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Nye spilleregler for
konkurransekraft

LEDER:

Side 24 Side 19 Side 2

Ett skritt lengre 
i basaltkoden
Chevron og ExxonMobil er 
begge tungt inne i jobben med 
å avdekke hva basalt-lagene i
Vøringbassenget skjuler.

Side 8

Oljebyen tar helt av!
Kristiansund er midt inne i en 
formidabel vekstperiode, med
utsikter til 1 600 nye årsverk 
i oljen frem til 2020.

Side 10

Lokalt samarbeid
mellom Det norske 
og Siemens
Det norske har undertegnet en
intensjonsavtale om leveranser fra
Siemens i forbindelse med Ivar
Aasen-feltet i Nordsjøen. Total
verdi på en slik leveranse vil være
flere hundre millioner kroner.

Side 21

GJESTESKRIBENTER:

POLITIKEREN HAR ORDET:

Geirmund Lykke, KrF:
«Teknologi for framtida» s. 30

SKRÅBLIKK PÅ OFFSHORE-BRANSJEN:

Einar M. Hjorthol, HiST:
«Hvordan booste
ingeniørutdanningen?» s. 26

I produksjon etter 3 år
Skuld er så langt det raskeste av
Statoils 12 hurtigutbyggings-
prosjekter

– I motsatt fall hadde jeg pakket
kofferten og reist hjem, sier Sverre
Myklebust i Kværner Verdal.

Optimistisk direktør

20
år

LEVERANDØREN MENER:

Odd Are Svensen, ExproSoft:
«Hvor er alle helter blitt av?» s. 22

OPERATØRENS HJØRNE:

Jan Erik Geirmo, BP:
«Skarv har levert – mer i vente!» s. 29

Draugen feirer 20-årsjubileum i år. 17. mai 1993
ble plattformen «plantet» i Norskehavet. Draugen
var den første faste installasjonen nord for Stadt,
og startet petroleumsæraen i Norskehavet. Det

som har skjedd siden er en historie som overgår
all forventning. 

Haugane
trer av
En av de mest markante personlighetene i
Oljenorge forlater bransjen. Gründeren Erik
Haugane går fra Norges nest største oljeselskap
med full vind i seilene. 

Draugen forever?

Oss-nor inn i Barents
– Åpningen av Oss-nor og Baker
Hughes her i Hammerfest er vikti-
ge brikker for å utvikle oljemiljøet i
nord, sier olje- og energiminister
Ola Borten Moe.

Side 14

Side 18

Side 28



Av Christian M. Bachke
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Neste utgave av Midt-Norsk Olje & Gass
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Åpner døra til dypet– Luva kan bli starten på dypvanns-utbygging i Norskehavet.
Damene og OlaÅrets Norskehavskonferanse, somavholdes den 8. mars, blir viet tildamene.

Forskning og krig– Vi kan ikke være best i alt. Sats våre statlige forskningsmidler på våre vinnerbransjer!

LEDER:

Side 6

Side 8

Side 2

Jette gir 8 milliarderMed godkjent PUD ligger det an til Det norskes første feltutbyggingsom operatør.
Side 14

Nasjonalt IOR-senterbør ligge i TrondheimNorges teknologihovedstad er etselvfølgelig valg, mener bl.a. tidli-
gere forskningsdirektør i StatoilRoar S. Andersen.

Side 23
EMGS godt i plussEtter mange år med minusresulta-ter gikk det Trondheimsbaserteoljeleteselskapet Emgs med 100millioner i overskudd i 2011.

Side 24

Setter ny standard forrørledningsdesignTrondheimsfirmaet LINKftr. etter mangeårig forskning påbruddmekanikk.

Side 19

Vestbase inntarAverøy
Åpner opp 320 dekar nærings-areal, samt flere næringsbygg, på Hestvikholmene i Averøy kommune.

Side 9

GJESTESKRIBENTER:

Trondheim blir IOR-sentrum

Statoil har satt seg som ambisjon å utvikle en ver-

densledende forskningsorganisasjon. Forsknings-

senteret på Rotvoll er en sentral brikke for å nå

målet. Med nybygg og ny strategi skal det bli

Norges største IOR-senter. Senteret skal forske

frem verktøyene som gjør som det mulig å nå

målet om å øke produksjonen fra 1,9 millioner fat

i  2010 til 2.5 millioner i 2020.
Side 16

Side 13

Exxon gyver løspå basaltkodenVest i Norskehavet ligger et jomfruelig leteområ-

de som det knytter seg stor spenning til, men

tykke lag med basalter et par kilometer under

havbunnen holder godt på hemmelighetene, sier

informasjonssjef Kristin F. Kragseth.

David Lysne, adm. dir. forWeatherford PetroleumConsultants:
«Mangel på ingeniører i Norge?» s. 12

Dr. Rainer Seele, CBED ofWintershall Holding GmbH:«Europa har tro på Norge.» s. 24

Bjørn Iversen, ordfører i Verdal kommune:«Industrien er Midt-Norges fremtid.»
s. 26
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Borten Moe 
og Wiggen tilOrkangerkonferansen

Innføring 
i kontraktenes irrganger

Let under lavaen!Hva kan gjøres for å finne ut hva som skjuler seg under basalten i Norskehavet?

LEDER:

Side 15

Side 10

Side 2

Jette skal driftes fraTrondheim
Oppbyggingen av Trondheims før-
ste driftsorganisasjon er i full gang
hos Det norske. Jette blir det før-
ste feltet som drives fra byen.Produksjonen fra feltet vil startetidlig i 2013.

Side 18

Ny rekord på ONSMidt-Norge stiller rekordsterkt på
årets ONS i Stavanger 28-31.august. En fellesstand på hele 640
m2 er blant de største på helemessa, og 38 bedrifter fra Midt-Norge deltar med egne stands. 

Side 22

Maria til 21 mrd.Tyskeide Wintershall sitt Mariafelt
skal produsere olje i 2016.Partnerne i lisensen jobber medvalg av utbyggingsløsning, og PUD

skal være i tredje kvartal neste år.

Side 18

Benor-ordre til 100millioner
Statoil har forlenget kontraktenmed  inspeksjons- og ingeniørsel-
skapet Benor i Kristiansund.Kontrakten ble først inngått i2008, med en opsjon på fem årsforlengelse, en opsjon på fem år.

Side 8

GJESTESKRIBENTER:

t

Side 8

Siste side

LEVERANDØREN MENER:Janne Øhrn, Technip Norge:«Klare for å møte markedet.» s. 12
SKRÅBLIKK PÅ OLJEBRANSJEN:Arve Slørdahl, Chr. Salvesen & Chr. Thams Communications AS:«Fra Bergmann til Seigmann.» s. 16

OPERATØRENS HJØRNE:Siri Espedal Kindem, Statoil:«Økt utvinning – hver eneste dag.» s. 24
POLITIKEREN HAR ORDET:Torgeir Dahl, ordfører i Molde:«Kommunene som regionaleutviklingsaktører» 

s. 26

Shell søker i år om å få utvide levetiden på Draugen til 2036. Da

Draugen ble åpnet i 1993, var den forutsatte en levetiden satt til

2013. Shell sine stortilte planer for å forlenge plattformens levetid

resulterte i en av de mest betydelige avtalene i Aibels historie.

Draugen til 2036

I hjertet av verdiskapingen– Det er et stort ansvar, og veldig spennende å være

midt i hjertet av verdiskapingen i Norge, mener Lars

Sørum, som går inn i jobben som administrerende

direktør for Sintef Petroleumsforskning med iver 

og ydmykhet.
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Centrica og FaroePetroleum rockerNorskehavet
Gjennombrudd i Midt-Østen forExproSoft

Fortsatt full gass!Agurktid gir særnorsk debatt i media.

LEDER:

Side 28

Side 8

Side 2

Gasskraftrevolusjonpå Elnesvågen?90 prosent karbonrensing med ny
teknologi. Det er stikkordet somkan realisere et gasskraftverk iMidt-Norge. 

Side 11

Finsk inntog iKristiansundFinske Oy SteelDone Group og Kristiansundsbaserte ICONOffshore har undertegnet en samarbeidsavtale som resulterer i at større konstruksjoner og nyeprodukter vil bli montert og produsert i Kristiansund. 

Side 31

– Norsk tradisjon å tavare på råvareneFylkesvaraordfører i Sør-Trøndelag,
Arne Braut (Sp) mener det nå må
legges politiske føringer som gjør
at vi blir mer enn en råvareleveran-
dør av gass. 

Side 4

Nye kontorer og vekstfor Fabricom
Fabricom har ambisiøse planer for
sitt Trondheimskontor. I løpet avåret skal antall ansatte dobles fra 30 til 60.  

Side 24

Wintershall har så langt ikketatt noen endelig beslutningom utbygging. Allikevel serman allerede konturene av enlokaliseringsdebatt for eneventuell driftsorganisasjon.

Mot lokaliserings-debatt for Maria GJESTESKRIBENTER:

Side 18

LEVERANDØREN MENER:Øystein Solli, WeSubsea AS:«Hvordan skille seg ut i mengden?»
s. 12

OPERATØRENS HJØRNE:Erik Haugane, Det norske:«Livskraftig næring.» 
s. 28

POLITIKEREN HAR ORDET:Ingvild Kjerkol:«Én petroleumsregion» 
s. 30

Midt-Norge –en petroleumsregionI år er Midt-Norge representert
med over førti bedrifter på ONS
i Stavanger – en bekreftelse på
regionens sterke posisjon i olje-
og gassmiljøet. Tilgangen på
kompetanse, nærhet til drifts-

miljøene i Kristiansund, Stjørdal,
og nå i Trondheim med Det nor-
ske, trekker stadig flere tunge
aktører til regionen. Her ligger
landets ledende forskningsmiljø
innen olje og gass. Alt dette er

en magnet ikke bare for nyskap-
ning, men også for de godt eta-
blerte, som ser nødvendigheten
av å være der det skjer.

Midten

Stjørdalsordfører Johan Arnt Elverum
(t.v.) legger inn en sterk søknad omdriftsorganisasjonen for Wintershall

til Ellen Braune og Svein Ildgruben.
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– Når finner vi denneste elefanten i Norskehavet?

LEDER:

Side 2

Side 8

Side 2

Smekkfulle ordrebøkerfor riser-spesialistSub Sea Services etablerte segutenfor Kristiansund i 2008. Sidendag én har selskapet opplevdeventyrlig vekst, og kapasiteten er nå nesten sprengt.
Side 7

Statoil på elefantjakt i Norskehavet
Det siste tiåret har Statoil i allhovedsak fokusert på feltnær leting

i Norskehavet, men prognoseneviser at produksjonen vil falle kraftig etter 2020. Selskapet jobber
nå med en ny strategi for å holdeproduksjonen oppe.  

Side 28

PUD for Ivar Aasenplanlagt til julIvar Aasen blir en milepæl for Detnorske. Feltet blir selskapets førstestore utbygging som operatør. Planfor utbygging og drift (PUD) skalleveres før nyttår. Regningen eranslått til rundt 24 milliarder kroner.

Side 6

GJESTESKRIBENTER:
LEVERANDØREN MENER:Svein Monsø, Umoe Sterkoder AS:

«Kristiansund – mulighetenes by»
s. 12

OPERATØRENS HJØRNE:Svein Ildgruben, Wintershall Norge AS:«Bytta bort Grieg, fikk Brage igjen»
s. 28POLITIKEREN HAR ORDET:Per Kristian Øyen, ordfører iKristiansund:

«Lista legges høyere»
s. 30

Utvinningsgraden på norsk sokkel skal maksi-

meres. Olje- og energidepartementet har derfor

besluttet å opprette et forskningssenter for økt

utvinning – et nasjonalt Increased Oil Recovery

(IOR)-senter. Teknologibyen Trondheim er det
eneste alternativet for plassering, mener flere

tunge aktører.

Side 10

Side 4

– Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim

SKRÅBLIKK PÅ OFFSHORE-BRANSJEN:Hogne Hongset«Visjonære politikere på rødlista.» s. 14

30 år med
DesemberkonferanseDen 6. desember er det klart forjubileumsutgaven.

Wintershall ogStatoil samarbeiderom IOR

Full service på Vestbase girstore besparelserVestbases plassering på Norskehavets 
dørstokk sparer riggselskapene som opererer 

i Norskehavet for millioner når det uforventede

skjer. Og basens omfattende tjenestetilbud kan

håndtere det meste.

Husk at denne og tidligere utgaver av 
Midt-Norsk Olje & Gass kan lastes ned fra 

www.midnor.no

Som en oppfølging av Petroleums-
meldingen har Norges Forskningsråd
utlyst et senter for økt oljeutvinning
(IOR) på norsk sokkel . Målsetningen
med sentret er å utvikle kunnskap,
kompetanse og teknologi for å høyne
utvinningsgraden ved utvikling og
drift av reservoarer på norsk sokkel.
Det er med andre ord reservoar-orien-
tert forskning som skal vektlegges i
dette senteret.

Begrunnelsen er klar: Ett prosent-
poeng økning av utvinningsgraden
utgjør med dagens oljepris over 300
milliarder kroner i økte statlige inn-
tekter per år.

For at høynet FoU-kompetanse
innen IOR raskt skal kunne omsettes
til nytte for samfunnet, må arbeidet
direktekobles til kandidatutviklingen.
NTNU er landets viktigste leverandør
av kandidater (MSc, siv.ing, PhD) til
norsk petroleumsklynge. Det utdan-
nes her årlig rundt 1.500 kandidater.  

For å sikre langsiktighet og stabi-
litet, må senteret bygge på en tung
og bred kompetansebase. SINTEF/
NTNU er Nord-Europas tyngste ener-
giforskningsmiljø med om lag 1500
forskere innen olje/gass som dekker
alle forskningstema innen utvinnings-
problematikk.

For å sikre at forskningen raskt og
enkelt kan omsettes til verdiskaping,
må industrien kobles tett på. SIN-
TEF/NTNU har siden produksjonsstart
på Ekofisk i 1971 vært hovedsamar-
beidspartner til norsk oljeindustri
innen FoU og utdanning. At interna-
sjonale teknologiselskap (Statoil, Sie-
mens, National Oilwell Varco, Deep
Ocean, Proserv) velger å legge sine
utviklingsavdelinger til Trondheim,
bekrefter Trondheimsmiljøenes indus-
trirelevans.

Senteret skal bidra til å videreutvi-
kle Norges internasjonale ledertrøye
innen utvinningskompetanse. SINTEF
og NTNU kan skilte med unikt mang-
eårige samarbeid med industri og
forskningsmiljø på alle verdens konti-
nenter, og NTNUs petroleumsmiljø
har et stort antall internasjonale stu-
denter.

