig-

vis få svaret på hva nabostrukturen Dalsnutenholder på av hydrokarboner. Førstnevnte ersågar på toppen av lista til oljedirektøren hvaspennende boringer i 2010 angår.

Nerve-
pirrende
boringer
i år

Patentert verdens-
nyhet fra Linjebygg
Offshore
Skvalpesonen – de øverste 15 metrene avhavoverflaten – har så langt vært tilnær-met utilgjengelig for inspeksjoner og repa-rasjoner på offshoreinnstallasjoner. EtMoldebasert firma har utviket løsningenpå dette problemet.

Shell-bygget på Råket,
«beste tomta i byen», må
kanskje utvide ytterligere
dersom de spennende
boringene blir noe av.

Side 15

Side 10

Før og nå:
Avisa har fått nytt
navn, nytt format,
nytt papir og ny
layout. I tillegg er 
det gjort flere
spennende
redaksjonelle grep.



Brian Bjordal (født 1953) er utdannet sivilingeniør fra Edinburgh, Skottland. Før Bjordal
ble administrerende direktør i Gassco hadde han en rekke stillinger i Statoil, hvor han
begynte i 1984. Han var blant annet direktør for gassprosesseringsanlegget på Kårstø,
områdedirektør for Troll/-Sleipner og har deltatt i flere faser knyttet til utviklingen av det
norske gasstransportnettet.
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Planlegging i et usikkert gassmarked
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Det internasjonale gassmarkedet karak-
teriseres nå som særdeles usikkert, og
analyseselskaper mener vi har gått fra et
marked med høye priser til et kjøpers
marked. 

Arbeidet med å utrede en felles
transportløsning for gassfun-
nene i Norskehavet er igang-
satt, og sterke interesser er
på banen. Hvordan påvirker
det internasjonale gassmar-
kedet dette arbeidet? 

Trolig vil gassmarkedet
være svakt et par år fremover på grunn
av lav etterspørsel fra industrien etter fi-
nanskrisen og økt tilbud i form av nye
forsyningskilder som flytende naturgass
(LNG) fra Midtøsten og økt produksjon
fra ukonvensjonelle kilder som skifer-
gass i USA. I hvilken grad usikkerheten i
markedet påvirker investeringsviljen og
tempo i beslutningsprosessene gjenstår
å se. Likevel, dette bakteppet kan også
ha implikasjoner for Gasscos utredning-

er for transportløsninger av nye gass-
funn i Norskehavet. I arbeidet med å
finne den beste helhetlige løsningen for
transport av gass fra Norskehavet, er det
ingen tvil om at lønnsomheten og kost-
nadsbildet i prosjektene vil bli tillagt stor

vekt. Endringene i gassmarkedet, relativt
små funn og lange avstander mellom
funnene, krever kostnadseffektive trans-
portløsninger hvor optimal og effektiv
bruk av eksisterende infrastruktur blir
stadig mer sentralt. 

Gassco samarbeider tett med de sen-
trale feltoperatørene i området for å sik-
re et godt datagrunnlag og en god ko-
ordinering av alle utviklingsplaner. Usik-
kerhetene i gassmarkedet medfører at

behovet for en utredningsaktør med
evne til helhetstenkning, overblikk og
nøytralitet forsterkes ytterligere. I et
usikkert marked er forutsigbarhet
mangelvare, og her kan Gassco bidra
med grundige og velfunderte utredning-

er som gir selskaper og myn-
digheter et solid beslutnings-
grunnlag. 

De krevende tidene vi er
inne i fordrer omstilling, nyo-
rientering og tett samarbeid
for å sikre gode transportløs-

ninger for gass på norsk sokkel. 
Det kommer ikke til å bli rett fram og

det kommer ikke til å bli enkelt. Det
kommer til å kreve mer av oss alle. 

Likevel, å frykte de komplekse en-
dringene i gassmarkedet fører ingen
steds hen. 

Nøkkelen ligger i vår evne – og vilje –
til å utnytte dette mulighetsrommet
innenfor de begrensningene som til en-
hver tid finnes.

M
IL
JØM
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Trykksak

Statoils utbygging av Tyrihans i
Norskehavet fikk prisen Five
Star Award for 2009 under 
konferansen Deep Offshore
Technology i Houston.

Prisen tildeles de fem beste feltutbyg-
gingene i verden.  Olje- og gassfeltet Ty-
rihans i Norskehavet kom i drift i juli
2009 og har levert godt over målene på
produksjon. Utbyggingen er Statoils ny-
este og mest avanserte havbunnsan-
legg. Den ene av de fem brønnene som
i dag er i produksjon, er Statoils mest-
produserende brønn.

Ingrid Sølvberg, direktør i marintek-
nologi og operasjoner, tok imot prisen
på vegne av Statoil.

– Hedersprisen bekrefter at Statoil er
et teknologiselskap i verdensklasse, hvil-
ket samsvarer med selskapets visjon
«crossing energy frontiers», sa Sølvberg
under uttelingen. Også her hjemme ble
det heder og ære for Tyrihans, da den
fikk Gullkronen som årets prosjektutvi-
kler. 

Bak Gullkronen står rådgivningssel-
skapet Rystad Energy, og det konkurre-
res i ni kategorier. Noe av formålet med
Gullkronen er å skape større åpenhet
om aktiviteten i norsk olje- og gassin-
dustri. 

Banebrytende
Roald Sirevaag, sjefingeniør for under-
vannsteknologi og operasjon i Statoil,
peker ut tre teknologisk viktige aspekter
ved Tyrihans. Oljedominert flerfasestrøm
blir overført til Kristin-feltet. Rørledning-
en er blant de lengste i verden i sitt slag.
Fra brønnrammene på Tyrihans til Kristin
er det hele 43 kilometer, Rørledningen

får elektrisk oppvarming for å hindre is-
dannelse (hydratkontroll). Det er ver-
dens lengste elektrisk oppvarmede rør-
ledning til havs. For første gang tas ube-
handlet sjøvann inn i en pumpe på hav-
bunnen for deretter å pumpes ned i re-
servoaret for trykkstøtte og stabilisering
av oljesonen.

Prisdryss for Tyrihans

«Det kommer ikke til å bli rett fram, 
og det kommer ikke til å bli enkelt. Det 

kommer til å kreve mer av oss alle.»

Statoils prosjektleder for Tyrihans, en stolt Ståle Gjersvold, flankert av t.v. Erling
Matland fra leverandørselskapet Aibel og Per Magnus Nysveen, Rystad Energy.



Hjembyen til Statoils driftsor-
gansisasjon i Midt-Norge har
fått ny næringssjef. 

Tore Rømo er født og oppvokst på Stjør-
dal, han har vært rådmann i Åmot kom-
mune og kom fra stillingen som leder i
Sør-Trøndelag Idrettskrets. 

– Det viktigste for oss er å sørge for
at de aktørene innen olje og gass som
allerede er etablert her trives godt, sam-
tidig som vi gjør det vi må for å trekke til
oss nye. At Statoil har bestemt seg for et
betydelig nybygg på Tangen er selvsagt
en gladnyhet for oss. Stjørdal er en
vekstkommune med mange muligheter,
og et hovedfokus blir å legge til rette for
en driftsorganisasjon nummer to, sier
Rømo.

Idar Ulstein fra Ulstein Group
har blitt tildelt Offshore Support
Journal sin «Lifetime
Achievement Award».
Prisen går til en enkeltperson som
gjennom hele livet har gjort en særskilt
og viktig innsats for offshore supportfar-
tøysmarkedet. Prisen ble delt ut på den
årlige OSJ-konferansen i London.

– Jeg er svært glad og ydmyk over å
ha fått prisen, og ønsker å dele prisen
med alle som jobber eller tidligere har
jobbet i Ulstein Group. Uten dem har
ikke Ulstein Group kunnet utvikle seg
slik selskapet har gjort, fra reparasjoner
av fiskebåter i 1917, til dagens bedrift
som arbeider med høyteknologi og inn-
ovasjon, forskning og utvikling innen
områder som skipsbygging, design, po-
wer og kontroll, sier Idar Ulstein.

Et panel av medlemmer med maritim
bakgrunn velger ut hvem som får prisen. 

Hederspris til
Idar Ulstein

1. februar tok Jan Rasmussen
over som driftssjef for Ormen
Langes landanlegg på
Nyhamna. 

Den nye anleggssjefen kan skryte av lo-
kal tilknytning, og kan nesten se hjem til
sitt barndoms Bjørnsund fra kontorvin-
duet.

– Jeg vokste opp på den nå fraflytte-
de øya Bjørnsund i Fræna kommune,
forteller Rasmussen. Knausen med Ny-
hamnas flammetårn på toppen er alt
som skygger for utsikten til Bjørnsund
fra den nye kontorplassen hans. 

Rasmussen har hatt mange spen-
nende jobber i Shell siden han kom til
selskapet i 1991. Blant annet tilbrakte
han tre år i New Orleans, og var platt-
formsjef på Draugen i fire og et halvt år.
Han ser på den nye jobben med ære-
frykt.

– Dette blir litt som å hoppe etter
Wirkola, smiler Rasmussen som tar over
etter Ivar Helge Hollen. Hollen har dre-
vet anlegget med stor suksess siden
oppstarten i 2007, og var også med å
bygge opp organisasjonen før oppstar-
ten. Nå ønsker han å satse på nye opp-

gaver utenfor Shell.
– For min del føler jeg nå at jobben er

gjort etter fem hektiske og fantastiske
år, og for en som liker å starte ting opp
er det riktig å finne nye mål å gå etter,
forklarer Hollen. 

I dag er det om lag 90 fast ansatte på
Nyhamna, samt kontraktører og leve-

randører. I tiden framover vil det fremde-
les være høy aktivitet på landanlegget,
med store ferdigstillingsjobber samt
byggingen av testbassenget for under-
vannskompresjon. I tillegg vil det være
stor aktivitet ute på feltet med boring i
flere år framover.

Ny driftssjef på Nyhamna
Nytt om navn

Langset har kjøpt 92,5 prosent
av aksjene i selskapet Aukra
Midsund Offshore AS, (AMOF)

AMOF designer og produserer trykk-/
prosesstanker og varmevekslere til olje-
og gassindustrien. Selskapet har vist til
gode leveranser og god økonomi i alle
sine driftsår, og begrunner salget av virk-
somheten som en del av et kommende
generasjonsskifte, opplyses det i en
pressemelding. Kundeporteføljen består
av oljeselskap og EPCI-kontraktører.
AMOF er lokalisert på Hollingen på fast-
landsdelen i Aukra kommune og har 5
ansatte.

– Kjøpet av AMOF kommer som en
del av vår strategi om å bli en mer hel-
hetlig leverandør til petroleumsindustri-
en, samt og utnytte ressurser effektivt
på tvers av selskapene i konsernet. Opp-
kjøpet vil gi innpass i nye virksomhets-
områder, og Langset står klar med
ingeniørkompetanse og markedsappa-
rat for å styrke satsingen innenfor AMOF
sine produktområder. Produktene og
kundeporteføljen til AMOF gjorde at vi
innledet en dialog med selskapet, og ble
fort imponert over kunnskapen og erfa-
ringen de ansatte besitter, sier konsern-
sjef Geir Larsen i Langset.

Langset leverer produkter og tjenes-
ter til petroleums- skip og prosessindus-
trien i Norge. Konsernet har totalt 800
ansatte og er lokalisert i Molde, Aukra,
Hammerfest, Sunndal, Eidsvåg og Moss.

De ansatte i AMOF eide 68 prosent
av aksjene, øvrige eiere var finansielle.

Kjøper Aukra
Midsund
Offshore

Ny næringssjef i Stjørdal

Ny «gassboss»
på Nyhamna: 
Jan Rasmussen.

Rolls Royce
kjøper Odim
Rolls Royce la nylig inn bud på
de resterende aksjene i Odim, til
en pris på rundt 1,4 milliarder
kroner. 

Rolls Royce eier fra før 33 prosent av
Odim, etter oppkjøpet av 15,545 634
aksjer i juni i fjor. Odim er et teknologi-
selskap som utvikler avanserte automati-
serte håndteringssystemer for seismikk-
og offshorefartøy. Styret i Odim har en-
stemmig anbefalt selskapenes aksjonæ-
rer å godta tilbudet. – Dette er en at-
traktiv mulighet for Rolls Royce. Odim er
et høyteknologiselskap med enestående
erfaring og innovative produkter relatert
til undervannsinstallasjoner og operasjo-
ner på dypt vann, teknologi som utfyller
vår egen, sier konserndirektør Offshore i
Rolls Royce Marine, Anders Almestad, i
en børsmelding. Almestad tror oppkjø-
pet av Odim vil gjøre Rolls-Royce mer at-
traktiv for sine kunder.
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Statoil jobber seg stadig videre i
den planlagte utbyggingen av
gassfunnet  Luva. Partnere er i
ferd med å utarbeide PUD (plan
for utbygging og drift).  

En utbygging vil være første utbygging-
en i Vøringområdet i Norskehavet, og
den første utbyggingen på så dypt vann
på norsk sokkel. Selskapet har antydet
at det kan dreie seg om investeringer på
rundt 35 milliarder kroner for en utbyg-
ging. 

Funnet ligger på 1300 meters dyp i
Vøringområdet, 300 km. fra land. 

Luva ligger bare 140 km. nord for
Norne men værforholdene er hardere.
Funnet ligger langt fra land og utenfor
etablert infrastruktur, men det spekule-
res høylytt om at det eneste naturlige
ilandføringspunktet er Nyhamna.

Konseptvalget for utbyggingen skal
tas innen oktober 2011. I løpet av de
neste årene skal det inngås flere studie-
kontrakter knyttet til de ulike utbyg-
gingsløsningene.

Selv om Luva står på egne ben, vil ut-
byggigen kunne åpne for utbyggingen
av flere funn i området som i dag står
uten infrastruktur. Funnet Asterix 75 km
vest for Luva vil nok være en aktuell kan-
didat. 

Konseptvalget for utbyggingen skal
tas innen oktober 2011. I løpet av de
neste årene skal det inngås flere studie-
kontrakter knyttet til de ulike utbyg-
gingsløsningene.

Luva til 35
milliarder

Statoil finner stadig flere små-
felt i forbindelse meld leting i
feltnære områder. Siste funn ut
er et gassfunn to kilometer sør-
vest for Norne-feltet i
Norskehavet

– Brønnen påviste en gasskolonne på
142 meter i midtre og nedre jura reser-
voarbergarter med god reservoarkva-
litet, opplyser Statoil.

Størrelsen på funnet som ble gjort av
riggen Ocean Vanguard er anslått til å
være mellom 1,3 og 1,5 milliarder stan-
dard kubikkmeter utvinnbar gass.

– Funnet ligger i et område hvor vi
har hatt flere funn tidligere. Grundig
kartlegging og evaluering av området
gir kunnskap, og området vurderes
fremdeles som prospektivt, sier Geir Ri-
chardsen, letesjef for feltnær leting i
Norskehavet.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på
2968 meter under havflaten og ble av-
sluttet i Tilje-formasjonen i nedre jura
bergarter. Havdypet er 378 meter. Brøn-
nen blir nå permanent plugget og for-
latt.

Rettighetshavene vil nå vurdere å
produsere funnet mot Norne-feltet.

Gasstilskudd på Norne
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Statoil har vedtatt å utvide 
bygningsmassen på Tangen i
Stjørdal med hele 12000 kva-
dratmeter. 

– Det eksisterende bygget er laget for å
huse en stab på 500. I dag er vi 700
medarbeidere på Tangen, sier informa-
sjonssjef Sverre Kojedal i Statoil.

Etter fusjonen mellom Statoil og
Hydro ble flere oppgaver flyttet til Tan-
gen, og aktiviteten øker stadig. I den sis-
te tiden har selskapet brukt en brakke-
rigg som en midlertidig løsning på plass-
problemene. De ca. 150 ansatte som har
holdt hus i de provisoriske bygningene
skal nå få permanente løsninger. Det
nye bygget vil gi rom i alt 400 ansatte,
så lite tyder på at aktiviteten på Tangen
skal ned med det første. 

Men plassmangel er ikke den eneste
grunnen til byggeplanene.   

– Vi trenger også et bygg som støtter
opp rundt nye arbeidsmetoder. Vi har i
stor grad gått bort fra cellekontor og
bruker operasjonsrom i forbindelse med
utstrakt bruk av integrerte operasjoner
mot installasjonene på sokkelen, forkla-
rer Kojedal.

Påbygget er planlagt ferdig i 2012.

Holder av barnehageplasser
På ordføreres kontor er Statoils bygge-
planer gledelige nyheter.

– Det har vært en formidabel vekst i
antall arbeidsplasser på Stjørdal, og mye
av det skyldes ringvirkningene rundt
Statoil. Dette bringer med seg ytterligere
aktivitet, ikke bare olje- og gassrelatert,
men gjennom hele næringskjeden – fra
catering til engineering, sier ordfører i
Stjørdal, Johan Arnt Elverum.

Han beskriver Statoil som en lite krav-
stor gjest i kommunen.

– Det vi har bidratt med er å bistå
med arealet. Ellers så har vi holdt av en
del barnehageplasser og vært behjelpe-
lig med å finne bosted til ansatte på kort
tid, forklarer Elverum.

Nybygg på
12.000 m2

Statoil i Stjørdal:

Ordfører Johan Arnt Elverum er svært fornøyd med at Statoil, her ved direktør for
nordområdene Ivar Aasheim, utvider virksomheten i Stjørdal.
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Så langt er det hele 290 
påmeldte til olje- og gassbran-
sjens store vårtreff den 11. mars
i Stjørdal. Tradisjonen tro 
kommer foredragsholderne
både fra politikk og bransje. 

I spissen for politikerne kommer næ-
rings og handelsminister Trond Giske.
Ministeren kommer direkte til Norske-
havskonferansen fra en reise i Malaysia
og Singapore. Under overskriften «Stra-
tegiske valg i næringspolitikken» vil Gis-
ke snakke om retningsvalg for nærings-
politikken i sitt innlegg.

– Som et lite land må vi ha klare stra-
tegier. Vi må satse innenfor områder
hvor vi har særskilt kompetanse og na-
turgitte forutsetninger for å lykkes, sier
Giske til Midt-Norsk Ojle&Gass.

Næringsministeren løfter blikket og
forteller hva som vil være regjeringens
viktigste satsingsområder for nærings-
politikken i årene som kommer. Han har
brukt mye av tiden siden han byttet
statsrådspost på å sette seg inn utfor-
dringene til norsk næringsliv, og det
knytter seg mye spenning til hvilke tan-
ker ministeren har om olje- og gassin-
dustrien i Midt-Norge. Ola Borten Moe

kommer også med perspektiver på vår
oljepolitikk.

Spennende felt - store investeringer
Fra oljeselskapene får vi innblikk i de
mest omtalte feltene i Norskhavet for ti-
den. Grethe Moen, direktør i AS Norske
Shell, vil redegjøre for to av de mest lo-
vende nye blokkene på norsk sokkel,
nemlig Gro og Dalsnuten, begge i Nor-
skehavet. Ståle Gjersvold i Statoil skal
holde et innlegg om Luva, den neste,
store feltutbyggingen på norsk sokkel
hvor det skal investeres rundt 35 milliar-
der kroner. 