Også her ser vi nå en lokaliserings-
debatt. Stavanger og Bergen er aller-
ede på banen, og vi vet at her kan po-
litikerne stå sammen for heimbygda.
Det vil si at nå må Trønderpolitikerne
kjenne sin besøkelsestid. Det var
gode grunner til at Statoil la sitt IOR-
senter til Trondheim. De samme grun-
ner gjelder for at vårt nasjonale IOR-
senter må legges hit.

Det satte en støkk i mange industri-
folk da Kværner Verdal nylig mistet
det store oppdraget til Ivar Aasen-ut-
byggingen. Høyt lønnsnivå i Norge
kombinert med desperate verft i et
krisepreget Europa var grunnen.

Hva kan gjøres for å styrke norsk
leverandørindustri? Etter vår mening
to ting:

Industrien må effektivisere ytterli-
gere, administrasjon må kuttes og
innkjøpsrutiner må finpusses. Enkel
produksjon må flyttes til lavkostland –
se hva verftsindustrien har oppnådd
ved å flytte skrogproduksjonen til
blant annet Kina.

Men myndighetene må også ta
tak. Det må settes krav til nasjonalt
innhold i utbyggingene ved lisenstil-
deling,  slik man har gjort for eksem-
pel i Canada, USA, Russland og Brasil.
I Brasil har man i Peregrinolisensen så-
gar ett krav om at 1 prosent av brut-
toinntektene fra produksjonen skal
gå til forskning i Brasil.  Oljeselska-

pene er vant til å forholde seg til slike
krav, og skal de få tildelt nye lisenser
på den attraktive norske sokkelen vil
de følge disse.

Dette strider mot de generelle
EØS-reglene, men både i England og
Frankrike får de dette til gang etter
gang.  Vi kan ikke overleve i dette tøf-
fe markedet ved å være mer katolsk
enn paven.

En yndet politisk problemstilling er
«Hva skal vi leve av når oljen tar
slutt?». Dette er etter manges me-
ning svært mange år til. Olje- og gass-
inntektene er en av de mest langsikti-
ge inntektskilder vi har i Norge. Men
når de en dag tar slutt, da skal vi leve
av vår oljeindustri hvor vi i dag ligger
helt i verdenstoppen.

Tiden er kommet for å ta et felles
tak for å berge industrien gjennom
krisesituasjoner slik den vi har nå.
Dette må bli et felles løft for industri-
en og våre politikere.

Nye spilleregler for konkurransekraft

Nasjonalt FoU-senter for IOR til Trondheim

Slik åpnet Ståle Myhre i Statoil
Technology invest årets «Små
møter store»-samling på
Statoils Forskningssenter på
Rotvoll. 

«Små møter store» er etablert som en
arena for relasjonsbygging mellom de
store aktørene i næringen, de små tek-
nologiselskapene og investormiljøet
som er innrettet mot de små og utvik-

ling av dem. Bak samlingene står
Midtnorge Olje og Gass (MOLGA),
Statoil, Innovasjon Norge og UT-pro-
sjektet.

– I mellom samlingene følger MOL-
GA i samarbeide med UT-prosjektet
opp relasjonsbyggingen som avtales
eller etterspørres, opplyser Roar S. An-
dersen, daglig leder i MOLGA. I år del-
tok Statoil, Det norske, Teekay petro-
jarl, Aker Solutions, Aibel, Siemens,
EMGS og GE oil and gas. Investormil-
jøet var representert med Viking Ven-
ture, Sparebank1 SMN, ProVenture og
Innovasjon Norge. 30 bedrifter deltok
fra «de små». Av disse presenterte
Force Technology, Smart Motor, Migris
og RO solutions sine løsninger under
temaer økt utvinning. Sense Offshore,
EMPIG, Ferrx og Marine Cybernetics
presenterte under temaet  teknologi
for olje og gassutvinning i  Arktis. Erik
Hagen presenterte fra  investormiljø-
ene. Alle presentasjonene er lagt ut på
molga.no  

– Under speed-daten som følger et-
ter presentasjonene var aktiviteten
stor og det ble også denne gangen
gjort en rekke avtaler om oppfølging.
Erfaringen fra tidligere i dette MOL-
GA/UT prosjektet er at denne form for
relasjonsbygging og  oppfølging fører
til rammeavtaler, oppdrag og utvik-
lingssamarbeid, forteller Andersen.

– Storartede idéer
kommer oftest fra
små bedrifter

Initiativtaker til «Små møter store»,
Roar S. Andersen i MOLGA.
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Trykksak

– Det er viktig at vi får et
nasjonalt IOR-senter – og det
bør ligge i Trondheim. NTNU
og  Sintef ligger her og Statoil
og Siemens har lagt sine forsk-
ningssenter for IOR hit. Tre av
fire sivilingeniører utdannes i
byen. Et IOR-senter må ligge
der kompetansen finnes, sier
Jan Erik Lystad, leder i
Trondheim Næringsforenings
fagråd for olje og gass.

Næringsforeningen har sammen med
MOLGA engasjert seg for å får sente-
ret til Trondheim, ved å posisjonere
Trondheimsmiljøet.  

– For å sikre langsiktighet og stabi-
litet, må senteret bygge på en tung og
bred kompetansebase. SINTEF/NTNU
er Nord-Europas tyngste energifors-
kningsmiljø. Med om lag 1500 for-
skere innen olje/gass dekker disse mil-
jøene bredt alle forskningstema innen
utvinningsproblematikk, heter det
blant annet i et rundskriv fra arbeids-
gruppen.  

Olje- og energidepartementet be-
sluttet i 2011 å opprette et forsknings-
senter for økt utvinning - et nasjonalt
Increased Oil Recovery (IOR) -senter. 

Tallenes tale er klar. Ett prosentpo-
eng i økt utvinningsgrad på norsk sok-
kel tilsvarer med dagens oljepris over
300 milliarder kroner i økte inntekter,
Det er Sintef som formelt søker, i alli-
anse med NTNU og UIO, søknadene
behandles av Forskningsrådet. 

– Selv om det er byråkratiet som
skal ta avgjørelsen, kan vi nok forvente
at det vil ha en politisk undertone. Da
offentliggjøringen av hvor senteret

skal ligge komme like før valget til
høsten, sier Lystad.

Jobber for å få IOR-senter
til Trondheim

IOR
IOR står for Increased Oil Re-
covery, og er et samlebegrep
for alle metoder som bidrar
til å øke utvinningsgraden på
av olje og gass.

]

– Trondheim er arnestedet
for all petroleumsforsking
og utdanning. NTNU og
Sintef utgjør en uslåelig
akse mellom utdanning og
forskning. NTNU er den de-
sidert største leverandøren
av kvalifisert personell, og
rett over gangen sitter for-
skerne i Sintef. Når man i
tillegg ser at Statoil legger
sitt IOR-senter i byen og Si-
emens sin storetablering
for å utvikle essensiell tek-
nologi for IOR, så skal det
argumenteres alvorlig godt
for et annet valg enn
Trondheim, sier Tor Berge
Gjersvik R&D program ma-
nager i FMC. 

Gjersvik har selv en lang
karriere å se tilbake på som
petroleumsingeniør, og
understreker viktigheten av

å bygge videre på de tunge miljøene
som allerede er i byen og det som er
under utvikling.

– Vi må også huske på at de store
IOR-utfordringene er knyttet til Nor-
skehavet, og alle vet at oljeindustrien
er på vei nordover og mot dypere
vann, sier han.

– Trondheim er arnestedet
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Subsea serviceselskapet
DeepOcean føyer seg inn i en
stadig lengre rekke større
aktører innen olje og gass som
åpner kontor i Trondheim.

Selskapet, som er en ledende leveran-
dør av  undervannstjenester til olje- og
gassoperatører, har i en årrekke hatt
Haugesund som base for sin subsea-
virksomhet i Norge. Nå utvides akti-
viteten med et avdelingskontor i
Trondheim.

For teknologibyen Trondheim vil
DeepOcean representere noe nytt
med selskapets fokus på operasjonell
subseaaktivitet. Tradisjonelt har denne
aktiviteten i stor grad vært knyttet til
aksen mellom Stavanger og Bergen.
Med DeepOceans etablering i Trond-
heim vil disse fagmiljøene slå rot også
lengre nord.

– Det finnes flere grunner til at
Trondheim er et attraktivt sted for oss.
Det er en meget sterk teknologiklynge
i byen, med høyt utdannet personell.
Strategisk sett er dette en fornuftig lo-
kalisering, og vi bringer også noe nytt
til teknologimiljøet miljøet i byen
gjennom vår komplette subsea service
pakke, sier Sveinung Soma, Enginee-
ring Manager i DeepOcean AS.

Muligheter i Trondheim
DeepOcean er i dag en ledende leve-
randør av fjernstyrt installasjon og
vedlikehold av subseainstallasjoner i
Nordsjø-regionen. Arbeidet utføres
ved hjelp av fjernstyrte miniubåter
(ROV) kontrollert fra ett moderskip på
overflaten. Bedriften har over 1100
ansatte i avdelinger over hele verden
og omsetter på konsernnivå for i over-
kant av 3.000 MNOK. Sin største av-
deling har selskapet i Haugesund, hvor
suksessen startet i 1999.

Så nylig som i februar i år ble sel-
skapet tildelt sin hittil største enkelt-
kontrakt, med varighet på 5 år og en
verdi på rund 1,5 milliarder kroner.

Kontrakten er for levering av et spesi-
alskip og tjenester for inspeksjon, re-
parasjon og vedlikeholdstjenester
(IMR) for alle Statoil opererte under-
vannsinstallasjoner på Norsk sokkel.
Selskapet har allerede 3 skip på tilsva-
rende kontrakter med Statoil, samt til-
svarende kontrakter for andre selskap i
Nordsjøen. Kontrakten er med å be-
feste selskapets plass som en ledende
aktør innen dette forretningsområdet.

Ønsker samarbeid med 
forskingsmiljøene
Generelt sett peker pilen rett opp

innen subseavirksomhet, og en avde-
ling i Trondheim vil skape mange mu-
ligheter for oss, spesielt siden oljele-
tingen på norsk sokkel kryper stadig
lengre nordover. Vi vil i første omgang
etablere en ingeniøravdeling, som på
sikt vil utføre komplette prosjekter
under eget tak, sier Soma. 

En viktig oppgave for avdelingen i
Trondheim vil være å etablere samar-
beid med de etablerte teknologimiljø-
ene i byen, som NTNU, HiST, Sintef og
Marintek. Arbeidet som nå er i gang
med å etablere Senter for Fremra-
gende Forskning innen autonome,

marine operasjoner på NTNU viser at
teknologimiljøet i Trondheim er i ver-
densklasse innen fagområder som kan
være med å videreutvikle DeepOcean
og våres operasjoner, sier Martin Has-
le, Branch manager for avdelingen i
Trondheim. Hasle forteller at prosjekt-
arbeidene allerede er i gang, og at de
regner med å ha om lag 20 ansatte i
løpet av neste år.

DeepOcean på plass i Trondheim

DeepOcean er i ferd med å
etablere seg i subsea feltutvi-
klingssegmentet, noe som vil
få ringvirkninger for den
videre utviklingen av kontoret
i Trondheim, opplyser Martin
Hasle, leder for Trondheims-
kontoret til DeepOcean. 

– Trondheim har allerede et veletablert
engineeringmiljø knyttet til nettopp
denne type aktivitet, noe som gjør det
interessant for DeepOcean å bygge
opp ett miljø for tyngre engineering
oppgaver og -prosjekter som en del av
vår satsning her.

Det jobbes i disse dager med å re-
kruttere en Field Development Direc-

tor som vil få ansvaret for å bygge opp
feltutvikling som forretningsområde i
DeepOcean.

– Per i dag har vi en målsetning om
å ha en stab på 20 ingeniører i løpet
av 2014, men satsningen på feltutvik-

ling vil bety økt engineering behov, så
ansettelsestakten vil måtte akselere-
res. I DeepOcean er det stor forvent-
ning knyttet til dreiningen selskapet
nå er i ferd med å ta. Subsea feltutvik-
ling er noe av det mest spennende

man kan drive med innen olje & gass,
ikke minst for oss ingeniører, opplyser
Hasle.

Skal inn i feltutvikling

Fra venstre: leder engineering Sveinung Soma, prosjektdirektør Karl Magnus Minge og avdelingssjef DeepOcean
Trondheim Martin Hasle.
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Det ledende oljeserviceselska-
pet Proserv har offisielt åpnet
sitt nye flaggskipsenter for
forskning og utvikling i
Trondheim. Det nye senteret
skal være en global hub for
utvikling av undervannstekno-
logi.

Proserv vil bruke rundt 25 prosent av
sitt totale forskningsbudsjett ved fasi-
litetene i Trondheim, og planlegger å
bruke flere millioner kroner i regionen.
Dette understreker at norsk teknologi-
utvikling innenfor olje- og gassbran-
sjen er i front internasjonalt. 

Forskningssenteret i Trondheim re-
presenterer en betraktelig investering
for selskapet og inneholder et flun-
kende nytt verksted på 500 kvm, et
stort demonstrasjonsrom for ny tekno-
logi og 1100 kvm kontorplass for 50
nye kontorer. 

Gjør som Siemens og Statoil
– Som en ledende teknologiklynge for
den globale olje og gassindustrien, er
Norge og Trondheim by viktige vek-
stområder for Proserv. Vi har investert
betraktelig i våre ansatte, infrastruk-
tur, og nye teknologier i regionen og
åpningen av vårt nye flaggskipsenter

for forskning og utvikling innen
undervannsteknologi i Trondheim, gir
oss mer kapasitet og kompetanse til å
utvikle vår virksomhet, sier David La-
mont, CEO i Proserv. 

Fylkesordfører i Sør Trøndelag, Tore
O. Sandvik er svært fornøyd med at
nok et selskap innen petroleumsnæ-
ringen velger å legge hovedkontoret
for FOU til byen. De siste par årene har
Statoil og Siemens Oil&Gas gjort det
samme.

– Det er svært verdifullt for Trond-
heim og Trøndelag at selskaper som
Proserv velger å legge sitt globale
forskningssenter her. Store investe-
ringer skaper muligheter for teknolo-
gimiljøets utvikling i regionen, og viser
at norsk teknologiutvikling er å anse
som global ekspertise, sier han.

– Ny teknologi er grunnstammen
Lamont forteller at Proserv har ambi-
sjoner om å vokse betraktelig i Norge i
år, og planlegger å ansette rundt 50
nye ingeniører her i landet. Dette vil
forsterke bemanningen i Norge med
40 prosent. 

– Ny teknologi er grunnstammen i
Proserv. Gjennom arbeidet til vårt ta-
lentfulle ingeniørteam i Trondheim, vil
vi utvide gruppens forskning og utvik-

ling ved å bringe nye undervannsinno-
vasjoner til markedet for våre kunder
over hele verden. I tråd med disse pla-
nene, rekrutterer vi hele tiden flinke
folk for å jobbe med leveransene våre
og den voksende teknologiporteføl-
jen. Dette gjør vi for å styrke vår glo-
bale vekst, tilføyer Lamont, .