Hele programmet er å finne på
www.norskehavskonferansen.no

Studentene kommer 
I alt 130 studenter er påmeldt til konfe-
ransen. Det skulle gi de tretten ledende
aktørene, som blir å finne på konferan-
sens jobbtorg, gode muligheter til å ka-
pre gode hoder for utviklingen av fram-
tidens Oljenorge. Bedriftene som deltar
på årets jobbtorg er  Odfjell Drilling, Sta-
toil, Det norske, LBO, Bergen Group,
Aker Solutions, Norske Shell, FMC Tech-
nologies, Cameron, AAK, Aibel, SINTEF
og Brønnteknologiutvikling.

Rekorddeltakelse på
Norskehavskonferansen

Vestbase i Kristiansund er en av
Europas største forsyningsbaser
offshore, og med betydelig
kompetanse samlet. Rundt
dette miljøet samler nå Kom
vekst AS i Kristiansund til
Offshore logistikkonferanse 
den 21. april.

Aktuelle tema er forbedringspotensiale
innen offshore logistikk, fremtidens løs-
ninger for forsyningsbaser og sjøtrans-
port og nye teknologiske løsninger for
bedre effekt og lavere kostnader.

Christina Hovde (bildet), som er kjent
fra mange år som Desemberkonferanse-
arrangeør, lover topp foredragsholdere,

gode diskusjoner og en inspirerende so-
sial ramme med et hyggelig nettverksar-
rangement på kvelden.

Her bør det være interessant stoff for
alle som er i befatning med logistikk hos
oljeselskap, leverandører, serviceselskap
og transport.

Stor logistikkonferanse i Kristiansund

Kvelden før Desemberkon-
feransen samlet over 200 gjes-
ter seg til Midnors Get togehter.
Som vanlig ble det servert 
bacalao avec. 

Kan dette være en av grunnene til at
foredragsholder Jarand Rystad dagen

etterpå konsekvent kalte konferansen
for Desemberfestivalen?

I alle fall har sammenkomsten blitt et
populært treffsted før Desemberkonfe-
ransen 18. år på rad. Her samles konfe-
ransedeltakere til oppvarming – og knyt-
ter nyttige og hyggelige kontakter.

God bacalaostart!

T.v.: To viktige Statoilfolk i Norskehavet,
leder for Luvautbyggingen Ståle
Gjersvold i samtale med Morten Grav,
styreleder i Tjeldbergodden Utvikling og
en finger med i Ironman-prosjektet.
T.h.: Veteraner på Desemberkon-
feransen, Helge Keilen, gründer av
Offshore Media Group i samtale med
Knut Weum i Konkraft.

Nærings og handelsminister Trond
Giske er en av foredragsholderne på
Norskehavskonferansen det knytter
seg størst forventinger til. Ministeren
kommer direkte fra en reise i
Malaysia og Singapore.
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Oljeanalytikeren Jarand Rystad
lovet på årets Desemberkon-
feranse at det fremdeles blir full
fart og rock’n roll i Kristiansund. 

Vestbase og bedriftene rundt er på
grunn av den store virksomheten i Nor-
skehavet sikret jevn og høy aktivitet uav-
hengig av svingninger i oljepriser og nye
investeringer.

Ordfører Per Kr. Øyen åpnet en av de
beste Desemberkonferanser på lenge,
som stolt berettet om hele 2.500 skips-
anløp på Vestbase siste år. 

– Forutsetter politisk mot
Per Terje Vold, avtroppende leder av OLF,
trakk de store linjer. Han poengterte at
90 prosent av verdiskapingen på norsk
sokkel kommer det norske samfunn til
gode. 

– Av statens samlede inntekter kom-
mer 37 prosent fra oljeindustrien. Hvis vi
innretter oss klokt kan dette vare ennå i
40-80 år. Dette forutsetter politisk mot,
tilrettelegging av kapasitet og ressurser

og ikke minst evne til nytenking, fortalte
Per Terje Vold.

– Trege banker
Gunn Wærstad i Nordea hadde føl-
gende interessante observasjon: Børsen
ligger et halvt år før konjunkturutvik-
lingen mens bankene ligger et år etter.
Finansmarkedet er friskmeldt, men
fremdeles meget strengt og dyrt for
”lange” penger.

Oljeminister Terje Riis-
Johansen lovet ny petro-
leumsmelding i 2011,
TFO for 2010 er klar og
Demo 2010 er OK. I
Møre og Romsdal er
22.000 personer tilknyt-
tet olje-og gassindustri-
en. Ingen næring i Norge
gir i dag så stor sysselset-
ting i distriktene.

– Fortsatt rock’n roll
i Kristiansund

Desemberkonferansen 2009:

«Gutta i røyken» på Desemberkonferansen. Tre ordførere som har satt Kristiansund
på oljekartet, f.v. Harald Stokke, Dagfinn Ripnes og Per Kr. Øyen.

Erik Haugane, Det norske, ledet konferansen
med sikker hånd. Her med olje- og
energiminister Terje Riis-Johansen.

Per Arne Westavik i Festiviteten takker Per Terje
Vold både for foredrag og innsatsen i OLF.
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Skvalpesonen – de øverste 15
metrene av havoverflaten – har
så langt vært tilnærmet util-
gjengelig for inspeksjoner og
reparasjoner på offshoreinnstal-
lasjoner. Moldebaserte
Linjebygg Offshore (LBO) har
utviket løsningen på dette pro-
blemet.

– Vi har i lengre tid satset på spesialpro-
sjekter i skvalpesonen hvor både dyk-

kere og ROV’er har problemer å operere
på grunn av bølger og sterk strøm.
Under normale værforhold er det enor-
me krefter i sving, og en vanlig ROV blir
lett slått i stykker. Bruk av dykkere er da
også av samme grunn umulig i denne
sonen. Derfor har oljeselskapene ofte
fått fritak for inspeksjoner i denne so-
nen, forteller Bernt Schjetne, avdelings-
sjef engineering, i  LBO.  

Det har da også vært vanskelig å ut-
føre de fleste typer arbeid i denne so-

nen, og dette har LBO tatt mål av seg til
å gjøre noe med.

På Dora II i Trondheim har selskapet
leid en 113 meter lang tørrdokk hvor de
nå tester ut det nye utstyret, som består
av spasialdesignede tilkomstarmer og
roboter som sikrer stabil tilkomst i skval-

pesonen. 
– Det er en komplisert operasjon,

men enkelt forklart så fester vi utstyret
direkte til den aktuelle installasjonen,
nede ved havoverflaten, og går videre
ned med en ”kranarm” eller et guide-
system som styres fra en container på
selve plattformen, sier Schjetne. 

Utstyret kan brukes for blant annet
NDT-testing, kutteoperasjoner, rengjø-
ring og reparasjoner. 

Unge ingeniører trives
Selskapet har jobbet i tre år og brukt ca.
35 millioner kroner på å utvikle de ulike
enhetene som utgjør systemet. Marintek
var også sentral i utviklingen, og bisto
med tester og analyser  som skal sørge
for at komponentene og mekanikken
holder i det røffe miljøet. Også mange
andre lokale leverandører har bidratt i
utviklingen av det nye utstyret.

– Det er enormt viktig for oss å ha
denne kompetansen i nærheten, og vi
samarbeider også med Sintef. Vi merker
også at våre unge og kreative ingeniører
virkelig blomstrer når de jobber med
dette, for her driver vi med pionerarbeid
og det er aldri en kjedelig dag, ifølge
Schjetne

– Starten på noe stort
Patentsøknader er utarbeidet og levert,
og det ble ikke funnet noe likende
under utarbeidelsen av patentsøkna-
dene. De første oppdragene for ver-
densnyheten er allerede i boks. 

– Vi har allerede en kontrakt med

Statoil for jobbing på Snorre B i de to
neste somrene. Hvis vi skulle utført den-
ne jobben med tradisjonelle ROV’er ville
vi vært avhengig av flere sammenheng-
ende måneder med bølgehøyde på kun
50 cm, noe som er helt utenkelig i Nord-
sjøen, forklarer Schjetne.  

LBO  skal også gjøre to jobber på
Ekofisk, hvor de skal rette opp en riser
og kutte vekk subseastrukturer. Her ble
de valgt foran amerikanske spesialister,
og uten å nevne navn kan Schjetne nev-
ne at dette firmaet nå vil ha med LBO
på andre jobber i internasjonale farvann
med sin nyutviklede teknologi. Alle disse
prosjektene blir testet i full skala på LBO-
’s testfasilitet på Dora, og dette er ve-
sentlig for å kunne vise til trygg og sik-
ker operasjon før prosjektene utføres
offshore. 

På Dora har vi god plass og testfasi-
litet både vått og tørt og ikke minst er
det en spennende satsning på dette om-
rådet fra de andre marintekniske miljø-
ene i Trondheim.

– Vi tror løsningene vi leverer for ar-
beid i skvalpesonen er starten på noe
stort og spennende, avslutter Schjetne.

Patentert verdensnyhet
fra Linjebygg Offshore

Til venstre: Prosjektleder Martin 
Hasle tester fjernstyring av robotarm.
Testingen foregår i bassenget i Dora 2,
den gamle ubåtbunkeren på
Trondheim Havn.
Under: LBO tilkomstarm rengjør og
inspiserer flensekobling.
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Fylkene og kommunene som
sokner til Norskehavsregionen
mønstrer til tettere samarbeid.
Gjennom opprettelsen av Nor-
skehavsrådet vil de sikre økt
leteaktivitet og større ringvirk-
ninger på land fra olje- og gass-
virksomheten i Norske-havet.

Fylkeskommunene Nordland, Nord og
Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal står
bak rådet som skal jobbe aktivt mot
myndigheter og oljeselskap. Med på las-
set har de 13 kommuner. Rådets leder er
Odd Eriksen, fylkesrådsleder i Nordland
og tidligere næringsminister.

– Vi er i startgropa, og vil ha vårt før-
ste styremøte om kort tid. Her vil vi dis-
kutere arbeidsformen og finne fellesnev-
nerne som vi vil jobbe med. Det er viktig
at vi klarer å finne presise utfordringer
og fellesnevnere. En av de første sakene
vi vil jobbe aktivt med er å komme med
innspill til petroleumsmeldingen som nå
er i ferd med å utarbeides, forteller en
engasjert Eriksen.

– Enige om infrastrukturen 
Eriksen, som var leder for Norsk Gassfo-
rum før han ble statsråd, tror Norske-
havsrådet vil styrke regionens påvik-
ningskraft.

– De linjer som legges nå, vil gjelde i
lang tid fremover. Noe vi allerede er eni-
ge om, er at infrastrukturen som i dag
går til land skal utnyttes fullt ut, og vi er
veldig avvisende til selskap som ønsker å
legge større rør ut av regionen. Det er i
det hele et overordnet mål å få mer
ilandføring, forteller Eriksen 

Diskusjonene rundt hva som skal lig-
ge hvor får vi ta etterpå. Vi har mange
felles interesser før vi kommer så langt,
legger han til.

Rådet vil spille en aktiv rolle i mot
stortingsbenkene til de respektive fyl-
kene, og i mot regjeringsmedlemmer
med en fot i regionen.

– Vi har mange resursser å spille på,
den største gevinsten vil være en større
samordning enn det vi har hatt før, av-
slutter Eriksen.

Ny front for
Norskehavsregionen

I følge Norskehavsrådets
vedtekter skal rådet legge til
rette for økt verdiskaping fra
petroleumsressursene i
Norskehavet gjennom å:

• Medvirke til økt leteaktivitet
gjennom tilgang til nye
leteomeråder.

• Medvirke til å styrke base- og
driftsmiljøene i
Norskehavsregionen.

• Medvirke til utvikling av en
helhetlig  infrastruktur for olje og
gass i Norskehavet, samt at
petroleum fra nye felt  blir ført i
land til regionen.

• Medvirke til at det blir etablert
infrastruktur for transport og
deponi av CO2 frå CO2-rike felt i
Norskehavet og industri i
Norskehavsregionen.

• Medvirke til at elektrifisering av
nye installasjoner blir vurdert, og
aktivt legge til rette for at det kan
gjennomføres.

• Påvirke statlige rammevilkår for
petroleumsnæringa.

• Medvirke til at tilgjengelig gass
legger grunnlag for gassbasert
industri.

• Legge til rette for auka leveranser
fra regionale leverandørbedrifter
til petroleumssektoren.

Odd Eriksen er leder av Norskehavs-
rådet. Vi håper han viser like stor
handlekraft der som da han en høstdag
i 2004 grep inn og hindret en flykaprer
med øks på et Widerøe-fly mellom
Bodø og Namsos.
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Etter tre års målrettet jobbing
er FORCE Technology i Trond-
heim inne med et teknologipro-
gram hos russiske Gazprom.

– Vi hadde nylig en meget vellykket
demo på utstyr som skal brukes i jobben
vi skal gjøre der borte, og våre løsninger
har virkelig fått aksept, forteller Torbjørn
Sotberg i FORCE Technology.

I fjor innledet selskapet en samar-
beidsavtale med Gazpromselskapet Vnii-
gaz hvor de skal bistå i å synkronisere
russiske og europeiske tekniske standar-
der. Nå skal selskapet levere utstyr og
teknologi for landbaserte gassrørled-
ninger og pumpestasjoner. FORCE Tech-
nology spesialiserer seg på blant annet
analyser og overvåkning av korrosjon på
infrastruktur, og var i sin tid en del av
selskapet CorrOcean. I første omgang er
verdien på kontrakten ca 5-8 millioner
kroner, men den har et større potensiale
når man først er inne hos gassgiganten i
øst.

– Det er selvsagt for tidlig å si noe om
hvor stort dette blir, men den korteste
veien til suksess i Russland er å komme

seg inn på landmarkedet. De har et
enormt stort gassnettverk, og det er her
de driver stor butikk. Det er et stort mar-
ked hvis man er inne, sier Sotberg nøk-
ternt.

Store forskjeller i bedriftskultur
Å lykkes i Russland har blitt beskrevet
som en komplisert oppgave for tålmodi-
ge sjeler.

– Det er mye som er annerledes. I be-
gynnelsen ble vi møtt med skeptiske
blikk og steinansikt. Nå er det derimot
åpne armer, forteller Sotberg.

Han tror mange som ønsker å kom-
me seg inn på det russiske markedet
bruker for mye tid på å overbevise feil
personer. 

– Vi er nok vant til mer demokratiske
organisasjoner her hjemme. I vesten job-
ber man mest med å selge inn tekniske
løsinger til de som jobber med nettopp
tekniske løsninger i selskapene. I Russ-
land må man bygge tillit hos lederne, si-
den de er beslutningstakerne i alle pro-
sesser, og disse kan ofte være vanskelig
å finne og få etablert en reell kontakt
med. Man må også vise mye respekt for

deres teknologi, og prøve å finne frem
til komplementære løsinger hvor de ikke
blir tilsidesatt, sier Sotberg. 

Og det er med et snev av stolthet at
selskapet snakker om tilliten de har vun-
net hos Russerne.

– Vi er selvsagt veldig fornøyde med
å komme inn i varmen. Det er ikke

mange vestlige selskap som har klart
dette. De fleste som er inne er det
gjennom et av de større internasjonale
oljeselskapene.  Vi synes det har tatt
lang tid, men i følge de som kjenner
Russland, så er dette såkalt fasttrack, av-
slutter Sotberg.

Godt fotfeste hos Gazprom
Force Technology:

Fra tekniske diskusjoner i Trondheim i februar 2010, fra venstre rundt bordet: 
Diana Slyusareva og Dmitry Zapevalov, Gazprom, Torbjørn Sotberg og Georg Bauge
(stående), Jim Britton, Deepwater, Svenn M. Wigen og Harald Osvoll, FORCE
Technology.
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Tord Lien er stortingsrepresentant fra Sør Trøndelag for Fremskrittspartiet, og har sittet i energi- og
miljøkomiteen. Lien har studert historie og statsvitenskap og er cand.philol. fra NTNU. Han har vist
stort engasjement for den etter hvert viktigere olje- og gassindustrien i Midt-Norge.

Politikeren har ordet

Når det kommer til petroleumsklynger
kommer ingenting i Norge i nærheten
av miljøet i Norges oljehovedstad Sta-
vanger.

En stor del av landets petroleumsakti-
vitet, både innen næringslivet og for-
valtningen, styres fra Stavanger. Det
Storting, regjering, lokalpolitikerne,
forskningsmiljøene og oljeselskapene,
har klart å bygge opp der har gjort Sta-
vanger til en internasjonalt relevant pe-
troleumsby. Fremtidig suksess for petro-
leumsklyngen i Stavanger vil være avgjø-
rende for fremtidig velferd og verdiskap-
ning i hele nasjonen og det er derfor
grunn til, også fra Trøndelag, å ønske
Stavanger lykke til for fremtiden. 

Men hvorfor har det blitt slik. Driftige
rogalendinger er selvsagt en del av for-
klaringen. Men Stavangers rolle som
norsk oljehovedstad var på ingen måte
en selvfølge jula 1969 da Ekofisk ble

funnet. Byen var atskillig mindre og had-
de et lokalt næringsliv med omstillings-
problemer. Visjonære politikere i Roga-
land skapte imidlertid nasjonal entusias-
me for at Stavanger skulle bli landets ol-

jehovedstad. Det kan neppe stikkes
under en stol at rogalendingene ble
hjulpet av en generell skepsis til økt 
Oslodominans. Hovedargumentet var at
funnet av Ekofisk var gjort rett utenfor
kysten av Rogaland. Til slutt var det uan-
sett en politisk avgjørelse at Stavanger
ble hovedsete for det som skulle bli 
landets viktigste næring i tiårene som

fulgte.   
Etter mange års petroleumsaktivitet i

Norskehavet har vi også i Midt-Norge
begynt å bygge opp spennende miljøer
og petroleumsklynger. Med fare for å

utelate noen tar jeg sjansen på å nevne,
Aker Solutions Verdal, driftsmiljøet i
Stjørdal, hovedkontor for norsk sokkels
nest største selskap i Trondheim, rørpro-
duksjon i Orkanger, driftsmiljø og forsy-
ning i Kristiansund og prosessanlegg på
Aukra og Tjeldbergodden. De fleste av
disse miljøene har det til felles at de er
veldig viktige i eget nærmiljø, men i en

nasjonal konkurranse mot Stavanger blir
hvert enkelt miljø for lite. 

Skal Midt-Norge få sin del av ringvirk-
ningene fra petroleumsnæringen og
samtidig bidra til å optimalisere landets
inntekter, må midtnorske politikere og
midtnorske petroleumsaktører arbeide
sammen. Vårt felles mål må være at vi
klarer å overtale, ikke bare stortingsfler-
tallet, men også internasjonale selskaper
om at Midt-Norge har noe å bidra med.
Da nytter det ikke at politikere på alle ni-
våer til stadighet slåss mot hverandre
om plassering av driftsorganisasjoner,
om plassering av nye prosessanlegg og
hvilken flyplass og hvilken havn oljesel-
skapene skal bruke. En fragmentert
midtnorsk stortingsbenk med lite enga-
sjement for petroleumspolitikk gjorde
for eksempel at når BP nå bygger ut
Skarv sitter mesteparten av driftsorgani-
sasjonen i Stavanger. Et vedtak som står
i sterk kontrast til den petroleumspolitik-
ken som har blitt ført tidligere. Jeg kjem-
pet for å få den til Stjørdal, men det må
i alle fall være helt klart at Kristiansund
ville vært langt å foretrekke fremfor Sta-
vanger. 

En driftsorganisasjon til i Stavanger
har lite å si for et allerede svært miljø, en
driftsorganisasjon til i Stjørdal eller Kris-
tiansund ville doblet antallet oljeselska-
per med driftsmiljø i byene. Nå skal Gu-
drun bygges ut og heldigvis vil Statoil
legge driftsorganisasjonen til Stjørdal.
Hva som skjer ved en eventuell utbyg-
ging av Victoria er mer usikkert. 