Han forteller at selskapet  vokser
raskt globalt, spesielt innen under-
vannsservicesektoren. I fjor økte sel-
skapets globale omsetning med 75
prosent, fra 983 millioner til rundt 1,8
milliarder kroner. 

Dette inkluderte selskapets betrak-
telig økte omsetning i Norge fra  over
229 millioner  kroner til mer enn 358
millioner kroner i 2012. I samme peri-
ode økte Proserv sin norske stab med
rundt 40 prosent, og veksten resulter-
te også i investeringer i form av en ny
spesialbygd produksjons- og testfasi-
litet i Stavanger. Dette sikrer bærekraf-
tig vekst i regionen.

Proserv har nå over 1700 ansatte
over hele verden, og rundt 150 perso-
ner er ansatt i Norge; 25 av disse i
Trondheim.

Nytt globalt forskningssenter i Trondheim
Fakta om Proserv
Proserv er et ledende oljeservice-
selskap med fokus på produk-
sjonsteknologi. Hovedkvarteret
ligger i UK, og selskapet har sterk
regional tilstedeværelse i Norge.
Proserv tilbyr en bred portefølje av
produkter og tjenester til hele olje-
feltets livsløp. Selskapet opererer
over hele verden fra 30 lokasjoner
i 6 geografiske regioner, nordlige
Storbritannia og Afrika, sørlige
Storbritannia og Europa, Skandi-
navia, Sør- og Nord-Amerika,
Midtøsten og Nord-Afrika og Øst-
Asia og Australia, og har nå over
1700 ansatte.

Rådmann Stein Ytterdal, Trondheim kommune, ønsker daglig leder for Proserv Trondheim, Tore Erntsen, velkommen
og lykke til mens fylkesordfører Tore O. Sandvik og internasjonal konsernsjef i Proserv David Lamont følger med.



Ivar Aasen er nynorskens far, han var ein nasjonsbyggar. Aasen var ein utfordrar i si tid. I år er det 200 år 
sidan han blei fødd.  Ivar Aasen-feltet er den første store utbygginga for Det norske som operatør. Det er ei 
nasjonsbygging som representerer store verdiar for samfunnet.

Det norske oljeeventyret fortsetter

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

Ivar 
Aasen

“Millom bakkar og berg ut med havet” 
Frå Ivar Aasens Nordmannen
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Chevron og ExxonMobil er
begge tungt inne i jobben
med å avdekke hva basalt-
lagene i Vøringbassenget 
skjuler. ExxonMobil mener 
de har tatt ett godt skritt
fremover i å forstå 
sub-basalt geologien. 

ExxonMobil gav nylig tilbake PL 520,
et sub-basalt felt på Vøringsrandhøg-
da. Dette er ekstremt utfordrende li-
senser. I tillegg til utfordringene med
basaltlagene, som er svært vanskelig å

penetrere med tradisjonell seismikk, så
er havdypet i området opp til 2000
meter.  

– Vi gav tilbake PL 520 etter å ha
lagt ned betydelig med arbeid med
flere seismiske undersøkelser over
flere år, vi har reprossessert data, og
mener vi greide å se under basalten.
Ut i fra det vi så, kom vi frem til at vi
ikke ønsket å gå videre, og søkte om å
få levere den tilbake, forteller Elisa-
beth Fiveland, kommunikasjonsrådgi-
ver i ExxonMobil. 

ExxonMobil er ett av de selskapene

som har jobbet lengst med sub-basalt
langs hele den atlantiske margin.

Ifølge Fiveland har ExxonMobil nå
tatt et langt skritt i sin forståelse av
sub-basalt felt, og selskapet fortsetter
nå å jobbe med PL 596 hvor de er ope-
ratør, og PL 598 hvor Chevron er ope-
ratør. 

– Sub-basalt er utfordrende, men vi
setter inn store ressurser på feltet og
ønsker å videre utvikle vår kunnskap
rundt sub-baslat geologi, sier Fiveland.

Kun for de store
Chevron jobber også aktivt med  sub-
basalt og sitter i dag på to store lisen-
ser i Vøringsbassenget PL 527 og 598 .

– Dette er kompliserte lisenser som
tar tid. Chevron har brukt mye tid
krefter allerede på disse lisensene. Vi
jobber blant annet med å avdekke tyk-
kelsen på lavalaget. Vi i Chevron satser
tungt på sub-basalt, opplyser selska-
pet til Midt-Norsk Olje&Gass.

De tror ikke det er en tilfeldighet at
det er store internasjonale selskap som
primært søker på sub-basalt blokker.

– Dette er for de store og tunge.
Det er ikke mange selskaper i verden
som har ressurser til å jobbe med sub-
basalt, opplyser selskapet 

– Det er noe der nede
Samtidig som oljeselskapene jobber
med egen forskning, skal det bores en
grunn vitenskapelig brønn på Møre-
randhøgda i regi Force sub-basalt kon-
sortiumet neste år.  Konsortiumet fina-
sieres av 18 oljeselskaper, og har også
medlemmer fra myndighetene. Lars
Jensen i Oljedirektoratet, leder grup-
pen.

– Vi jobber på fremsiden av tekno-
logien, og jeg tror EMGS sin teknologi

er en viktig bit i det å forstå sub-ba-
salt. Det er store havdyp, og et basalt-
lag som ligger flere kilometer under
havbunnen. Når basalten i tillegg kan
være opp mot to kilometer tykk, så er
det viktig at vi tar ett skritt av gangen
og ikke bekymrer oss over teknologien
vi mangler i dag, forklarer Jensen.

Gruppen bruker også informasjon
fra Færøyene, hvor Statoil boret en
brønn i 2006 gjennom basalten.

Det er fremdeles et godt stykke
grunnforskning igjen før man vet
veien videre. Men ifølge Jensen mener
flere geologer at man rent teoretisk
må lenger vest enn Dalsnuten for å
finne god sandstein med hydrokarbo-
ner, og da må man under basalten.

– Det ligger i kortene at det finnes
noe der, mener Jensen.

Det endelige målet for gruppen er
å bore en veldig dyp stratografisk
brønn. 

– Denne vil bli en dyr affære, og
den vil nesten garantert være tørr,
men den vi gi verdifull geologisk infor-
masjon, sier Jensen.

Ett skritt lengre i basaltkoden

Statoil har tatt over den stør-
ste subseahallen på Vestbase.
Hallen er spesiell på flere
måter, da den har unike byg-
ningsmessige løsninger som
gjør den godt egnet for bla.
inspeksjon, vedlikehold og lag-
ring av  ”workover-risere” som
brukes i subseautbygginger,
opplyser Ture Haugen ved
Vestbase

Hallen har en gulvflate på ca 2300
kvm, pluss messaniner. Det totale 
gulvarealet er 2800 kvm.

Vestbase AS har vært prosjektleder
og er utleier av bygget til Statoil, på en
langsiktig leiekontrakt.

Statoils Bjarne Brunsvik
og Lasse Kroknes nyter
utsikten i Vestbases
største subseahall.

Ny subseahall tatt i bruk

Basaltlaget ble dannet for 45-60 millioner år siden, da
jordskorpen mellom Norge og Grønland ble delt. Basalten
er en svært kompakt, vulkansk bergart, og med dagens
leteteknologi er det en stor utfordring å kunne «se»
gjennom basaltlagene.

Øker mulighetene for storfunn i Norskehavet:



Martin Linge er en omfattende  
felt utbygging: En helt ny bolig- og  
produksjonsplattform med kraft fra 
land og et fast forankret lagerskip for 
olje. Fra 2016 og i mange år framover 
skal dette feltet eksportere gass  
til Storbritannia, mens oljen renses  
på feltet før den sendes videre med 
skytteltankere. Martin Linge er bare  
én av grunnene til at vi står opp litt 
tidlig her hos Total.

Total er et av verdens største olje-  
og gasselskap, med nærmere 50 års 
erfaring i Norge og med mange 
storetingpågang.no

Du står  
gjerne tidlig  
opp når du  
har store ting  
på gang
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Oljebyen Kristiansund er midt
inne i en formidabel vekstperi-
ode. Møreforsking har analy-
sert at det vil bli skapt 1 600
nye årsverk i oljen frem til
2020.

For tredje gang har Møreforsking med
Arild Hervik og Oddmund Oterhals i
spissen lagt frem en ringvirkningsana-
lyse for Kristiansunds-regionen, som i
denne sammenheng gjelder kun kom-
munene Kristiansund og Averøy. Ingen
av de to forskerne ser mørke skyer i
horisonten. Bestiller av undersøkelsen
er Kristiansund kommune og Møre og
Romsdal fylkeskommune.

Antall ansatte direkte knyttet til ol-
jebransjen vil stige til 4 100 de neste
sju årene, og samtidig vil omsetningen
øke fra rundt fire milliarder kroner til
drøyt sju i 2020.

– Bedriftene i petroleumsklyngen i
Kristiansund har nådd en kritisk masse
som er selvforsterkende, opplyser øko-
nomiprofessor Arild Hervik.

I dag er det 109 bedrifter i petro-
leumsklyngen rundt Kristiansund. 80
bedrifter har svart på spørsmål i en
stor undersøkelse, og for de øvrige 29
er det foretatt beregninger. Mørefor-
sking gjør undersøkelsen for tredje
gang, og de sitter på en verdifull data-

base om klyngens volum og kvaliteter.
– Dette er gullkantet informasjon å

få. Vi tenker mye på å høyne kompe-
tanse og skoletilbud på fagskole- og
høyskolenivå.  Krav stilles til en oljeby i
kontinuerlig vekst, og det byr på utfor-
dringer å bygge nok barnehager, sko-
ler og utvikle industriareal. Ved siden
av kompetanse er vi opptatt av å sam-
arbeide i en større region for å hente
ut veksten. Det gleder oss at indre
Nordmøre retter blikket mot Kristian-
sund med det bedriftsmiljøet som de
sitter på. Vi bygger nå en hel region
med tyngdepunkt i Kristiansund, sier
ordfører Per Kristian Øyen (A) i Kris-
tiansund.

– Vi har en jobb å gjøre med høy-
skoletilbudet i Møre og Romsdal, og
da spesielt rettet mot petroleumsakti-
viteten. Overfor myndighetene skal vi
være et gnagsår for å løfte tilbudet slik
at dyktige folk kan rekrutteres i årene
som kommer, sier fylkesordfører Jon
Aasen.

Hvert år fremover vil det være be-
hov for å rekruttere 200 nye ansatte i
Kristiansunds-regionen. I alle segmen-
ter i oljebransjen er det vekst, og den
største oppgangen er spådd å komme
innen engineering og tekniske tjenes-
ter. Møreforsking opererer med et be-
hov på 640 nye ingeniører frem til

2020, i tillegg et behov på 650 med
fagbrev, 170 i administrasjon og 280 i
annen arbeidskraft.

I dag er det 396 ingeniører i Kris-
tiansund. Antallet kan komme til å øke
til 850 i 2020.

Hele oljemiljøet i Kristiansund var
samlet i det nye høyhuset Vikangår-
den ved Vestbase for å få ny informa-
sjon om veksten, og selskapene har
selv bidratt med en optimisme
gjennom svarene i spørreundersø-
kelsen.

Oljebyen tar helt av

WE: CHALLENGE DRILLING 
Contractors

ENERGY
Companies

FPSO 
Contractors

MMO
Companies

SURF
Companies

World class integrity solutions
for

SINGAPORE

www.axess.no

Kristiansund og Møre og Romsdal
fylkeskommune er storfornøyd med
innholdet i den tredje analysen i
rekken. Foran rådmann Just
Ingebrigtsen, økonomiprofessor Arild
Hervik, Harald M. Stokke i
oljeutvalget, ordfører Per Kristian
Øyen, forskningsleder Oddmund
Oterhals og Bengt Ingemar Endreseth,
leder i Energiregion Møre.
Foto: Petter Ingeberg.
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VI FORSTÅR, LØSER OG GJENNOMFØRER 
de mest krevende oppgavene på vanskelig tilgjengelige steder.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Statoil og partnerne i Åsgard
har bestemt seg for å bygge
ut Smørbukk sør extension-
prosjektet.

Smørbukk sør extension er beregnet å
innholde 16,5 millioner fat med ut-
vinnbare reserver, og skal bygges ut
med en ny undervanns bunnramme
koblet opp mot eksisterende infra-
struktur i området.

Gassen reinjiseres i reservoaret for å
opprettholde trykket etter hvert som
olje dreneres ut. Feltet skal kobles opp
mot produksjonsskipet Åsgard A.

– Vi har klart å få lønnsomhet i et
funn fra 1985. Erfaring fra drift av Ås-
gard, eksisterende infrastruktur i om-
rådet og ikke minst en god porsjon tål-
modighet har bidratt til beslutning om
realisering av dette prosjektet, sier As-
trid Helga Jørgenvåg, produksjonsdi-
rektør for Åsgard.

– I tillegg vil vi vurdere å ta i bruk ny
teknologi som vil kunne øke utvin-
ningen fra denne type reservoirer.
Smørbukk sør extension er et strate-
gisk viktig prosjekt som underbygger
vår satsing på å øke utvinningen fra
modne områder, fortsetter hun.

Forlenger Åsgards levetid
For Smørbukk sør extension-prosjektet

er det gjort konseptvalg basert på
standard utstyr. Det er også gjennom-
ført pre-investeringer slik at tiden fra
investeringsbeslutning til produksjons-
start blir så kort som mulig.

Lisensen vil nå tildele flere kontrak-
ter for utbyggingen. Nexans ble i fjor
tildelt kontrakten på kontrollkabler.
Boreoperasjonene planlegges startet i
januar 2015, mens produksjonsstart er
planlagt i september 2015. Levetiden
er estimert til 12 år.

– Med planene for Smørbukk sør
extension er nok en brikke på plass for
videre utvikling av Åsgard-feltet. Pro-
sjektet vil bidra til forlenget levetid på
Åsgard A, og vil legge til rette for ut-
vikling av nye prosjekter i området,
sier Ola Gussiås, prosjektleder i Feltut-
vikling for Smørbukk sør extension.

De totale investeringene er estimert
til rundt 3,5 milliarder kroner.

Bygger ut Smørbukk sør extension

Astrid Helga Jørgenvåg,
produksjonsdirektør for Åsgard.
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Linjebygg Offshore (LBO) har
markert seg som en nyten-
kende og innovativ aktør
blant oljeserviceselskapene.
Etter suksess med et «tempo-
rom» ved Moldekontoret,
åpnet de nylig et liknende
konsept i Trondheim.

–  Ingeniører og prosjektledere ved
kontoret der vil nå få lett tilgang til fa-
siliteter som stimulerer kreativitet og
løsningsfokus, og vårt mål er at rom-
met også skal benyttes til problemløs-
ning i sin alminnelighet –  ikke «kun»
for å finne svar på de aller største pro-
sjektrelaterte utfordringene, sier mar-
kedssjef Leif Erling Aasan. På bak-
grunn av de gode erfaringene med
metoden skal flere ansatte både ved
Trondheimskontoret og i Molde nå få
opplæring som såkalte tempoledere. 