Jeg har med noe fortvilelse sett at en-
kelte lokalpolitikere vil pålegge ilandfø-
ring av gassen til et nytt prosessanlegg.
Dette kan ikke realiseres, og en slik de-
batt kan sette hele prosjektet i fare.
Hvorfor kan vi heller ikke stå sammen i
Midt-Norge og sørge for at de proses-
sanleggene som er bygget kan utnyttes
til fulle? Slik sikrer vi en optimal utnyt-
telse av gassressursene, og trygge og
langsiktige arbeidsplasser. Så kan vi hel-
ler fokusere på de slagene vi kan vinne
og forhåpentligvis bidra til at Total og de
øvrige lisenspartnerne selv ser verdien av
et tett samarbeid med det midtnorske
petroleumsmiljøet når Viktoria skal byg-
ges ut. 

Poenget mitt er at Stjørdal, Orkanger,
Kristiansund alene ikke klarer å markere
seg som sterke nok miljøer i konkurran-
sen mot Stavanger. Summen av petro-
leumsrelatert aktivitet mellom Verdal og
Aukra er imidlertid stor og til sammen
en verdig konkurrent for Stavanger. Der-
som fylkene, kommunene og næringsli-
vet i regionen legger bort lokale stridig-
heter og begynner å jobbe sammen er
alt mulig.

– Sammen er vi sterke

«Vårt felles mål må være at vi klarer å 
overtale ikke bare stortingsflertallet, men også

internasjonale selskaper, om at Midt-Norge 
har noe å bidra med.»
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Foto: Aker Solutions, Verdal
– Å vinne Gudrun-kontrakten
var det første målet vi satte oss
i restruktureringsprosessen i
2009, sier Nina Udnes Tronstad,
adm.dir. i Aker Solutions i
Verdal. 

Kontrakten for byggingen av understel-
let til Gudrunplattformen er verdt en
halv mrd. kroner, og omfatter enginee-
ring, materialanskaffelser, fabrikasjon,
utlasting og sjøfesting. Prosjektet vil ha
en toppbemanning på om lag 200 per-
soner i oktober 2010 og stålunderstellet
skal leveres sommeren 2011.

– Dette er et prosjekt som kommer
raskt i gang, og når vi trenger oppdrag
som mest. Kontrakten er også viktig for-
di den også er en mental milepæl, den
viser at vi er konkurransedyktige i det
internasjonale markedet, forklarer Ud-
nes Tronstad. 

Første nybygg på tre år
Gudrun er sammen med Goliat de første
nybygg på norsk sokkel siden 2007. 

– Finanskrise, kostnadsnivå og fall i
oljepris gjorde at flere utbyggingspro-
sjekter ble skjøvet ut i tid høsten 2008.
Markedet er fremdeles nervøst, men det
er også ting som tyder på at investe-
ringsbeslutninger nå vil bli tatt, mener
direktøren.  

Når stålunderstellet til Gudrun leveres
sommeren 2011, blir det som nummer
35 i rekken av denne type understell fra
Aker Verdal siden det første i 1976. 

Vindmøller skal robustgjøre verftet
Driften ved Aker Solutions i Verdal har
siden starten i 1970 opplevd konjunktu-
rene i oljebransjen. For å sikre et jevnere
aktivitetsnivå jobber bedriften for å
komme inn på markedet for understell
til offshore vindmøller. 

– Vi har allerede levert understell til
bunnfaste offshoreturbiner i Tyskland. Vi
kapitaliserer her på vår kompetanse fra
oljebransjen inn i et nytt segment. Dette
er et marked i vekst, hvor man nå går fra
testfase over i den kommersielle fasen.
Vi står foran store offshoreutbygginger i
Tyskland og England, og her ser vi mu-
ligheter for Aker Solutions, forteller Ud-
nes Tronstad.

Vindmølleunderstellene er av en helt
annen størrelse sammenlignet med di-
mensjonene verdalingene er vant med
fra jacketproduksjon, men til gjengjeld
er det mange av dem.

– Dette vil sikre jevnere aktivitet på
verkstedet. Jeg ser for meg at Aker Ver-
dal leverer femti vindmølleunderstell pr
år, sier hun.

– En mental milepæl
Gudrun til Verdal:
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EU har ambisiøse målsettinger. 20 pro-
sent fornybar energi, 20 prosent reduk-
sjon av klimautslipp og 20 prosent re-
duksjon i energiforbruk – alt innen
2020. Man skal ikke være naiv å tro at
dette kun handler om klima. Forsynings-
sikkerhet og arbeidsplasser står minst
like sentralt. Det er interessant å obser-
vere at målsettingen står uendret
gjennom finanskrisen og ledsages av
kraftige, finansielle midler. Blant annet
har EU besluttet at statsstøtte til miljø-
innovasjon er lovlig, ut 2013. EU bruker
dette lovverket og bygger nå opp en
massiv industri innen fornybar energi. 

En andel på 20 prosent fornybar
energi innebærer at mye må komme fra
vindkraft. RWE er et av de energiselska-
pene som har størst ambisjoner på ut-
bygging av offshore vindkraft. De antar
en kapasitet på 30 GW fra offshore
vindmøller i Europa i 2020. Med dagens
offshoreturbin på 5 MW innebærer det-

te 6000 vindmøller samt milevis med
kabel. Det er med andre ord betydelige
markedsperspektiver. Og, det er finansi-
elle støtteordninger på plass for å reali-
sere dette, både i form av direkte støtte
og i form av forutsigbare strømpriser.

I Aker Solutions har vi en ambisjon
om å være med å utvikle en ny offshore-
industri. Vi er ikke alene. RWE bestilte

nettopp 48 stk. 5 MW turbiner. Fred Ol-
sen har to installasjonsskip under byg-
ging og har planlagt investeringer på til
sammen 3,8 milliarder kroner. Statoil og
Statkraft investerer 10 milliarder kroner i
vindpark i UK. Sammen med blant an-
net nevnte RWE har de to norske ener-
gigigantene også konsesjon på ytterli-

gere 9 GW på Dogger Bank.
Aker Verdal leverte seks stålunder-

stell til det første tyske offshorefeltet Al-
pha Ventus. 20 forskere og ingeniører
fra Tyskland tilbrakte seks uker på Ver-
dal sommeren 2008. De utstyrte det
ene understellet med instrumentering
som på en alvorlig syk hjertepasient. Alt
skal måles og følges. For å teste, lære

og utvikle en ny industri. 
Prøvefasen er forbi. De små utvik-

lingsprosjektene erstattes av store kom-
mersielle felt. Offshore vindkraft i Euro-
pa en stor mulighet for norsk nærings-
liv. Dessverre er muligheten tydeligvis
ikke åpenbar, ved at debatten i Norge
primært dreier seg om hvorvidt det er

fornuftig å bygge vindkraft på land i
Norge. Norsk industris muligheter innen
vindkraft ligger ikke på land i Norge, de
ligger offshore Tyskland og UK. I første
omgang som leveranser til store off-
shoreprosjekter med bunnfaste turbiner,
og i neste omgang fordi man da er posi-
sjonert for flytende havvindutbygging,
om kanskje 15 år.

Norske bedrifter stiller imidlertid med
et betydelig handikap ved at de ramme-
betingelser og subsidier som tilfaller
våre konkurrenter – helt lovlig – ikke tas
i bruk i Norge. Når det så også er et fak-
tum at våre naboland tenker lokalt inn-
hold (slik Norge gjorde i den tidlige olje-
alder), er det to alvorlige hindre for at
norsk industri skal være konkurranse-
dyktig. 

Ny teknologi innebærer risiko, Norsk
industri som retter seg inn mot offshore
vindkraft har behov for risikoavlastning
på lik linje med våre konkurrenter. Av-
lastning i form av teknologiutviklingsløp
der leverandører kan teste, utvikle og
ikke minst dokumentere at komponen-
tene og løsningene holder mål, og i
form av infrastrukturinvesteringer. 

Norge har nok egenprodusert energi.
Vi har en høy andel fornybar energi
gjennom vannkraften. Norge har lav ar-
beidsledighet. Hvorfor skal da Norge gi
finansiell støtte til utvikling av en ny næ-
ring? 

Utvikling av teknologi for offshore
vindkraft vil robustgjøre en syklisk olje-
industri. Utvikling av en ny eksportnæ-
ring vil bidra i økonomien for landet, når
oljeinntektene faller. Klimavennlig tek-
nologi tiltrekker seg arbeidskraft. En
kombinasjon av tung offshorekompe-
tanse og konkurransedyktige etable-
ringsbetingelser tiltrekker seg uten-
landsk kapital og kompetanse på et, for
oss, nytt energiområde. 

Kostnadene i offshore vindkraft må
ned og på sikt forsvinner selvsagt subsi-
diene. Det er nå den norske teknologi-
og næringsstrategien på offshore vind-
kraft må legges. Da kan norske bedrifter
tjene penger i den tidlige kommersielle
fasen og de kan investere for å være
konkurransedyktige, teknologiledende
og best når den ikke-subsidierte indus-
trielle fasen kommer etter 2015. Norsk
offshorekompetanse vil bidra til å redu-
sere risiki og kostnader, og således bidra
til kvalitet og gjennomføring av prosjek-
tene. 

Norske myndigheter må gi de sam-
me rammebetingelser som våre konkur-
renter i UK og Tyskland nyter godt av.
Ikke fordi Norge skal bli selvforsynt med
fornybar energi men fordi vi kan skape
en ny eksportnæring som er basert på
dagens tunge kompetanse innenfor olje
og gass.

Klimavennlig teknologi kan bli god butikk

Nina Udnes Tronstad er adm. dir ved Aker Solutions Verdal. Hun kom til stillingen fra konsernledelsen i Statoil.
Hun har vært Statoils IT-sjef, og produksjonsdirektør i utbyggingsfasen for det teknisk krevende Kristin- feltet.

Leverandøren mener

«Det er nå den norske teknologi- og nærings-
strategien på offshore vindkraft må legges.»



Børsen reagerte med et løft på
nesten ti prosent for EMGS-
aksjen da det ble kjent at sel-
skapet skulle på sitt første
undersøkelsestokt med Fugro.
Sammen gjorde de to en multi-
klientsundersøkelse i Vørings-
bassenget i Norskehavet, og
denne var valgt spesielt med
tanke på 21. lisensrunde.

– Fugro har tidligere utført seismikk-
undersøkelser i området og har dermed
et stort multi-klient bibliotek. Det betyr
at vi nå kan tilby kundene vår en inte-
grert pakke med EM og seismikk, og det
er en stor fordel for kundene våre, opp-
lyser Chris Guldberg, kommunikasjons-
sjef i EMGS. 

Dette er ifølge EMGS det første av
flere samarbeidsprosjekt mellom de to
selskapene. EMGS og seismikkgiganten
Fugro inngikk i fjor en samarbeidsavtale
hvor Fugro praktisk talt reddet EMGS fra
konkurs. Avtalen gav EMGS innpass i
Fugros verdensomspennende markeds-
føringsnettverk og ekspertise mot at Fu-
gro fikk tilgang på EMGS sine letemeto-
der. 

Som en del av avtalen gav Fugro
EMGS et lån på 150 millioner kroner. Lå-
net kan på et senere tidspunkt gjøres
om til aksjer i EMGS.  

Bygger marked
EMGS har nylig lansert planene for en
ny multiklientsundersøkelse i Barentsha-
vet, også den med tanke på den 21. li-
sensrunden i Norge. Denne bygger på
suksessen fra en stor kampanje i områ-
det i 2008.  

– Multiklient-delen av virksomheten
er viktig av flere grunner. Vi har hatt stor
suksess med denne modellen tidligere,
spesielt den forrige kampanjen i Ba-

rentshavet, og dette ønsker vi å utvikle
videre. Denne modellen gir oljeselska-
pene en lavere inngang til vår undersø-
kelsesmetode, samtidig som de kan få
se hvor effektiv den er. På den måten bi-
drar den til å bygge et marked for tek-
nologien vår, forklarer Chris Guldberg,
kommunikasjonssjef i EMGS. 

Ny kontrakt 
EMGS starter i disse dager en ny kam-

panje for oljemyggen Rocksource, et sel-
skap som spesialiser seg på EM-basert
leting. 

– Dette er en god kunde som vi hatt
relasjon til lenge, og vi skal gjøre under-
søkelse på den norske kontinentalsok-
kelen, opplyser Guldberg. Kontrakten
har en verdi på 7 millioner USD. Jobben
tar oss inn i andre kvartal. – Vi har hatt
en god start på året, mye bedre enn fjor-
året så langt, avslutter han.

Første tokt med Fugro
EMGS og Boa Offshore:

Skipet Boa Talhassa jobber for tiden på norsk sokkel, søsterskipet Boa Galatea er i Karibien på tokt. EMGS har ingen offisielle
uttalelser om misunnelse blant de ansatte hva værforhold angår…



Etter vel 15 år i drift er Draugen
et godt og modent felt i
Norskehavet. Nå skal det inves-
teres to nye milliarder i plattfor-
men som stadig forlenger livet.

– Designen som ble valgt både for reser-
voarutnyttelse og prosessanlegg har
fungert usedvanlig bra, og fra et relativt
lite antall brønner har vi greid å produ-
sere mer enn det noen i utgangspunktet
trodde var mulig. Men alderen har sine
utfordringer, og for leverandørindustri-
en; mange muligheter, opplyser Svein
Ildgruben i Shell.

Derfor har Shell flere prosjekter på
gang enn det de hadde i feltets første
fase. Flere av disse prosjektene er relativt
store, både teknisk og økonomisk. 

Nylig besluttet selskapet å injisere
produsert vann tilbake til reservoaret.
Med fallende oljeproduksjon øker vann-
produksjonen, og dermed utslipp av olje
i vann. 

– Vi er fortsatt innenfor driftstilla-
telsen med god margin, men små dagli-
ge mengder olje som går til sjø blir
gjennom året så mye at vi tar vårt sam-
funnsansvar alvorlig og prioriterer dette
prosjektet. Vi er glad og lettet over at
partnerskapet har kommet til enighet
om denne investeringen på vel en milli-
ard kroner, sier Ildgruben. 

En annen stor investering er ny laste-
bøye som blir installert neste år. Igjen en
milliardinvestering som vil bidra til å for-
lenge levetiden på Draugen.

Investerer 2 mrd
på Draugen
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Gro, Dalsnuten og Onyx – Shell
har mye på beddingen i
Norskehavet. 2010 kan bli et år
Shell vil huske lenge.

Det knyttet seg enorme forventninger til
boringen av Gro i sommer. Da fakta kom
på bordet var resverveestimatene av sor-
ten med slingringsmonn. I følge Oljedir-
ketoratet dreide det seg om mellom 10
til 100 kubikkmeter gass. Skuffelsen var
til å ta og føle på, men bakrusen er over
og kurert.  

– Basert på vår geologiske modell
kan Gro ha en oppside i volumansla-
gene. Vi snakker om en struktur som er
60 kilometer lang og 20 kilometer bred,
altså 1.200 kvadratkilometer, og i øye-
blikket har vi bare ett datapunkt. Det er
behov for flere brønner for å få en bedre
forståelse av funnet. Vi får alle krysse
fingrene for boringen som starter i mid-
ten av mai, sier Terje Jonassen, informa-
sjonssjef i Shell. Oljedirektør Bente Ny-
land satte nylig denne boringen øverst
på «spennende-lista» for inneværende
år. 

Ny letemodell
Gro ligger 350 kilometer vest av Sand-

nessjøen og på 1.376 meter havdyp.
Dette er det største havdypet vi har gjort
funn på i Norge.

– Funnet er grensesprengende leting
og beviser at vi har en geologisk modell
som virker. og som vi for første gang
testet i Norskehavet, opplyser Jonassen.

Siden Ormen Lange, som ble funnet i
1997, har Shell deltatt i åtte letebrønner
på dypt vann i Norskehavet.

Gjennom kunnskap fra disse lete-
brønnene og med mengder av seismiske
data, utviklet et Shell-team over tid en
ny geologisk forståelse, som igjen førte
til at de identifiserte Gro-prospektet i
18. runde. 

Store forventinger til Dalsnuten
I samme område som Gro, ligger et an-
net spennende prospekt: Dalsnuten.
Identifiseringen av Dalsnuten bygger
også på en ny geologisk modell. 

– Modellene for både Gro og Dalsnu-
ten forutsier at vi treffer på bergarter fra
jura-tiden som er vanlig i de olje- og
gassførende lagene på Haltenbanken.
Mens reservoarene på Haltenbanken er
avsatt fra det norske fastlandet, er trolig
reservoarene på Gro og Dalsnuten av-
satt fra Grønland. I juratiden lå Grøn-

land mye nærmere Norge enn i
dag, sier Jonassen.

Shell håper å få gjennomført
første letebrønn i Dalsnuten i år. 

Ser på utbyggingsløsing 
for Onyx
I løpet av det siste året har Shell
arbeidet med mulighetsstudier
på Onyx. Et gassfunn i et kre-
vende reservoar med høyt trykk
og høy temperatur. Mulighets-
studiet er nå ferdigstilt og part-
nerne har besluttet å gå videre
med prosjektet for å finne en
konkret utbyggingsløsning.
Denne prosessen kan ta opp til
to år.

– Vi arbeider med flere tek-
niske alternativer for å utvikle
Onyx. En mulighet er å utvikle
Onyx parallelt med det Statoil-
opererte Luva-feltet, og så knytte disse
to feltene sammen med en ny rørled-
ning til Nyhamna. Avstanden fra Ny-
hamna til Onyx er cirka 200 kilometer
og til Luva rundt 500 kilometer, kan Jo-
nassen fortelle. 

Langeled er bygd for større volum
enn Ormen Lange alene og har ledig ka-

pasitet tilgjengelig lenge før man kan se
en åpning for annen gass i Åsgard Trans-
port.

Shells «treenighet»

Oljedirektør Bente Nyland satte nylig
boringen av «Gro» øverst på
«spennende-lista» for inneværende år.
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Det er snart bevist til det kjeds-
ommelige, men ilandføring av
gass resulterer i store ringvirk-
ninger på land. 

I år har Shell oppjustert antall hotell-
senger i leiren på Aukra til nesten 500,
utvidet kantine og kontorfasiliteter i
brakkene. 

– Vi forventer at det vil være mange
små og større prosjekt på Aukra i årene
som kommer. Dette vil gå i bølger, med
opp og nedbemanning av innleid ar-
beidskraft i takt med de prosjektene
som er i gjennomføringsfase.  2009 har
vært like travelt som oppstartsåret
2007. Vi har forberedt å ta i bruk full ka-
pasitet på anlegget. I tillegg har vi hatt
omfattende installasjonsoppgaver off-
shore, med å klargjøre, sette ut , kople
sammen og teste undervannsutstyr på
den sørlige delen av feltet, opplyser
Shell.

På Ormen Lange er fire nye brønner i
drift og til sammen ti brønner er nå i
produksjon. Til sammen produserer de
70 millioner kubikkmeter per dag. Dette
tilsvarer hele det daglige norske energi-
forbruket, inkludert elektrisitet og driv-
stoff til transport.

Fortsatt fullt trykk på Aukra

Øivind Leren, Shell.no
Shells nye driftssjef på Ormen Lange,
Jan Rasmussen
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Det norske ivrer etter å komme
i gang med oljeproduksjonen på
Frøy. Selskapet planlegger å ta
en avgjørelse for utbyggingen
før sommeren, og produsere
olje i løpet av 2013.  