LBO bruker årlig et tosifret million-
beløp på kompetanseutvikling innen
ulike fagområder, ledelse og HMS, og
til produktutvikling. LBO’s egenutvikle-
de innovasjonsmetode – LBO Tempo –
har etter hvert blitt et begrep både in-
house og i markedet. Her løses utfor-
dringer i løpende prosjekter, men også
nye ideer unnfanges og blir utviklet til
konkrete produkter.

– Mange henvendelser til oss kan

karakteriseres som «redningsopp-
drag», det vil si at det haster for kun-
den å få løst oppgaven, enten det gjel-
der et fakkelskifte, fjerning av utstyr
på dekk, inspeksjons- og vedlikeholds-
oppgaver under dekk, i skvalpeso-
nen/subsea, osv. Hastebegrepet er
selvsagt relativt ut fra problemstilling-
ens kompleksitet og kritikalitet, men
en fellesnevner er at løsningene ofte
ikke kan betegnes som en «hyllevare»
i markedet. Å komme opp med gode,
veldokumenterte løsninger innen ri-
melig tid, og en realistisk gjennomfø-
ringsplan med fokus på HMS, kvalitet
og leveringstid, har alltid vært en god
beskrivelse av LBO. En nøkkel er selv-
sagt at kunden involverer oss i pro-
blemstillingen på et tidlig tidspunkt,
dvs. før løsninger eller metoder er be-
sluttet. Gjennom enda bedre produkt-
utviklingsprosesser skal dette varemer-
ket forsterkes ytterligere, forklarer Aa-
san.

Nye produkter og internasjonal
innovasjonspris
Siden åpningen i 2009 har det vært
gjennomført en rekke samlinger i 
Tempo-rommet i Molde, og mange
nye produkter har blitt utviklet og tatt
i bruk i markedet. Selv fremhever sel-
skapet eksempler som ATEX topside

kutteverktøy, ATEX vareheis for stillas,
flere verktøy for fjernstyrt innvendig
tankinspeksjon og sist men ikke minst;
nye løsninger og utstyr for arbeid i
skvalpesonen som LBO etter hvert har
fått internasjonal oppmerksomhet for.
For utviklingen av verktøy for tankin-
speksjon ble for øvrig LBO, sammen
med Norske Shell og MainTech, nylig

tildelt den prestisjefylte «Shell 
Europe’s 2012 Regional UI Impact
Award» i kategorien Innovasjon, bæ-
rekraftig utvikling og omdømme. Av
fem priser i denne kategorien gikk kun
to til Norge.

Tempo-rom for innovasjon

Visuell dokumentasjon, høyt tempo og motiverte deltakere – her fra
«tjuvstarten» i nytt temporom i Trondheim 18. mars. Foto: Leif E. Aasan/LBO.
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Bergensbaserte Beerenberg
etablerer lokalkontor i Molde.
Dette kommer som en følge
av økt oppdragsmengde i regi-
onen.

Beerenberg signerte i desember 2012
en intensjonsavtale med Kværner om
gjennomføring av ISO-arbeid på Ny-
hamna landanlegg. Avtalen har en va-
righet på fem år, med opsjoner på yt-
terligere to pluss to år. Estimert
kontraktsverdi er NOK 700 millioner.
Dette er en av de største kontraktene
Beerenberg har vunnet noen gang. 

Den økte arbeidsmengden på Ny-
hamna  dette medfører er årsaken til
at selskapet for første gang etablerer

seg med fast kontor i regionen.

Søker etter leder
Det nye kontoret blir etablert sentralt i
Molde i Frænaveien 16 i et innovativt
ingeniørmiljø sammen med Navitas,
Front Group og HRV Oil & Gas. 

– Arbeidet med å finne den rette
personen til å lede kontoret er allerede
i gang. Vi ønsker å ansette en leder
som har god kjennskap til nærings- og
samfunnslivet i regi-
onen, sier Morten
Walde, konsernsjef i
Beerenberg.

Det lokale konto-
ret skal ha ansvaret
for rekruttering, eta-
blering av leveran-
dører og lokale part-
nere og nærings- og
samfunnskontakt.
Arbeidet blir særlig
knyttet opp mot Be-
erenbergs virksom-
het på Nyhamna
landanlegg.

– Vi hadde gode erfaringer med å
jobbe på Nyhamna under den opp-
rinnelige utbyggingen i 2003-2007,
og ser fram til å delta i nok et spen-
nende prosjekt der, opplyser Walde.

Enorme ordrereserver
Beerenberg er en service- og teknolo-
gileverandør, med særskilt fokus på
komplekst vedlikehold av anlegg i
drift. Selskapet er en ledende aktør av

multidisipline tjenester til olje- og
gassindustrien. Virksomheten har ek-
spandert til å bli et internasjonalt kon-
sern med ca. 1500 ansatte, med kon-
torer i Norge (hovedkontor i Bergen),
USA og Kasakhstan. I tillegg har kon-
sernet aktiviteter i en rekke andre
land, som Storbritannia, Brasil og Ma-
laysia. Selskapet har en ordrereserve
på NOK 11 milliarder.

Beerenberg til Molde

Morten Walde,
konsernsjef i
Beerenberg.
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– Åpningen av Oss-nor og
Baker Hughes her i Hammer-
fest er viktige brikker for å
utvikle oljemiljøet i nord, sa
olje- og energiminister Ola
Borten Moe da han offisielt
åpnet industribyggene ved
Polarbase i Hammerfest.

Investeringen i Petroveien er på
mellom 70 og 80 millioner kroner. 22.
april var et gjennombrudd for Kristian-
sunds-firmaet. Endelig kunne satsing-
en mot Barentshavet starte. Topp mo-
derne industrianlegg står ferdig til inn-
sats for Goliat, Johan Castberg (ex
Skrugard/Havis) og alt annet som
kommer i nordområdene. Dette var
også den historiske dagen da norske
myndigheter åpnet et nytt havområde
for oljeleting, Barents sørøst, den før-
ste åpning på 19 år.

– En stor dag er dette for oss. Ende-
lig kan vi kjøre i gang våre planer. Vi
har fått en enestående mottakelse i
Finnmark og Hammerfest kommune.
En bedre start kunne vi ikke fått, og nå
begynner en ny epoke, sier styreleder
og eier av Oss-Nor og Benor, kristian-
sunderen og oljeveteranen Arnt A.
Wærnes.

Gjennom ti år har Wærnes brukt
mye tid på å posisjonere firmaet til å
treffe oljeboringen som starter med
Goliat-funnet. I år og neste år tar det
av i Hammerfest. Flyteren Goliat er
ventet til Polarbase tidlig i 2014. Det
innebærer at mange av produksjons-
brønnene må bores opp i år, 13 styk-
ker i løpet av 2013, og det er her Oss-
nor Hammerfest as får store oppgaver
med oljeservice på rør og gjengefor-
bindelser.

14. mars i år fylte Oss-nor 30 år. Ju-
bileumsgaven er veksten i markedet
mot Barentshavet. Allerede neste år
kan firmaet ha 15 ansatte i nord, i til-
legg til de 100 som finnes i Kristian-
sund og Nyhamna. Oss-nor har en
langsiktig samarbeidskontrakt med
Baker Hughes. Begge parter er for-
nøyd med samarbeidet de har inngått.

Det var populært for alle ansatte i
Oss-nor Hammerfest og Baker Hughes
at statsråden ville åpne anleggene. Se-
remonien skjedde før Barentshavskon-
feransen åpnet. 250 gjester besøkte
selskapene, som delte ut en samekniv
til Ola Borten Moe slik at snora kunne

kuttes på elegant vis. Kniven hadde in-
itialene OBM – og var en flott minne-
gave. Alle gjestene fikk en isbjørn i
krystall som suvenir. 

Olje- og energiministeren gikk en
lang runde med omvisning av adminis-
trerende direktør Stein Arne Schnell
og Arnt A. Wærnes i industrihallene.
Der var alt blankt og nytt, og Ola Bor-
ten Moe hilste på ansatte og gjestene
fra oljemiljøet i Hammerfest.

Baker Hughes er også begeistret for
fasilitetene som nå er kommet på
plass. Direktør Peter Murphy ser frem
til at oljealderen kommer i gang for al-
vor nordpå. Hittil er det Snøhvit-gas-
sen som dominerer verdens nordligste
by. Goliat og forhåpentligvis Johan
Castberg vil gi mange oppdrag til olje-
service. 

Arnt A. Wærnes sammenligner
oppstarten i Hammerfest med pioner-
tiden i Kristiansund for 20 år siden da
Shell kom med Draugen-feltet som
den første utbygging nord for Stad. I
dag er Oss-nor et etablert firma tett på
to hav; Norskehavet og Barentshavet.

– Dette er moro for meg. Denne

gangen har jeg gjort alt til rett tid. Ti-
mingen er perfekt, smiler Arnt A.
Wærnes, som hadde med en bred
stab fra Kristiansund til Hammerfest.
De fikk bekreftet at byene ligner abso-
lutt på hverandre. En gang var de fis-
kerihavner, og bare det, nå er det tvil-
lingbyer i petroleum også – og det var
stor stas med statsråden som tok seg
tid til å hilse på «søringan».

Stein Arne Schnell og Arnt A. Wærnes peker og forteller for statsråd Borten Moe.

Oss-nor inn i Barents
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Alle felt på norsk sokkel har
en produksjonsoptmaliserings-
gruppe (POG). For dem hand-
ler det om å skvise mest mulig
olje og gass ut av reservoaret.
Dette bidrar til å gi store eks-
tra verdier. POG-gruppen på
Åsgard-feltet gjør dette svært
godt.

I alt 146 små og store tiltak bidrog i
2012 til at Åsgard-organisasjonen var i
stand til å hente ut en produksjons-
messig oppside på nesten 8 millioner
fat oljeekvivalenter olje og gass. Salgs-
verdien av denne produksjonen tilsva-
rer rundt 3,2 milliarder kroner.

– Vi ser etter oppsider i produksjo-
nen hver dag. Det blir til at en konkur-
rerer med seg selv. Hva kan vi gjøre for
å bli bedre,spør POG-koordinator på
Åsgard, Lars-Even Hauge.

– Ved å utnytte maksimal design-
temperatur på brønnhodet og manu-
ell tuning av brønnen kunne en produ-
sere ved høyere temperaturer. Dermed
økte produksjonen fra brønn NB-1H
på Smørbukk Nordøst til Åsgard med
rundt 640000 fat oljeekvivalenter i
2012, opplyser han.

I alt 146 små og store tiltak bidrog i
2012 til at Åsgard-organisasjonen var i
stand til å hente ut en produksjons-

messig oppside på nesten 8 millioner
fat oljeekvivalenter olje og gass. Salgs-
verdien av denne produksjonen tilsva-
rer rundt 3,2 milliarder kroner.

Koordinering i sentrum
– Flinke folk og kompetanse ligger til
grunn for dette arbeidet, samtidig
som vi må gi tid og rom til at man skal
kunne jobbe med og fokusere på å
finne de riktige løsningene, sier opera-
sjonsleder for Åsgard, Runar Kolseth
Nyberg. Han mener en god samhand-
ling mellom sjø og land, og på tvers av
organisasjonen er en nøkkel for å lyk-
kes med å optimalisere produksjonen.

Det handler på en side om å finne
de gode tiltakene som gir ekstra pro-
duksjon. Tiltak som gjør at man får
presset reservoaret enda litt mer. Og så
handler det om å gjøre de nødvendige
tiltakene til riktig tid, slik at man unn-
går at man må stenge ned produksjon
mer enn nødvendig, og holder en høy
produksjonseffektivitet.

– Koordinering av planlagte akti-
viteter er en av de viktigste oppgavene
i POG. Tiltak som å flytte brønntesting
til perioder med planlagt vedlikehold
gjør at vi unngår unødvendig nedetid.
I tillegg har vi en rekke tiltak liggende
klar slik at vi er forberedt, og får utnyt-
tet uforutsette stanser til å gjennom-

føre aktiviteter som gir nedetid. Videre
vil alle uforutsette hendelser gi poten-
sial for ekstra volumer i POG-sammen-
heng, da setter vi oss ned for å prøve å
se hva vi kan utnytte tiden til, sier Hau-
ge.

Nyberg mener det kontinuerlige
arbeidet med produksjonsoptimalise-
ring også er med på å bygge viktig
kompetanse. 

– Høyt fokus på produksjonsopti-
malisering og maksimal anleggsutnyt-
telse vil også være viktig for feltets
framtid. Videre er kompetanse og
kunnskap utviklet i det daglige POG-
arbeidet en viktig basis for videreutvik-
ling av feltet, dette gjennom POG-ak-
tørenes bidrag inn i prosjekter og mo-
difikasjoner, sier Nyberg.

POG-suksess på Åsgard-feltet
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Også i år blir det HMS-konfe-
ranse i Kristiansund. Datoen er
spikret til 22. og 23. mai, og
går av stabelen på Thon Hotel.

Blant årets foredragsholdere finner vi
Statoils Sverre Kojedal som skal rede-
gjøre om selskapets erfaringer under
evakueringen av Floatel Superior. In-
formasjonssjef i Shell, Kitty Eide, skal
snakke om livet på «den andre siden»
når katastrofen rammer, med bak-
grunn i sin erfaring fra da hennes dat-
ter overlevde Utøya. Thorvald Stolten-
berg kommer og orienterer om kon-
flikthåndtering. 

I tillegg blir det interessante fore-

drag av Per Sefland som  har bakgrunn
som sysselmann på Svalbard, sjef for
politiets sikkerhetstjeneste PST og po-
litimester på Nordmøre, Anette Harris
som er postdoktor ved HEMIL-senteret
UiB, Bjørn Lauvstad, Field HSE Mana-
ger fra Shell Iraq, Torbjørn Sagen som
er beredskapsleder i Kristiansund kom-
mune, Chul Aamodt, Director of Stra-

tegy and Business Development hos
Mintra Trainingportal,, Henrik Fjeldsbø
som er forbundssekretær HMS Industri
Energi og Liv Tone Lind fra TV- pro-
grammet Ingen Grenser. Varaordfører
Line Hoem åpner konferansen og Per
Kotte er møteleder.

Hele programmet er å finne på
komvekst.no.

KOM-vekst lover høy kvalitet, inter-
essante tema, topp foredragsholdere,
levende engasjement, gode diskusjo-
ner og en inspirerende sosial ramme.
Konferansens første dag vil tradisjo-
nen tro bli avsluttet med et nettverks-
arrangement på kvelden, hvor middag
og underholdning står på program-
met.