– Vi har utarbeidet en ny utbyggingsløs-
ning som reduserer kostnaden med ut-
byggingen med ca. ti prosent. Da er vi
nede på break-even ved en oljepris på
den lavere delen av femtitallet, forteller
adm. dir. i Det norske, Erik Haugane.
Selskapet leverte inn en plan for utbyg-
ging og drift (PUD) for Frøy før finanskri-
sen, men denne strandet på grunn at Te-
ekay, som skulle bygge en oppjekkbar
rigg, fikk finansieringsproblemer. 

Til sammen skal det investeres ca 8
milliarder kroner på Frøy, men selskapet
ser også  på helhetlige områdeløsninger
hvor Statoil og Total er inne i bildet. De
tre oljeselskapene har felles interesser i
til sammen fire funn i Frøy/Heimdal om-
rådet. Det er Statoil som leder arbeidet
som kan føre til en ny feltubygging i
2014 eller 2015, men det kan bli en litt
for lang periode på venterommet for
Det norske.

– En felles områdeløsning krever at
noen kommer på banen og fremmer

helt konkrete planer. Vi lar ikke framdrif-
ten på Frøy stoppe av dette. Vi vil se på
det hvis det kommer, og skulle det vise
seg at en områdeløsning er vesentlig
bedre økonomisk, så er vi forpliktet til å
vurdere det, sier Haugane.

Men da må ting skje fort fra Statoil
og Total sin side. Det norske vil ta en be-
slutning og sende inn ny PUD før som-
meren. 

– Det er veldig viktig for oss at vi nå
kommer i gang med Frøy. Dette er et av
feltene vi kan komme i gang med tid-
ligst, forklarer han. Frøy vil bli selskapets
første utbygging som operatør. 

Frøy var i produksjon på  slutten av
90-tallet, men produksjonen ble avslut-
tet av Elf på  grunn av lav oljepris og an-
dre problemer. Nå sitter Det norske på
produksjonslisensen, og selskapet me-
ner feltet fremdeles kan inneholde
mellom 40-70 millioner fat olje.

Vil komme i
gang med Frøy

Det norske:

Det norske har inngått en avta-
le med Norske Shell om å ta
over ti prosent av det mye
omtalte Dalsnutenprospektet i
Norskehavet. Sammen med Gro
er dette en av de virkelige snak-
kisene i Norskehavet for tiden. 

– Ifølge avtalen skal vi bære en del av
borekostnadene på prospektet. Vi ser på
Dalsnuten som et stort og spennende
prospekt, men med en funnsannsynlig-
het på under 20 prosent. Men skulle det
resultere i et funn så vil oppsiden være

enorm, forteller adm. dir. i Det norske,
Erik Haugane. Selskapet skal teste lete-
modeller som ikke tidligere har blitt tes-
tet i denne delen av Norskehavet. Disse
letemodellene er påvist som prospektive
på Haltenbanken, og vil kunne åpne
opp for tilsvarende muligheter også på
dypt vann.

Selskapet er allerede inne på dyp-
vannsfelt i Norskehavet som Androme-
da, som ligger nord for Dalsnuten og
Dovregubben ved Ormen lange som
operatør.

Inn i Dalsnuten

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
11.03.2010
Norskehavskonferansen
Sted: Stjørdal
Arrangør: Sør- og Nord-Trøndelag 
fylkeskommune, Stjørdal og
Trondheim kommune
www.norskehavskonferansen.no

16.03.2010
Det Kgl. Norske Videnskabers
Selskab 250 år
Norges evige rikdom-
petroleumsproduksjon og
teknologiutvikling fra Ekofisk til
Snøhvit.
Sted: Trondheim.
www.ntva.no

21.04.2010
Offshore logistikkonferanse
Sted: Kristiansund
www.komvekst.no

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

09.10.06.2010.
HMS-konferansen 2010
Sted: Kristiansund
www.komvekst.no

13.07.2010
JazzGass 2010-03-01
Sted: Molde

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

Bransjemøter 
olje & gass
15.03.2010
Maritimt Forum Midt-Norge
medlemsmøte
Sted: Trondheim
Tema: Oljeutvinning i arktiske strøk,
muligheter og utfordringer.
www.maritimt-forum.no

25.03.2010
NPF Trøndelag
Medlemsmøte
Sted: Trondheim
www.npf.no 

Petropolen
25.03.2010
Petropolen – aktuelle tema fra
olje- og gassindustrien
Sted: Kristiansund
www.npf.no

29.04.2010
Petropolen – aktuelle tema fra
olje- og gassindustrien
Sted: Kristiansund
www.npf.no

Oljeselskapet Det norske fikk tilbud på i
alt elleve lisenser da Olje- og energide-
partementet delte ut TFO-lisenser for
2009. Selskapet fikk operatørskapet i
seks av lisensene, og har etter tildeling-
en 81 lisenser og 36 operatørskap. – Til-
delingen er en suksess for Det norske,

og gir oss svært mye areal av høy kva-
litet. Vi er meget godt fornøyd med re-
sultatet og har fått de lisensene som vi
satte øverst på vår ønskeliste, sier admi-
nistrerende direktør Erik Haugane i en
børsmelding.

Elleve TFO-lisenser 
til Det norske
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– Ved å inngå leieavtale om å
bygge nytt bygg i Dale
Industripark viser vi at vi har
stor tro på regionen og olje-
offshore næringens fremtid,
opplyser Erik Christensen, adm.
dir i Solberg & Andersen, som er
et heleid datterselskap av
Bjørge Gruppen.

Solberg & Andersen AS, har inngått en
åtte års kontrakt med UMOE Sterkoder
AS om oppføring av et kombinasjons-
bygg på 1.200 m2 med muligheter for
ytterligere utvidelser på Dale Nærings-
park.

– I Kristiansund er vi i dag ca 20 med-
arbeidere, og representerer dermed et
ledende miljø for ventilservice i regio-
nen. Vi regner med en omsetningsøk-
ning de nærmeste årene på eksisterende
rammekontrakter og nye prosjekt. Det
er mye som skjer i regionen og vi er op-
timistiske, sier en fornøyd Christensen.
Han tilføyer at Bjørge gruppen har vært
til stede i Kristiansund de siste ti årene
med både datterselskapet Bjørge Eureka

AS og Solberg & Andersen AS og at
Bjørge vil satse med flere av sine datter-
selskap i området for å skape synergier
og kunne tilby kundene leveranser på
flere områder.  

Verdensledende
Bjørge ASA leverer prosess- og sikker-
hetskritisk utstyr og systemer samt et
komplett tjenestespekter for å ivareta le-
veransene i et levetidsperspektiv. Dette
sikrer fokus på optimal drift og reduser-
te levetidskostnader. Bjørge har lang er-
faring som leverandør til olje- og gass-
markedet i Norge og utvalgte markeder
internasjonalt og representerer noen av
verdens ledende leverandører. I tillegg
satser Bjørge betydelig på egen teknolo-
gi og systemintegrasjon.  Bjørge har 525
ansatte. 

Dale Industripark omfatter det tidli-
gere skipsverftet Storvik Mek./Sterkoder
Mek som i seinere tid er overtatt og i
dag eies av UMOE Sterkoder AS. Områ-
det er totalt på 85.000 kvm og omfatter
eksisterende haller fra skipsbyggingsti-
den, kaier og planerte områder.

Øker aktiviteten 
i Kristiansund

Bjørge-gruppen satser:

Sjefen for Dale Industripark, Svein Monsø, bygger ut for Bjørge Offshore, og har
store planer for den videre utvikling av industriområdet på den gamle
Sterkodereiendommen.
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Technip på Orkanger skal produ-
sere fire kilometer rør til Åsgard
Gas Transfer. Kontrakten har i
følge selskapet en verdi på ca.
200 millioner kroner, og omfat-
ter engineering, anskaffelser,
konstruksjon og installasjon av
rørledingen samt utskiftning av
to stigerør. 

I følge Tom Mardahl ved Technip på Or-
kanger starter fabrikasjonen av rørene
etter påske, og er klare i juni. Deretter
starter fabrikasjonene av rørene til Goli-
at, en kontrakt bedriften ble tidelt i fjor.
Og når det regner på presten så drypper
det på nabobedriften på Orkanger,
Thermotite, som skal coate rørene under
Technips kontrakt. 

Optimaliserer feltet
Åsgard Gas Transfer-prosjektet er en
modifikasjon som vil gi Statoil mulighe-
ten til å utnytte feltet optimalt i årene
som kommer. Den nye rørledningen skal
gå mellom plattformen Åsgard B og en
av brønnrammene på havbunnen som i
dag er koblet til Åsgard A. 

Når den nye forbindelsen åpnes blir
det enklere å balansere produksjonen på
feltet og gassen kan produseres raskere

og mer energieffektivt. Prosjektet om-
fatter også omlegging av flere brønner
på feltet. Etter at den nye rørledningen
er på plass, skal åtte brønner som i dag
gir trykkstøtte omgjøres til produksjons-
brønner for gass.

Åsgardjobb til Technip

Tom Mardahl er sjef
ved Technips spolebase
på Orkanger.
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Gro sa: Alt henger sammen med alt. Nylig
gjennomførte vi tre festuker  i strålende
vintervær i  opera- og oljebyen  Kristian-
sund. I april åpner en annen operafest
midt inne i Brasils regnskog, i den gamle
gummihovedstaden Manaus. Opera i Kris-
tiansund ute i snaue skjærgården og opera
i Manaus midt i dampende jungel – det
ene nesten like naturstridig, ulogisk og
uventet som det andre. Men det er en
sammenheng. Det er det alltid.