Årets HMS-konferanse i Kristiansund

20. mai samles Midt-Norges
olje- og gassmiljø nok en gang
på Orkangerkonferansen.
Menyen består av en variert
og tung liste, med nærings- og
handelsminister Trond Giske
på topp. 

– Orkangerkonferansen skal ha fokus
på Midt-Norges suksess innen offsho-
re, og hvordan vi sikrer at denne suk-
sessen fortsetter ved at vi vinner
kontrakter og utvikler ny teknologi,
sier Gunnar Friberg, leder av program-
komiteen.  

– Det er viktig for industrien å delta
på slike konferanser, slik at vi er sam-
kjørte og sikrer oss nye oppgaver i
fremtiden. Etterpå er det for sent,
oppfordrer Friberg, og legger til at han
gjerne skulle likt å se enda mer delta-
kelse fra miljøet i Trondheim.

Friberg håper Giske vil berøre tema

som tilgangen på risikokapital for
gründere, og hvilket tempo innen olje
og gass man ser for seg i årene som
kommer hvis regjeringen blir sittende.

– Dette blir også det første året at
Det norske direktør Erik Haugane ikke
er med, men vi får inn en ny mann fra
selskapet, næringspolitisk direktør Rolf
Jarle Brøske, og det skal bi spennende
å høre hans perspektiv. I tillegg kom-
mer to representanter fra Statoil  og
Jan Erik Lystad fra Siemens for å snak-
ke om om IOR-relaterte tema, forteller
Friberg. Hele programmet er å finne
på hjemmesidene til Orkangerkonfe-
ransen. 

Yrende offshoremiljø
Med bedrifter som Reinertsen, Technip
og Bredero Shaw i ryggen har Orkang-
er Oljeforum og den årlige Orkanger-
konferansen satt miljøet på Grønøra
på kartet. Konferansen startet som et

samlingspunkt for be-
driftene, men har i
over et tiår utviklet seg
til en konferanse som
trekker eliten av det
norske olje- og gass-
miljøet til Orkdal. 

Grønøra har blitt et
ledende industrimiljø
for olje og gass i Sør-
Trøndelag. Mellom
500 og 600 mennes-
ker jobber der, og
ringvirkningene gir
mellom 1500-2000
arbeidsplasser i regionen.

Orkanger Oljeforum har i dag åtte
medlemsbedrifter: YIT Building Sys-
tems, Bredero Shaw, Orkdal Kommu-
ne, Trondheimsfjorden Interkommu-
nale Havn, Reinertsen, Technip Offsho-
re, Axess Orkla Inspection og Mardahl
Maskin. Årets konferanse følger den

samme oppskriften som har vist seg å
være en suksess ved tidligere år. Kon-
feransen går over en dag.

Giske til Orkangerkonferansen

Informasjonssjef i Shell, Kitty Eide,
deler sine erfaringer etter Utøya-
tragedien. Med erfaring som
utenriksminister og fredsmekler,
holder Thorvald Stoltenberg foredrag
om konflikthåndtering.
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Over 320 deltakere hørte olje-
og energiminister Ola Borten
Moe definere Norges rolle som
en ledende energileverandør i
Europa.

20 prosent av gassen på det europeis-
ke markedet kommer fra Norge. Så
langt har vi kun produsert 30 prosent
av våre reserver. Verdens største SPAR-
plattform blir installer  på Aasta Han-
steen i Norskehavet. Her investeres 55
milliarder inklusive den nye Polarled
rørledningen til Aukra. Fremdeles mye
å bite i for norsk leverandørindustri,
skulle man tro.

Budskapet fra Laslo Varra fra IEA
var krystallkart; «Go ahead with gas!»
De fleste oljeselskap har i dag en pro-
duksjon på  50 prosent  olje og 50 pro-
sent  gass. Kull er den klart billigste
energien som fins, og kullkraftverk
rundt om i Europa er pengemaskiner. I
Kina produseres mer energi fra kull
enn all energi fra hele Midt-Østen.
Varras råd til Norge: Sats videre for

fullt på gass, og gjerne også LNG.
Kværnersjef Jan Arve Haugen had-

de nettopp tapt store oppdrag, blant
annet til Ivar Aasen-utbyggingen, men
hadde en klar strategi for hvordan be-
driften skal komme seg over kneika.
Ordrereserven er god med moduler for
blant annet Ormen-anlegget på Ny-
hamna.

120 ivrige studenter fra NTNU og
Høyskolen i Sør-Trøndelag deltok på
konferansen. På Jobbtorget gjorde 17
bedrifter seg attraktive. Både prosjekt-
oppgaver og faste jobber ble disku-
tert. Under selve konferansen presen-
terte studenter på NTNU School of En-
trepreneurship et helt  nytt konsept for
bøyelasting, som allerede har fått be-
tydelig økonomisk støtte og nå er i
ferd med å bli til en ny bedrift.

Norskehavskonferansen 2013:

Internasjonalt perspektiv
og entusiastiske studenter

Ikke overraskende blir det
også i år kombinert blånoter
og petroleum i Molde. 

I år kommer olje- og energiminister
Ola Borten Moe, sammen med blant
andre direktør for forretningsutvikling
og økonomi Gassco, Thor Otto Lohne
og professor Jonathan Stern, Chair-
man for Oxford Institute for Energy
Studies. Temaene for konferansen blir
det europeiske energimarkedet og
rammebetingelser ammebetingelser,
utfordringene rundt Ormen Lange og
Åsgard subsea-kompresjon. I tillegg vil
nordområdene stå sentralt med tema

som perspektiv infrastruktur nordover
og det politiske bakteppe med norsk
og russisk energipolitikk.

Ministerbesøk på Jazzgass

ResLab-gründer Odd Hjelmeland, i midten, fortalte om en humpete vei fram
til salg av selskapet for en halv milliard kroner. Her flankert av Morten
Christophersen (t.v.) og Magnus Eikens NTNU School of Entrepreneurship,
som presenterte sitt nye konsept for bøyelasting.

Studenter og bedrifter møtes på Jobbtorget.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe og Fremskrittspartiets energipolitiske
talsmann Ketil Solvik-Olsen.

Nytt av året er at Møre og Romsdal fylkeskommune, her
ved fylkesordfører Jon Aasen, og Brian Jordal, Gassco, har
inngått samarbeid om Jazzgasskonferansen. Det hele går
av stabelen tirsdag 16. juli.

Thor Otto
Lohne,
Gassco.

Samarbeid Gassco og Jazzgass



18 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass  I Nr 2/2013

Draugen feirer 20-årsjubileum
i år. 17. mai 1993 ble plattfor-
men «plantet» i Norskehavet.
Draugen var den første faste
installasjonen nord for Stadt,
og startet petroleumsæraen i
Norskehavet. Det som har
skjedd siden er en historie
over all forventning. 

– Draugen hadde opprinnelig en for-
ventet levetid på 17 år, og ble god-
kjent for drift til 2013. Vi har søkt om
levetidsforlengelse til 2036. Historien
om Draugen er mer enn bare en histo-
rie om et felt. Det er også en historie
om modige valg, kontinuerlig læring
og implementering, sier områdedirek-

tør i Shell, Odin Estensen.
Funnet av  Draugen i 1984 overras-

ket mange. Feltet lå et sted der de
fleste geologer ikke forventet å finne
oljeførende lag. Olje fra Haltenbanken
hadde migrert østover og opp, derfor
ligger Draugen grunnere enn andre re-
servoar i området. 

Høy utvinningsgrad
– Formasjonen hadde gode egenska-
per. Vi gikk ut i fra en utvinningsgrad
som var realistisk på slutten av 80-tal-
let, og mente ca. 17 prosent av oljen
kunne produseres. I dag er dette tallet

firedoblet og ligger oppunder 70 pro-
sent. Gjennomsnittet på norsk sokkel
er i Norge er 46, og vi er i tet i Norge
når det gjelder å få mest mulig ut av
reservoaret, forteller Estensen.

Godt reservoar er likevel ikke den
eneste grunnen til at Draugen har
oppnådd høy utvinningsgrad. 

– Ved hjelp av naturlig reservoar-
trykk får man statistisk opp bare 5-15
prosentav oljen.  Helt fra begynnelsen
planla vi en aktiv reservoarstrategi, sier
Estensen.

Det første grepet var å tilføre trykk-
støtte. Dette ble installert nord og sør i
det langstrakte feltet. Med dette ble
reservoartrykket holdt oppe, samtidig
som oljen ble dyttet mot midten av fel-
tet, der plattformen står. Dette øker
normalt utvinningsgraden til 35-45
prosent. 

Stadig nye brønner
Aktiv bruk av seismikk er den neste
suksessfaktoren for Draugen. Den før-
ste seismikken for hele feltet ble inn-
hentet før produksjonsstart, og  er
gjentatt regelmessig siden, opplyser

Shell. Den sjette innsamlingen av seis-
mikk skal skje i sommer.  

– Med dette datagrunnlaget har vi
hatt god oversikt over hvordan oljen
beveger seg i reservoaret etter hvert
som tiden går, og har kunnet ta bedre
beslutninger.  Et eksempel er flytting
av planlagte brønner  til bedre lokasjo-
ner, sier Estensen.

Fremtidige subseabrønner var en
del av planen helt fra starten, og seks
av brønnene er subseabrønner.   I disse
dager starter en ny borekampanje på
Draugen, og den nye seismikken kan
forhåpentligvis fortelle Shell  hvor nye
brønner kan plasseres.  

– Subseabrønner gir vanligvis lavere
utvinningsgrad enn plattformbrønner.

Som et tilsvar til dette har vi installert
en undervannspumpe tidlig i Drau-
gens liv, og er i ferd med å bygge en
til, bare større, i samarbeid med Framo
Engineering.  Dette vil ytterligere pus-
he utvinningsgraden oppover, og vi
ønsker ikke å gi oss med dette. Vi har

tidligere utredet CO2-injisering for
mer olje, men fant dette ulønnsomt
for Draugen. Neste steg er en studie
for injeksjon av tilsettingsmidler for å
gjøre oljen glattere og lettere bevege-
lig.   Så langt har den reservoarteknis-
ke delen av Draugen altså vært svært
vellykket, men er ikke ikke den eneste
suksessfaktoren i Draugen-historien,
opplyser Estensen.

Vedlikehold, vedlikehold...
Teknisk integritet er en viktig faktor for
Draugen-suksessen.  Jo eldre, jo mer
vedlikehold. Estensen sier Shell tok en
kalkulert risiko ved å planlegge få
brønner og kun et prosesstog.

– Dette reduserte investeringene og

behovet for vedlikehold og monitore-
ring, men det gjorde oss også mer sår-
bare for feil, og mer avhengig av at alt
må virke – alltid.  Vedlikeholdet er tuf-
tet på at ”Draugen skal leve evig”.
Dette krever solid integritetsarbeid.
Det har svart seg, sier han

Draugen leverer i dag en pålitelig-
het på over 90 prosent, som er meget
høyt sammenlignet med jevngamle in-
stallasjoner. 

Søkt om levetidsforlengelse
Shell  kjøpte BPs andel i feltet i fjor. og
eier nå over 44 prosent  av Draugen.
Selskapet har akkurat sendt søknaden
om levetidsforlengelse. Denne define-
rer hva som skal til for å kunne for-
lenge levetiden.  – Vi mener Draugen
har en imponerende historie, og har
sterk tro for at det kommer mer posi-
tivt i framtiden. Prosjekter som nye liv-
båter, utvidelse av boligmodulen, opp-
gradeing av kontrollromsystemer,
samt mye mer  gjennomføres i tett
samarbeid med vår hovedkontraktør
Aibel.  Tidlig i mai rigget hotellplatt-
formen Regalia seg til ved Draugen,
slik at vi i en periode får økt mann-
skapskapasitet til mange av de pro-
sjektene vi har på blokka, avslutter Es-
tensen.

Leteriggen Transocean Barents
er straks på plass i Norske-
havet, hvor den skal bore 
etter tilleggsfunn ved Shells
Linnorm-felt i prospektet 
Onyx South. Ett funn i 
denne brønnen kan endre 
fremtidsutsiktene til Linnorm.  

I slutten av 2012 bestemte Shell og
partnerne seg for å utsette investe-
ringsbeslutningen for en utbygging av
Linnorm-feltet i Norskehavet. 

–  Linnorm har alltid vært en margi-
nal utbygging, med et veldig utfor-

drende reservoar med høyt trykk og
høy temperatur. Per i dag er prosjektet
rett og slett for dyrt, sa Norske Shells
upstreamdirektør, Monika Hausenblas,
under NOC-konferansen i Stavanger
til offshore.no. Men hun bekreftet vi-
dere at økning i resurssgrunnlaget for
feltet vil kunne resultere i at en utbyg-
ging kan realiseres. 

Letebrønnen som nå skal bores lig-
ger ca.  syv kilometer fra Linnorm-fun-
net. Boreoperasjonene vil vare i ca.
102 dager, og riggen skal bore til en
vertikal dybde på 5.340 meter på
rundt 298 meters havdyp. Shell har

satt av 87 dager til testing hvis det blir
gjort funn i brønnen. Utreise og logis-
tikk vil skje fra Kristiansund og Vestba-
se.

Shell leter rundt Linnorm

Draugen forever?

Områdedirektør i Shell, Odin
Estensen.

«Vi gikk ut i fra en utvinningsgrad som var realistisk
på slutten av 80-tallet, og mente ca. 17 prosent av 

oljen kunne produseres. I dag er dette tallet 
firedoblet og ligger oppunder 70 prosent.»

Norske Shells upstreamdirektør,
Monika Hausenblas, bekrefter at
nye funn vil kunne resultere i at
en utbygging kan realiseres. 
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Optimistisk direktør på Kværner Verdal
Sverre Myklebust, direktør ved
Kværner Verdal, har valgt å
holde en lav profil overfor
media. Siden i fjor sommer har
han brukt tiden på de interne
prosessene i bedriften. 29.
april i år ga han en grundig og
klar statusorientering for kom-
munestyret i Verdal. 

– Hadde jeg ikke trodd på lokale vekst-
muligheter på Kværner Verdal, så ville
jeg pakket kofferten og reist hjem, sa
den nye direktøren på «Ørin» Sverre
Myklebust på det åpne kommunesty-
remøtet. Bak optimismen ligger et vel-
dig realistisk syn på selskapets utfor-
dringer.

Etter en periode hvor ordrebøkene
stadig ble fylt til permene med nye
oppdrag, tapte Kværner Verdal store
kontrakter i fjor. I tillegg sliter de med
å få lønnsomhet i bedriften. Sverre
Myklebust har fått jobben med å snu
skuta.

– Vår tretti år gamle leveransemo-
dell er ikke lenger konkurransedyktig.
Det teknologiske forspranget vi hadde
innen jacketproduksjon er nesten spist
opp.  Bedriften er i en endringsfase. Vi
skal nå gjøre en grundig jobb for å ta
riktige beslutninger om videre strategi.
Vi ser på en leveransemodell hvor vi
fristiller hoffleverandører. I praksis be-
tyr det at vi må sette ut mer arbeid til
utlandet. Vi ser også på kostnadsredu-
serende tiltak, og en mer spisset sat-
sing på gode datterbedrifter som
Kværner Piping Technology, en bedrift
med store muligheter.  Vi ser også på
nye forretningsområder, uten at jeg
kan gå mer inn på dette nå. Men vi-
dere satsing på vindkraft er utelukket,
opplyste Myklebust til lydhøre politi-
kere.

Doble lønnskostnader
Mye har endret seg i Kværner Verdals

disfavør det siste tiåret. Mye av den
økonomiske krafta går østover. Korea
har mistet mye av skipsbyggingen til
Kina, med det resultat at koreanerne
har tatt steget opp og inn i offshore-
markedet og komplette plattform-
dekk. Nesten alle norske plattformer
har i det siste gått til Korea. Jacketkon-
traktene har gått til Spania og Italia og
Nederland. Boomen på norsk sokkel,
hvor veldig mange utbygginger kom
samtidig, åpnet for at nye europeiske
jacketprodusenter kom seg inn på
markedet, til tross for dårlige referan-
ser.

– Vi ser at de vi konkurrerer med i
Europa nå i stor grad bruker samme
underleverandører som oss. Så det vi
egentlig  konkurrerer på er timepris,
og da taper vi.

Kværner har dobbelt så høyt lønns-
nivå som konkurrentene, men er ikke
dobbelt så effektive. Reallønnsveksten
i Norge har vært 35 prosent bedre enn
snittet i Europa over de siste ti årene.
Tar men med en sterk krone og vikar-
byrådirektivet, hvor Norge går lenger i
å implementere direktivet enn mange
EU-land, så kommer norsk industri rett
og slett dårlig ut. 

– Direktivet vil fordyre ett stort pro-
sjekt i Norge med 70-110 millioner
kroner, sier han og presiserer at dette
ikke gjelder for en jacket, men for hele
utbygginger.

Ønsker politisk styring
Myklebust mener tiden nå er mer enn
moden for at vi må spørre oss om vi vil
ha industri i fremtidens Norge, og det-
te er først og fremst et politisk ansvar.

– Både Canada, USA, Russland og
Brasil har pålegg om lokalt innhold. I
Brasil skal det være 30 prosent lokalt
innhold ved den første utbyggingen,
og hele 70 prosent ved de neste pro-
sjektene. I Canada må man betale be-
tydelige beløp hvis man ikke bruker lo-

kale aktører. Norge har ing-
en rammekrav av denne
art, og skal norsk industri
overleve, er det viktig at
man skaffer seg styringsre-
gler man kan benytte hvis
nødvendig ved lisenstilde-
ling, mener Myklebust.

– Vi ser at andre land
innenfor EU samarbeider
så det er klart at man får
det til hvis man vil.  Vi må
nok bli mer kyniske i forret-
ningslivet, og se mer på
hvordan det jobbes inter-
nasjonalt. Ikke alle er som
nordmenn, sier Myklebust
spøkefullt, og legger til at
hvis det var EU-avstemning
i dag, ville han stemt nei – i
motsetning til hva han
gjorde i 1994. Realiteten er
at hvis de store kontrak-
tene som dekk etc. permanent går til
utlandet, så stagnerer utviklingen. Det
hjelper ikke med gode høyskoleutdan-
ninger og teorien hvis man ikke har en
arena å utføre jobbene på. Vi ser at på
utbyggingen av Ormen for ca. 10 år si-
den ble 30 prosent av engineeringen
utført i India, nå er tallet oppe 50.
Hvor mange år er det til tallet er 100?
Ti til femten år er veldig kort tid. Sam-
tidig så må vi huske at alle ikke er
skrudd sammen til å drive med høy-
teknologi. Vi må ha et land hvor alle
kan utnytte sine ferdigheter. Det er
kompetanse i å være fagarbeider
også.  Det ser vi hver dag.

Staker ut kursen
Utfordringen ligger i første omgang i
hvordan man skal holde på aktiviteten
i Verdal.

– En mulighet vi ser på er å fabrik-
kere i Kina, og sette sammen i Verdal i
betydelig større grad enn det vi gjør i
dag. Konsekvensen er mindre arbeid

her. Det kan være det som skal til for
at vi skal bli konkurransedyktige, men
jeg har tro på at det er vekstmulighe-
ter lokalt, hvis ikke hadde jeg dratt
hjem igjen. Men jeg trenger lengre tid
for å finne veien dit. En jacket hadde
gitt oss bedre tid, men det har vi ikke.
Det betyr uansett ikke at vi gir opp.

Derfor ser Kværner Verdal på flere
alternativer. Fra neste vår er det ett
hull i jacketmarkedet frem til neste
bølge som kommer med Johan Sver-
drup-utbyggingen i 2016. Dette kan
dreie seg om opp til åtte jacketer. For å
fylle hullet i ordreboka i Verdal kan
bygging av seksjoner til Nyhamna bli
en mulighet kombinert med  å sende
mannskap til Nyhamna for å jobbe
der. Modifikasjonsjobbing på Snøhvit i
2014 kan også gi muligheter. 

– Vi jobber alle hardt for å få en le-
vedyktig bedrift, sier Myklebust.
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RWE Dea sine funn i Norske-
havet, Zidane 1 og 2 blir bygd
ut som satellitter til Heidrun.
Gassen skal transporteres fra
Heidrun i det planlagte
Polarledrøret og videre til
Nyhamna. 

Partneren i lisensen vurderte to alter-
nativer for utbygging av Zidane. Ho-
vedalternativet var hele tiden en hav-
bunnsutbygging med tilknytning til
Heidrun. Alternativet var en selvsten-
dig utbygging. For begge alternativer
vil gassen bli eksportert til Polarled og
videre til Nyhamna. RWE Dea Norge
forventer å levere PUD i løpet av året. 

– Dette er et stort steg for RWE
Dea som operatør i Norge. Vi jobber
nå med å bygge opp en organisasjon
for de neste fasene i utviklingen av Zi-
dane, forklarer Hans-Joachim Polk.
adm. dir. i RWE Dea Norge

Utbyggingen er planlagt med en
brønnramme med fire brønner som
skal knyttes opp mot Heidrun via en
15 kilometer lang rørledning. For å
håndtere gassen fra Zidane skal det in-
stalleres en gassprossesering- og ek-
sportmodul på plattformen.

Den første Zidane brønnen ble bo-
ret i september 2010 og fant gass i en
150 meter kolonne i Fangst-gruppen.
Den andre brønnen, Zidane 2, fant

også gass; en 140 meter kolonne i
samme intervall. Den samlede stør-
relsen på de to funnene er 14-22 milli-
arder kubikkmeter utvinnbar gass.
Produksjon forventes å starte i 2017. 

Zico, Maradona og Zidane
RWE Dea har i tillegg til de to Zidane-
funnene to gjenværende leteprospek-
ter i PL435. Disse er prospektene Ma-

radona og Zico, henholdsvis øst og
nord for Zidane. I østlig retning og
oppflanks for Zidane ligger Maradona-
prospektet. Ifølge RWE Dea er det be-
hov for ytterligere seismisk kartlegging
av Maradona, spesielt med tanke på
usikkerhet i fellegeometrien, før en
beslutning om boring kan tas.

– Forbedret seismikk ble nylig inn-
samlet i dette området og vi jobber nå

aktivt med å redusere den nevnte usik-
kerheten. Vi vil modne Zico- og Mara-
dona-prospektene, men per dags dato
foreligger ingen konkrete boreplaner,
avslutter Eliassen.

Skarv- drivkraft for vekst
Det er ny optimisme og stor aktivitet på Helgeland. Vi skal fortsatt bidra til dette. 
Nå legger vi sammen med våre partnere en ny viktig byggestein for fortsatt utvikling i regionen. 
Skarv legger subsealager og vedlikehold til Sandnessjøen, et viktig fundament for videre vekst.

Konklusjoner fra sluttrapporten «Ringvirkninger av 
Skarvutbyggingen» utarbeidet av Universitetet i Bodø;

•  3,5 milliarder kroner i pågående og planlagte 
regionale investeringer i infrastruktur: Sandnessjøen 
1.5 mrd. og Brønnøysund 2.0 mrd. Dette er direkte 
og indirekte konsekvens av økt oljeaktivitet.

• 1 milliard kroner i BP-kontrakter og opsjoner til 
lokale bedrifter på Helgeland.

• Vekst i petroleumsrelaterte jobber; 
Brønnøyregionen har 180, Sandnessjøen 150 + 
50-100 nye jobber i løpet av 2013.

Første oljelast gikk fra Skarv til markedet i april med shuttletankeren Scott Spirit.
Gassen eksporteres via en 80 kilometer lang eksportrørledning som er tilkoblet Gassled transportsystem for eksport til markeder i Europa.

Skarvfeltet opereres av BP partnere er Statoil, E.ON og PGNiG

Zidane blir Heidrunsatelitt

Hans-Joachim Polk.
adm. dir. i RWE Dea
Norge.
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Det norske har undertegnet en
intensjonsavtale om leveran-
ser fra Siemens. Kontrakten
omfatter leveranser av et
komplett integrert elektro-,
kontroll og kommunikasjons-
system i forbindelse med
utbygging av plattformen til
Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Total verdi på en slik leveranse
vil være flere hundre millioner
kroner.

– En ting er at vi har en stor portefølje
på utstyring av rigger, men jeg har stor
tro på at den store oppsiden er på den
operasjonelle biten. Her har vi to orga-
nisasjoner som kjenner hverandre
godt, og er kun en sykkeltur fra hver-
andre rent fysisk. Da kan vi optimali-
sere systemene sammen og det blir
lettere å finne nye løsninger. Siemens
har også bred erfaring fra produksjon
og boring, så det er sikkert ting vi kan
bidra med som vil lette driften av fel-
tet, sier Jan Erik Lystad, adm. dir i Sie-
mens Oil&Gas

Det norske sier dette vil styrke
Midt-Norge som petroleumsregion.

– En slik avtale vil ha stor betydning
for kompetanseutvikling av olje- og
gass løsninger i Trondheims-regionen,
og vil bidra til stor verdiskapning og
sysselsetting av et hundretalls ingeniø-

rer i flere år fremover, sier prosjektle-
der for utbygging, Snorre Fossum, i
Det norske.

For Siemens vil en slik avtale være
svært spennende for utviklingen av
engineeringmiljøet både i Trondheim
og i Oslo.

– Leveranser av denne typen det
her er snakk om, er selve sentralnerve-
systemet til en plattform. For oss gir
dette en mulighet til å utnytte kombi-
nasjonen av avansert teknologi og
lang driftserfaring på en unik måte,
sier Richard Jaros, divisjonsdirektør i Si-
emens Oil & Gas.

Engineeringarbeidet vil bli utført fra
Siemens' egne lokasjoner, blant annet
i Trondheim og Oslo. Totalt vil om lag
100 personer fra Siemens bli involvert i
prosjektet. I tillegg vil ingeniører fra Si-
emens delta i et såkalt integrert team
under ledelse og i samarbeid med
oppdragsgiver. 

Lokalt samarbeid mellom Det norske og Siemens

Øverst: Illustrasjon fra Det norske: skisse som viser hvordan man skal
bygge ut Ivar Aasen. Nederst: Jan Eik Lystad, Siemens, til venstre og
Snorre Fossum, Det norske.
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Leverandøren mener

I Houston under OTC påstod en pro-
fessor fra Texas University at han had-
de løsningen på alle verdens energi-
problemer. Han lovte at løsningen
skulle presenteres på neste slide.
Spenningen var stor. Det kom opp et
bilde av et par blide 4-åringer. Godt
poeng, men kommer de til å løse ver-
dens energiproblemer?

På fotballtrening drømmer disse
barna om å bli som Messi, på skitre-
ning drømmer de om å bli som Nor-
thug eller Bjørgen. Hvem drømmer de
om å bli som når de sitter på skoleben-
ken? 

Klarer vi i oljeindustrien å skape
«rockestjerner» som nye generasjoner
kan identifisere seg med og få inspira-
sjon fra? At det er mulig viser folk som
Steve Jobs og Bill Gates. De har skapt
noe mer enn bare store forbilder, de
har skapt selskaper og profiler. De her
redefinert nerdebegrepet fra en gutte-

roms idé til en «rockestjerne» som kan
forandre verden. 

Jeg husker Boots Hansen og Red
Adair under utblåsningen på Bravo.
De var rockestjerner. De hadde cow-

boyhatt og boots. De ble stjerner i
«Oil&Gas 1.0» i Norge. Nå skal vi ska-
pe våre egne stjerner.  Våre rockestjer-
ner i «Oil&Gas 2.0» vil se annerledes
ut.

I våre bedrifter har vi stadig beho-
vet for å synliggjøre verdien av den
jobben vi som selskap og særlig det

hver enkelt medarbeider bidrar med.
Vi jobber kontinuerlig med strategier
som selges internt og eksternt. Verdier
defineres og implementeres i organi-
sasjonen vår. Alt dette er strukturerte

og nyttige prosesser, men det mangler
kanskje litt «sexappeal»? Hva er det vi
ønsker å oppnå? Vi ønsker å bli sett og
respektert for det vi gjør både som en-
keltperson og som bedrift. Men av
hvem ønsker vi å bli sett?

Behovet for å få «15 minutes of
fame» er sterkt. Mye hard trening og

hardt arbeid har blitt lagt ned i drøm-
men om å gjøre en forskjell. En «helte-
dåd».      

Er den forsiktige profilen vi holder
et utslag av at vi er norske/trøndreske
og «kledelig beskjedne» eller har vi en
manglende stolthet for det vi driver
med? 

Noen av de største heltene i norsk
oljeindustri har også gjort store opp-
dagelser og utviklinger som har gjort
energi lettere tilgjengelig for verden.
Tør vi, og vil vi, løfte frem disse heltene
på en slik måte at neste generasjon
kan sitte på skolebenken og drømme
om å bli den neste supergeologen eller
supermaterialteknikeren? 

Det hadde vært tøft!

Hvor er alle helter blitt av...?

«Klarer vi i oljeindustrien å skape «rockestjerner» som
nye generasjoner kan identifisere seg med og få

inspirasjon fra? At det er mulig viser folk som Steve Jobs
og Bill Gates. De har skapt noe mer enn bare store

forbilder, de har skapt selskaper og profiler.»

Odd Are Svensen er CEO I ExproSoft. Han har bakgrunn fra 20 år
med leveranser av software og tjenester til olje- og gassindustrien.

SUB SEA SERVICES AS

wwwww.subseaservices.no

Apropos norske helter...

Geolog Hans Christen Rønnevik fant det enorme oljefeltet
Johan Sverdrup, som var verdens største oljefunn i 2011.
Dette i et område som allerede var saumfart og
gjennomboret på kryss og tvers i mange år. Feltet vil gi
Norge enorme inntekter og velstand de neste 50 år.