Fellesnevneren er ressurser, handel og
menneskelig overskudd.  La oss se litt en-
kelt på det: For ca 7-8000 år siden bosatte
de første fangstfolkene seg på Nordmør-
skysten. Fra da av og frem til vår tid har det
lune havnekorset gitt ly for fiskere, fa-
rende, handelsfolk og trelastskuter. Senere
kom byen og utviklet seg sammen med
klippfiskhandel, eksport og import, tråler-
og seinotflåten, fiskeindustri, sildolje,
skipsverft, oppdrett, - og olje. Disse akti-
vitetene, skapte ”… det vi lever av.”, Sam-
tidig dukket det opp ideer om hva vi kan
”…leve for”.  Nåja, - et alt for skarpt skille

mellom brød og ånd fører galt av sted, of-
test går de hånd i hånd. ”Sult” er en Ham-
sunsk genistrek, men  mange flere har gått
sultne uten å sette spor etter seg. Kort sagt
den delen av kulturen vi kaller kunst over-

lever sjelden på grunn av sine magre kår
og bare av og til på tross av. I Kristiansund
og Manaus er operatradisjonen først og
fremst skapt på grunn av overflod. Begge
byene var på sitt høyeste søkkrike etter da-
tidens mål, og hadde internasjonalt orien-
terte borgere med europeisk kultur. Det
var gummieksportørene i Manaus og
klippfiskeksportørene i Kristiansund som la
grunnlaget for en felles tradisjon i to byer
på to kontinenter og begge steder med rå-
vareressursen som basis. Men det er alltid
et men. Uten urkraften hos komponisten,
dirigenten og organisten Edvard Bræin,
hadde vår lokale tradisjonen og handels-
patriciatets forfinede vaner, aldri vært ka-
nalisert inn mot et bredt folkelig opera-
engasjement. Ressurser og overskudd er
ikke nok, uten en kreativ og viljesterk driv-
kraft finner ikke overskuddet meningsfylte
veier. Viljen til skapende virksomhet må all-
tid overvinne bedageligheten og bekvem-
melighetenes mange fristelser. Kultur og
natur vil alltid konkurere.

Er det da en sammenheng mellom by-

ens kulturliv og næringsliv – mellom opera
og petroleum? 

Ja i aller høyeste grad, men kanskje ikke
så direkte som mange tror. La oss starte
med staten som i de fleste land i dag er

kulturens viktigste mesen. Det føres en
kulturpolitikk som bygger på dette gjensi-
dige avhengighetsforholdet: Et godt sam-
funn er avhengig av en levende kultur, og
kulturen er avhengig av samfunnet for å
leve. Staten leder an, så følger på forskjel-
lig vis og i varierende grad, fylke, kommu-
ne, sponsorer og publikum. Det er denne
betalingskjeden som også holder liv i Ope-
raen i Kristiansund.  Med petroleumsinn-
tektene i ryggen gir oljevirksomheten sta-
ten mulighet for å opptre litt rausere over-
for kulturlivet. Dette setter hjulene i gang
og inspirerer også andre. Slik gir oljedrå-
pene en effekt som virker som økonomis-
ke ringer i vannet.  Næringsaktiviteten i
byen er dramatisk forbedret med oljevirk-
somheten, sponsorgrunnlaget i næringsli-
vet er godt. Kommunen og Operaen har

sammen hvert år gleden av å kunne invi-
tere sine gjester til premieremiddag på
Vestbase hvor basen sammen med Shell
og FMC gjør dette mulig.  Og slik kan vi
fortsette. Ringvirkninger….

Jeg startet med mennesker som gleder
seg i strålende vintervær over de nære
ting. For det er det nære, de gode opple-
velsene, de sosiale båndene, som gir over-
skuddet i hverdagen. Det er det som får
mennesker til å smile. Det er derfor så
mange utenom byen besøker oss i opera-
festukene i februar år etter år. Men det er
den globale oljefyrte motor som driver ver-
ket. 

Å leve av – og å leve for

Sett fra utsia  – skråblikk på oljebransjen

«Et godt samfunn er avhengig av en levende kultur,
og kulturen er avhengig av samfunnet for å leve.»

Thomas Chr. Thomassen er sivilingeniøren som ble Operasjef i hjembyen
Kristiansund. Thomassen kan se tilbake på to strålende oppsetninger i Festiviteten
og fullt hus på alle byens minikonserter.

for 15 år siden

NDT-bedrift etablerer 
seg på Orkanger
Orkla Engineering  på Orkanger og OIS
Inspection AS fra Kristiansand går sam-
men om å etablere en ny inspeksjons-
bedrift på Orkanger. Navnet blir Orkla
OIS Inspection AS, og arbeidsfeltet blir
«non destructive testing» av sveise-
skjøter i rør og stålkonstruksjoner. Mid-
nor CNI brakte partene sammen.

Stor innsats på
Heidrunplattformen
I alt 3000 mann er sysselsatt med
sammensetning av Heidrunplattfor-
men i Gandsfjorden. Dåpsseremonien
foregår i Stavanger 10. mai og deretter

blir plattformen slept nordover til Hal-
tenbanken. De 16 stk 300 meter lange
strekkstagene fra Gullvika på Fosen blir
slept ut og montert på forhånd.  

Njord driftsorganisasjon
til Midt-Norge
Hydro foreslår i sin PUD delt driftesor-
ganisasjon for Njord mellom Bergen og
Kristiansund. Midt-norsk industri og
næringsliv er skeptisk til at innkjøpet
skal ligge i Bergen. I tillegg til vestbase
vurderes Mongstad for lagring av spe-
sielle utstyrsdeler.

Historisk
konsesjonsrunde
For første gang skal det letes etter olje
og gass på over 1000 meters dyp uten-
for Møre og i Vøringsbassenget. I 15.
konsesjonsrunde ble det totalt delt ut
56 blokker, hvorsv kun 16 i Nordsjøen
og hele 40 nord for 62. breddegrad. 

Kontrakt på over 
380 mill til Orkanger
Coflexip Stena og Saga Petroleum har
inngått en kontrakt på hele 380 mill kr
på rørledning til Vigdisfeltet. Rørbasen
på Orkanger er under oppbygging
med en stor sveisehall og lagerplass for
rørlengder på opp til 1000 meter.

Haltenbanken blir en
betydelig gassprovins
Vi har hele tiden prioritert Haltenban-
ken høyt og vurderer Norskehavet som
en av de mest områdene sier Andreas
Qvale i Saga Petroleum. Vinterens bo-
ring er på det nærmeste over og peker
i retning av et funn mye større enn
Midgard som Saga fant allerede i
1984.

Midt-Norsk Oljeavis 1. mars 1995:



Fylkesrådslederen i Nord-
Trøndelag, Alf Daniel Moen (Ap)
rundet nylig seksti. Han har i
hele sin politiske karriere vært
en sentral, og krystallklar, stem-
me i regionens olje- og gass-
pørsmål. Mange gir han egen-
hendig kreditt for at stortinget
valgte Stjørdal som driftssenter
for Heidrun. 

I dag er Statoil en hjørnesteinsbedrift i
kommunen, med 700 ansatte, og et
kobbel av underleverandører har slått
seg ned i Stjørdal. Da føringene ble lagt
for utbyggingen av Heidun-feltet, satt
Moen som ordfører i Stjørdal. Noe han
gjorde i til sammen 12 år. 

– Det er ikke bare jeg som fikk Statoil
til Stjørdal, vi var mange som jobbet
målbevisst med dette. Vi hadde et tett
samarbeid med fylket, og det ble jobbet
hardt politisk inn mot sentrale myndig-
heter om utbyggingsformen for feltet.
Det ble etter hvert klart at det sto
mellom Kristiansund, Trondheim og
Stjørdal. Vi kjørte på at det var et mye
større behov for å etablere næringsvirk-
somhet i Nord-Trøndelag, fremfor Sør-
Trøndelag, da det ganske enkelt var
lengre mellom bedriftene her. I Stjørdal

lå det godt til rette med
flyplass og vi var innfor
rekkevidde av utdanning-
og forskningsinstitusjo-
nene i Trondheim. Heldig
vis klarte vi å dra i land
den siste beslutningen,
forteller Moen.

Mye mer enn 
en forstad
Beslutningen om å legge
driftsorganisasjonen til
Stjørdal kom rett før jul i
1988, men byggingen
startet ikke før i 1992.

– Det var mye usikker-
het rundt lønnsomheten
til Heidrun på grunn av
kravet til at gassen skulle
brukes, og ikke brennes
ute på feltet. Men nå ser
vi at metanolfabrikken
på Tjeldbergodden har
blitt en lønnsom virksom-
het, forteller Moen. 

Man kan vel legge til
at Heidrun har blitt me-
get god butikk for Statoil
og Stjørdal og i tillegg
har vi fått drift av både

Åsgard og Kristin og flere til.  
Moen tror Stjørdal vil vokse som olje-

og gassby.
– Vi har utviket en velfungerende by,

og det sterkeste kortet vi har er å aldri
slå oss til ro med å være en forstad til
Trondheim. I Stjørdal har vi en egen
identitet. At Trondheim ligger like ved er
et sterkt fortrinn. Men vi må aldri slå oss
til ro med der vi er nå. Vi må aldri slutte
å utvikle byen Stjørdal, mener han.  

– Vern om petroleumsloven
Moen mener vi kan takke petroleumslo-
ven for at vi har den tilstedeværelsen av
olje- og gassvirksomheten i Midt-Norge. 

– Det kommer til å være veldig viktig
for framtiden at vi verner om petro-
leumslovens intensjon om at aktiviteten
på land skal flyttes nordover sammen
med aktiviteten på sokkelen, sier han. 

Moen tror det fort kan komme en-
dringsforslag i loven.

– Vi ser jo hele tiden at det er krefter
som jobber for at det skal tas strategiske
valg som bryter med lovens intensjon,
mener han.

Nord-Trøndelagssjefen
fra Hegra har rundet 60

Fylkesrådslederen i Nord-Trøndealg, Alf Daniel Moen
(Ap) rundet nylig seksti. Lite tyder på at den klare
stemmen fra Hegra forsvinner fra offentlighetens lys
med det første.