Skiesset Petter Northug er en av verdens raskeste til å gå 
på langrennski, og har en drøss med gullmedaljer både fra
VM og OL.
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Konferanser og 
seminarer

22-23.05.2013
HMS-konferansen, Kristiansund
www.komvekst.no 

30.05.2013.
Orkangerkonferansen
www.momentevents.no  

16.07.2013
JazzGass, Molde
www.mrfylke.no 

03-06.09.2013.
Offshore Europe, Aberdeen
www.offshore-europe.co.uk 

Bransjemøter olje &
gass

10.06.2013
NPF Trøndelag
Medlemsmøte Statoil Stjørdal
www.npf.no 

06.06.2013
Maritimt Forum Midt-Norge
Medlemsmøte.
www.maritimt-forum.no

Petropolen
23.05.2013
Petropolen, Molde
www.petropolen.no

13.06.2013
Petrolpolen, Kristiansund
www.petropolen.no

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

Se hva som skjer...

Sentralbord: 73 95 60 11  -  www.aeo.no

Norges industrivarehus

AEO har lange tradisjoner med å levere Drift- og 
vedlikeholdsprodukter (DVP®) til Offshore. 

AEO tilbyr et bredt Sortiment som er tilpasset 
behovene innen miljø, sikkerhet og kvalitet. 
Vårt totale varesortiment er samlet i AEO DVP® 
produktkatalog og består av 20.000 håndpukkede 
produkter fra merkevareleverandører over hele 
verden. I tillegg kan vi skreddersy sortiment for 
kunden etter behov.

Når det stilles strenge krav til kvalitetsprodukter

OFFSHORE

LO mener det må tilretteleg-
ges for et regionalt gassuttak
på Nyhamna, for å bidra til
regional resurssutvikling.  

– Det har vært klare politiske ambisjo-
ner om et regionalt gassuttak knyttet
til Ormen Lange feltet. Til tross for
klare signaler fra energi- og miljøkomi-
teen har verken den tidligere operatø-
ren, Hydro eller den nåværende opera-
tøren Shell, lagt til rette for dette, skri-
ver LO i et brev til olje- og energide-
partemantet signert avtroppende le-
der Roar Flåthen. 

LO viser til regjeringen i Soria Moria
II hvor det ble satt som mål å øke bru-
ken av gass i Norge. 

– Det er en målsetning som har vist
seg krevende å tilrettelegge for. Kost-
nadene for realisering av gassuttak er
en av barrierene for bruk av gass i Nor-
ge. LO påpekte i 2007, til daværende
statsråd Odd Roger Enoksen, at det fra
flere hold blitt ytret bekymring knyttet
til Ormen Lange-lisensens vilje til å eta-
blere et regionalt gassutak på Nyham-
na. I dag, seks år etter, er det fremde-
les ikke bygget, heter det videre i bre-
vet. 

Møre og Romsdal Arbeiderparti stil-
ler seg bak kravet. I en uttalelse fra
årets landsmøte, krever de at det i
forbindelse med konsesjon for utvi-
ding på Nyhavna at det stilles krav om
at det regionale gassuttaket blir fer-
digstilt.

I dag er det nærmest ikke bruk av
industriell gass i Norge. LO og AP ber
derfor olje- og energiministeren om at
det legges klare føringer for realisering
av et gassuttak knyttet til oppgrade-
ringen av Nyhamna.

–  Dersom heller ikke denne opp-
graderingen benyttes til en slik realise-

ring, frykter vi at en ny mulighet går
tapt og at målet om økt bruk av gass i
Norge forblir et politisk ønske, uttryk-
ker LO.

Viktig for gasskraft
Det regionale gassuttaket på Nyham-
na er ikke bare essensielt for industriell
bruk av gass og næringsutvikling, men
er også en sentral brikke i det planlag-
te gasskreftverket i Elnesvågen.   

Olje- og energidepartementet for-
lenget nylig gasskraftkonsesjonen til
Industrikraft Møre, som skal bygge
gasskraftverket med fem år for drifts-
start senest i 2020.

–  Industrikraft Møre forholder seg
til den bekreftelsen som informasjons-
sjef Lars Bjelvin hos utbyggingsopera-
tøren Norsk Hydro kom med under ut-
byggingen av Ormen Lange. Han be-
kreftet da at det er lagt til rette for at
man kan koble seg på med et regio-
nalt gassrør mens anlegget på Nyham-
na er i drift. Det vil være i strid med
myndighetenes politikk og Stortingets
vilje fra konsesjonsbehandlingen av
Ormen Lange om det ikke blir tilrette-
lagt for regional anvendelse av gassen,
opplyser Alf Reistad, daglig leder i In-
dustrikraft Møre.

Kan bli månelandingsprosjekt

LO krever avklaring om gasskraft på Møre

Statseide Gassnova har plukket ut In-
dustrikraft Møre som et av fem po-
tensielle «månelandingsprosjekt» ut-
over Mongstad. Gassnova, hvis man-
dat er å forvalte statens interesser
knyttet til CO2-håndtering, vil bidra
med økonomiske midler for nødven-
dig utredningsarbeid, sier Alf Rei-
stad, daglig leder i Industrikraft

Møre. Gassnova ble tildelt 57 mill.
kroner i 2012 for å kartlegge og ana-
lysere mulighetsområdet for fullskala
CO2-håndtering i Norge utover pro-
sjektet på Mongstad. Gassnova vil
fortsette arbeidet med mulighetsstu-
dien, og det vil bli presentert en slutt-
rapport for dette arbeidet i løpet av
2014.

Alf Reistad, daglig leder i Industrikraft
Møre og avtroppende LO-leder Roar
Flåthen.
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Statoil med partnerne Eni og
Petoro har startet produksjon
fra Skuld-feltet på Norne i
Norskehavet. Skuld er så langt
det raskeste av Statoils 12 hur-
tigutbyggingsprosjekter, målt
fra funn til produksjon.

Skuld består av de to funnene Fosse-
kall og Dompap og inneholder ca. 90
millioner fat oljeekvivalenter. Funnet
ble gjort i april 2010, og i mars i år var
produksjonen i gang.

Skuld er så langt det største av hur-
tigutbyggingene i fast-track-porteføl-
jen til Statoil.

Produksjonen fra feltet vil utgjøre
mer enn halvparten av Statoils tilvekst
i produksjon fra egenopererte felt på
norsk sokkel i 2013.

Feltet er knyttet opp til produk-
sjonsskipet Norne, som også produse-
rer feltene Norne, Urd, Alve og Ma-
rulk. Dette gir dermed økt produksjon
for Statoils nordligste driftsområde,
Drift Nord.

– Skuld er så stort at det skiller seg
ut i fast-track-porteføljen. Det kunne
like godt vært bygget ut som et selv-
stendig felt. Vi valgte denne løsningen
fordi vi så muligheten til å benytte
samme teknologi og kompetanse som
er tiltenkt hurtigutbygginger, og fordi
vi kunne knytte oss til eksisterende
infrastruktur på Norne. Dette har gjort
det mulig å ferdigstille prosjektet tre år
etter funn, sier Anita Andersen Sten-
haug, direktør for Norne.

Høy aktivitet
Det har ifølge Roger Lynum, oppdrag-
sleder for Skuld, vært et utrolig høyt
tempo i prosjektet, med tøffe leve-
ringsfrister for leverandører og opptil

seks installasjonsfartøyer i parallell ak-
tivitet ute på feltet.

Dette har vært gjennomført med
de samme kravene til helse, miljø og
sikkerhet som for andre prosjekter.

– Den hurtige gjennomføringen har

vært mulig gjennom tett samarbeid
mellom lisensinnehaverne, myndighe-
tene og leverandørindustrien. Jeg vil
benytte anledningen til å rose våre
samarbeidspartnere for denne suk-

sesshistorien, sier Lynum.
Hovedkontraktørene for Skuld-ut-

byggingen har vært Aker Solutions,
Subsea 7, Aibel, National Oilwell og
Sumitomo.

Økt levetid for Norne
– Skuld vil ha meget positiv effekt på
levetiden til Norne, som uten denne
tilveksten var beregnet til 2021. Nå ser
vi for oss produksjon minst frem til
2030, og det er muligheter for ny akti-
vitet med leting og videre utvikling i
Norne-området. Med de prosjektene
vi har innen teknologiutvikling ser vi
også for oss muligheter for økt oljeut-
vinning fra de feltene vi allerede har
her, sier Stenhaug.

Gjennomsnittlig økning i daglig
produksjon fra Skuld de neste to årene
vil være ca halvparten av det som pro-
duseres inn til Norne nå. Feltet utgjør
45 prosent av produksjonstilveksten
fra fast-track-prosjekter i 2013. Totale
investeringer er anslått til om lag 10
milliarder kroner.

– Det mest komplekse
– Skuld er det sjette prosjektet som
har vært gjennomført mot Norneski-
pet siden 2003 og fram til i dag.

Fra før er feltene Urd, Norne K,
Alve, Norne M og Marulk tilknyttet.

– Vi har nå lykkes i å levere nok et
fast-track prosjekt tilnærmet på plan,
på budsjett og med god kvalitet. Dette
har vært det mest komplekse fast-

track prosjektet som har knyttet opp
to felt med en felles utbyggingsløs-
ning.

– Det er utført over 500 fartøys-
døgn uten alvorlige hendelser på pro-
sjektet, og det er en forutsetning for
et vellykket prosjekt. I tillegg har vi ut-
ført et krevende modifikasjonsprosjekt
mot Norneskipet, sier Kjetel R. Digre,
direktør for fast-track og subsea pro-
sjektporteføljen i Teknologi, prosjekter
og boring (TPD).

Etter oppstart vil det gjenstå et be-
tydelig arbeid på dekk som vi bli
gjennomført og sluttført i 2015.

Skuld – fra funn til produksjon
på under tre år

Statoil Fast-track:

Anita Andersen Stenhaug, direktør for Norne.
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OIL & GAS
Subsea & Pipelines

REINERTSEN is a family owned business, 
characterized by long-term strategy and short decision-
lines. We deliver projects for oil companies both 
onshore, offshore and subsea. We already have more 
than 2,400 dynamic employees, but the engineering 
division is developing rapidly and we are seeking new 
employees.

We also encourage applicants with experience from 
other industries to apply. We will provide training in 
the oil and gas industry methods and tools.

Please contact:  Johan Fredrik Bratt 
Tel:  + 47 480 38 910  
E - mail: johan.bratt@reinertsen.com

Visit us on: www.reinertsen.no

See our jobs available on: www.reinertsen.no/karriere
Engineering & procurement

Pre-fabrication & modules

Installation offshore

Oljeservice Main-Tech i
Trondheim har i de siste årene
samlet  aktører innen inspek-
sjon, drift og vedlikehold til
Main Tech -konferansen. I år
hadde de nesten 200 påmeld-
te. 

– Konferansen er en møteplass for
inspirasjon, kompetanse- og nett-
verksbygging for både fagpersonell og
ledelse i en kulturell setting, sier Stein
Valen, daglig leder i selskapet. Stedet
for det hele var Rica Nidelven. 

På årets program var blant andre
Eling Rongland, driftsdirektør i Det
norske, Helge I. Vestre, leder for mari-
tim kompetanse i Statoil, Bernt Orerød
fra FMC og eventyrer Randi  Skaug. PÅ
konferansens første kveld var det kon-
sert med Åge Aleksandersen og Gun-
nar Pedersen.

– Også i år ble dette en suksess. Det
virker som alle er fornøyd med oppleg-
get, så vi kommer til å kjøre på med ny
konferanse neste år, sier en fornøyd
Valen.

Erling Ronglan, Det norske, utbyggingssjef Ivar Aasen flankerer Randi Skaug, med motivasjonsforedraget
«Kongefølelsen». Hun er eneste norske kvinne på Mount Everest og Seven Summits (de høyeste fjelltoppene på alle 5
kontinenter pluss Antarktis og Indonesia) Til høyre Stein Valen, daglig leder i MainTech.

Suksess for Main-Tech konferansen
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STÅL, ALUMINIUM OG 
RUSTFRITT TIL 

OFFSHORE INDUSTRIEN

norskstaal.no

Skråblikk på oljebransjen

Det utdannes for få ingeniører i Nor-
ge, og mankoen gir en økende utfor-
dring med kapasitetsproblemer på
ingeniørtjenester og lønnspress som
konsekvens. Samtidig preges ingeniør-
utdanningen av et sett med knapp-
hetsfaktorer. Hvordan skal vi på en for-
nuftig måte «booste» ingeniørutdan-
ningen for å møte fremtidens behov?

Det er et sammensatt knippe av år-
saker til ingeniørmangelen i Norge, og
det som ofte trekkes frem er knapphet
på tidsriktige undervisningsareal, læ-
rermangel og mangel på realister fra
videregående skole. For å løse den
umiddelbare situasjonen rekrutterer
de store aktørene utenlandsk ingen-
iørkraft.

Innovasjon Norge har foretatt en
undersøkelse – «Why Norway» – av
hvorfor store internasjonale selskaper
legger aktivitet til høykostlandet Nor-
ge. En av årsakene er naturligvis at
Norge er langt fremme teknologisk på
noen områder, men en annen interes-
sant beveggrunn er vår evne til å pro-
dusere helhetlige velfungerende pro-
dukter. General Electric’s konsernsjef,
Jefferey Immelt, uttaler i DN 19. febru-
ar: «Kostnadsnivået er utfordrende,
men ingeniørene her er flinke og pro-
duktive». Norges relativt flate organi-
sasjonsstruktur med stor fokus på
samhandling og gode prosesser gjør
norske totalløsninger attraktive. Noe
av årsaken til denne tenkemåten
finner vi trolig i det norske utdan-
ningssystemet hvor prosjektarbeid og
samhandling har god plass, samtidig
som elevene oppdras til refleksjon.

Det er derfor et poeng å utdanne
flere ingeniører med et norsk kvalitets-
stempel. Knapphetsfaktorene er det
definitivt mulig å gjøre noe med:

Knapphet på tidsriktige 
undervisningsareal
Studentorganisasjonene peker på at
antall studieplasser jevnt over er for
høyt i forhold til tilgjengelige undervis-
ningsarealer. Samtidig peker mange av
lærestedene på behov for tidsriktige
lokaler for å oppnå bedre kvalitet, og å
kunne utdanne flere. Knappheten på
lokaler krever at bevilgningene til høy-
ere utdanning må romme mer til in-
vesteringer. Eller, skal Statens pen-
sjonsfond også kunne investere i eien-

dom innenlands? Omsetningspotensi-
alet for en ekstra utdannet ingeniør
kan anslås til ca. 50 millioner (1.5
mill./år, med 35 år yrkeskarriere).

Lærermangel
Generell mangel på ingeniører påvir-
ker også tilgangen på lærekrefter fordi
lønnsforskjellene mellom offentlig og
privat sektor er økende. Samtidig viser
det seg at de totale betingelsene for
offentlig ansatte sammenlignet med
det private næringsliv er relativt gode.
Dette er viktig å få kommunisert bed-
re. Vi ser også at betingelsene i det
norske akademia er gode dersom vi
sammenligner oss med det resterende

Europa. Det rekrutteres derfor stadig
flere utenlandske lærekrefter, og det
samarbeides mellom høgskolene i
Oslo, Bergen og Trondheim om å finne
gode måter å rekruttere internasjonalt
personell. Her er vi langt på vei til å
finne gode løsninger for å oppretthol-
de kapasitet og kvalitet på lærerstan-
den. Samtidig er det et betydelig fokus
på undervisningskvalitet, der nye vari-
anter av studentaktive læringsmeto-
der, praksis og nettbaserte videosnut-
ter tas i bruk.

Mangel på realister
Det utdannes i Norge for få realister
på videregående skole, og det er viktig
at det langsiktige fokus som legges på
å få opp statusen til realfag viderefø-
res, og gjerne intensiveres. Svært
mange av de fremtidsrettede, interes-
sante yrkene har sin basis i realfag.

Det som imidlertid virkelig vil «»bo-
oste» utdanningen er å systematisk in-
vitere større grupper utenlandske stu-
denter til å sluttføre utdanningen sin i
Norge. I mange europeiske land går
ferdig utdannede ingeniører ut i ar-
beidsledighet. Dersom man velger å
invitere grupper av ingeniørstudenter
som er kommet ett eller to år inn i ut-

danningsløpet, vil en med et godt
strukturert opplegg kunne utdanne
vesentlig flere ingeniører enn det vi ev-
ner i dag. Forutsetningen er at en har
et gjennomarbeidet opplegg for mar-
kedsføring i Europa via språkundervis-
ning, bolig, engelske forelesninger og
ikke minst et nært samarbeid med ar-
beidslivet. Dette vil bidra til at det kan
utdannes vesentlig flere ingeniører
enn i dag, med en passe porsjon kunn-
skap om norsk kultur og arbeidsmeto-
dikk. Satsingen må gå vesentlig lenger
enn dagens Erasmus-ordninger. I og
med at den norske delen av dette ut-
danningsløpet for kandidatene blir
kortere enn for den treårige bachelor-
utdannelsen, vil dette kunne ha en
rask effekt i antall utdannede, samti-
dig som en med samme ressurser som
i dag vil kunne utdanne flere.

Det meste av «booster-prosjektet»
vil høgskolene kunne ivareta selv. Det
som kan bli en av utfordringene er å
skaffe bolig til en større gruppe inter-
nasjonale studenter. Kapasiteten på
studentboliger bør derfor økes som ett
av de strategiske tiltakene for å kunne
ta imot økte antall. Dersom høysko-
lene i Oslo, Bergen og Trondheim til-
sammen kunne økt kapasiteten med
300 nyutdannede ingeniører årlig vil
omsetningspotensialet være på totalt
15 mrd.

Det er tid for å ta noen offensive
initiativ for å øke kapasiteten på
ingeniørutdanningene. Vi er klar til å
intensivere vår del av «booster-løpet».
Tidsriktige undervisningslokaler og
flere studentboliger er opp til den na-
sjonale viljen.

Hvordan «booste» 
ingeniørutdanningen?

Einar M. Hjorthol, Dekan. Avdeling for teknologi, Høgskolen i Sør-Trøndelag

«I mange europeiske land går ferdig utdannede
ingeniører ut i arbeidsledighet. Dersom man velger å
invitere grupper av ingeniørstudenter som er kommet

ett eller to år inn i utdanningsløpet, vil en med et
godt strukturert opplegg kunne utdanne vesentlig

flere ingeniører enn det vi evner i dag.»
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JazzGass konferansen 
Molde 16. juli 2013

Tema
Europa: Energimarkedet 
Lokalt: Støttefunksjoner undervannskompresjon
Nordområdene: Norsk og russisk energipolitikk

Noen av foredragsholderne

Olje- og energiminister Ola
Borten Moe avla nylig et
besøk ved Teekay Petrojarl sitt
hovedkontor i Trondheim.
Ministeren tok selv initiativ til
besøket, og fikk grundig inn-
føring i selskapets operasjoner.   

– Vi satte veldig stor pris på at Borten
Moe tok seg tid til å komme på besøk
til oss. Han han tok seg god tid, og
stilte mange gode spørsmål, sier Øy-
vind Jordanger i Teekay Petrojarl 

Teekay Petrojarl har ca. 200 ansatte
i Trondheim, som drifter selskapets
fem FPSO'er, to shuttle tankere og en
lagertankbåt. Medregnet offshore-
mannskap har selskapet i ca. 1000 an-
satte.

Ministerbesøk hos Teekay Petrojarl

Operasjonsdirektør Sverre Stenvaag forklarer om Teekay Petrojarl's sin operasjon av det flytende produksjonsskipet
Petrojarl Foinaven som produserer olje for Bp i havet vest for Shetlandsøyene på den Britiske kontinentalsokkel. Fra
høyre Olav Borten Moe, Yngvild Prydz, OED og John Skancke, direktør for Offshore Personell, Teekay Petrojarl.
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En av de mest markante per-
sonlighetene i Oljenorge forla-
ter bransjen. Gründeren Erik
Haugane går fra Norges nest
største oljeselskap med full
vind i seilene. 

Året er 2004, Det norske (da Pertra),
var nede for telling. Oljemyggen med
hovedkontor i Trondheim ble solgt til
Talisman, og 20 ansatte  var i praksis
arbeidsledig – inkludert adm. dir. Erik
Haugane. 

Da startet en massiv redningsak-
sjon. Resten er historie. Haugane og
hans kumpaner lyktes i større grad
enn mange våget å tro. 

–  Da vi startet opp igjen var foku-
set å berge arbeidsplassene. Vi var vel-
dig motiverte, og ville så absolutt byg-
ge et midtnorsk oljeselskap, og det har
vi lyktes med, sier han konklusivt. 

– Jeg forlater et bra byggverk, og er
trygg på at folket jeg har ansatt byg-
ger videre og at den kreative kulturen
vi har etablert består, så jeg føler på
ingen måte at jeg stikker av med halen
mellom beina. Om ti år er det et enda
sterker selskap med flere utbygginger
og en kjempeinntekt fra Johan Sver-
drup. Og de har fortatt trenden med å
bli enda tøffere på teknologisiden,
som bidrar til å få ned kostnadsnivået
på norsk sokkel, sier Haugane.  

Han er ikke videre bekymret for at
en ny direktør i selskapet skal være 
Oslobasert, og at man kan ende opp
med en toppledelse i Oslo. 

– Organisasjonen er så stor, og fel-
tene skal driftes herfra, så det må en
ny sjef måtte forholde seg til. Det kan
også bli langt færre kjærlighetserklæ-
ringer fra det politiske miljøet hvis
man blir for Osloorientert, men det
kommer an på hvordan man opptrer,
sier Haugane.

Vurderte å starte på nytt
Når Haugane nå forlater selskapet er
det godt på vei til å bli ett fullblods ol-
jeselskap, med egenopererte felt like
rundt hjørnet, og en aksjekurs som lig-
ger stabilt rundt 80-90 kroner. Tre år
etter gjenopplivningen av selskapet
var den nede i 20. Selskapet har reser-
ver på snart 500 millioner fat olje, og
er Norges nest største oljeselskap.

Han innrømmer at han vurderte å
starte et nytt oljeselskap da han så
hvor det bar som direktør i Det norske.

– Å, ja, jeg tenkte tanken. Det er
klart at jeg ville ikke hatt samme moti-
vivene som da vi startet Pertra, og jeg
ville nok tenkt litt annerledes enn den
gangen. Men da jeg fikk tilbud om
jobben i SIVA ble planene om ett nytt
oljeselskap skrinlagt. Jeg ser for meg
at jeg blir der til jeg blir pensjonist, for-
teller han.  

Holder ikke med et par taler i året
At man skal tenke nytt har blitt et
mantra for Haugane.

– Folk har en iboende genetisk be-
hov for å motsette seg endring. Dette
gjelder ingeniører så vel som byråkra-
ter. Det er spesielt problematisk i Nor-
ge at denne egenskapen kombineres
med alt for mange byråkrater som har

myndighet til å si nei. Hvis man ser på
et bilde av Shanghai i 1980 og 2013
så kjenner man seg ikke igjen. I Norge
ville man ikke sett endringen. I hele
Asia har de som vil ha endring tatt
makta, her er det omvendt, sier han.   

Å unngå denne mentaliteten har
han jobbet mye med i Det norske. 

– Spesielt i oljebransjen er det trygt
å tenke i kjente baner. Men da stagne-
rer man når de andre er mer kreative.
Ledelsen i bedrifter må hele tiden
være opptatt av at nye ideer blir sådd.
Dette har vi i stadig større grad lyktes
med i Det norske. Vi har vært i spissen
for flere ting som nå er industristan-
dard, spesielt innen brønn og boring,
sier han. 

– I de siste årene har jeg blitt veldig
bevisst de mekanismene som slår inn
når veldig smarte folk tenker konser-
vativt fremfor å finne nye løsninger.
Jeg har jobbet målrettet med å unngå
disse mekanismene i Det norske - i alle
ledd. Og da holder det ikke med ett
par taler i året. Det må følges opp av
kreative personer i systemene, og man
må legge til rette for de som er en-
dringskåte, mener Haugane.  

Politisk innsikt
Han sier tiden som rådigiver for tidli-
gere fylkesordfører Ivar Ytreland lærte
ham mye. 

– Jeg hadde stor nytte og glede av
tiden med Ytreland. Først og fremst
lærte jeg mye om det å være en roms-
lig og fremoverskuende leder. Fleksibel
når man kan og stram når man må.
Jeg lærte å forstå kompleksiteten i be-
slutningsprosessene i samfunnet.
Kjenner man disse, så kan man lettere
velge den riktige veien, og man vet
hva som er forventede reaksjoner. Å
ikke la seg forvirre av disse komplek-
sitetene har jeg dratt stor nytte av, sier
Haugane.

Også i spillet mellom det offentlige
og næringslivet lærte han mye fra ti-
den med fylkesordføreren.

– Jeg har stor nytte av å lese stor-
tingsdebatter og stortingsmeldinger.
Jeg har mye bedre utbytte av det enn
en haug advokater i et firma som tror
de vet hva som foregår. Å forstå det
politiske elementet er veldig viktig i
denne bransjen, sier han.

Haugane ser virkelig frem til å ta
fatt på direktørjobben i SIVA. 

– De er gjort en bra jobb, og satt i
gang mye kreativt. Jeg tar med meg
innovasjonskapital, å vil jobbe med å
tenke kreativt rundt innovasjon. Vi vet
hva som funker, vi er nød til å pushe
kreativiteten, og vi vet det er person-
avhengig. Jobben blir å sørge for at de
rette folkene får oppbacking. Det er
også slik at ambisjonsnivået av og til
begrenser suksessen, det skal vi unn-
gå, sier han.

Haugane
trer av

Han er petroleumens Nils Arne Eggen, tenker nytt, er godt forankret i egen
filosofi, og tar ikke fem øre for å korrigere media eller andre når han mener det
er på sin plass. Han vurderte sågar å starte et nytt oljeselskap når han forlater
Det norske.

– Jeg har stor nytte av å lese stortingsdebatter og stortingsmeldinger. Jeg har
mye bedre utbytte av det enn en haug advokater i et firma som tror de vet hva
som foregår. Å forstå det politiske elementet er veldig viktig i denne bransjen,
sier han.
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for 15 år siden

Første oljefunn på 7 år
Amoco Norway fant olje i 15. konse-
sjonsrunde mellom Heidrun og Nor-
ne. Felete ble kalt Donatelli, men er
senere omdøpt til Skarv, og blir i disse
dager startet opp av BP som fusjo-
nerte med Amoco for ?? år siden.
Dette viser tidsperspektiovet for en
større oljeutbygging offshore.

Den første subseahallen
står klar på Vestbase
Aker vestbase kan i juni ta i bruk en
ny, stor hall og et basseng 14x7x7
meter for utprøving av undervanns-
utstyr for midtnorsk sokkel. Dette er
en milepel for Vestbase og for off-
shorevirksomheten på midtnorsk
sokkel sier daglig leder Gunnar Bac-
ker. 

Åsgardkontraker for 500
mill til Midt-Norge
Industrien i Midt-Norge begynner å
se virkningen av utbyggingen av ås-
gardfeltet, og til nå er det inngått
kontrakter for varer og tjenester for
500 mill kr. Tre kontrakter skiller seg
ut, rørkontrakten til Coflexip Stena til
130 millioner og til Thermotite på
100 millioner, begge på Orkanger. I
tillegg kotrakten til Reinertsen/Vigor
på 100 millioner.

Umoe etablerer seg på
Stjørdal
Industrikonsernet Umoe etablerer
seg på Stjørdal vegg-i-vegg med Sta-
toil. Det er en kjernegruppe som skal
arbeide med V&M-kontraktene for
Åsgard-feltet. Lars Gjersvik, Kristian-
sund, forteller at de allerede har folk i
arbeid på Åsgardskipet som ligger på
Stord verft for klargjøring og han har
store forhåpninger til den videre ut-
vikling av Umoe i Midt-Norge.

Nr 2, mai 1998

Jan Erik Geirmo er senior rådgiver og pressetalsmann i BP.

Operatørens hjørne

Ifølge undersøkelsen om ringvirkning-
er utført av Universitetet i Nordland
har Skarvutbyggingen har skapt et
nytt Helgeland.

Sluttrapporten tar for seg en sam-
let oppsummering av ringvirkninger
fra 2009- til og med 2012. Utgangs-
punktet for arbeidet har vært god-
kjenningen av Skarvs Plan for Utbyg-
ging og Drift, hvor det fremgår at
samfunnsøkonomiske beregningene i
konsekvensutredningen skulle etter-
prøves av operatør i samarbeid med
lokal kunnskapsorganisasjon.

Hovedhensikten med studien var å
finne ut hvilken betydning utbygging-
en og senere drift av Skarv har vært
for utviklingen på Helgeland generelt
og spesielt Sandnessjøen og Brønnøy-
sund. 

BPs aktiviteter har utløst milliarder i
regionale investeringer og økt antall
petroleumsrelaterte arbeidsplasser. I
tillegg har selskapet tildelt kontrakter
for betydelige beløp til lokale bedrifter. 

Vi i BP glade for de resultatene som
Skarvutbyggingen har bidratt til i Hel-

gelandsregionen. Ringvirkninger kom-
mer ikke av seg selv, det krever hardt
arbeid så vel internt som eksternt.
Uten tett og godt samarbeid med lo-
kale og regionale myndigheter og ikke
minst næringslivet ville det ikke vært
mulig å få til de ringvirkningene vi ser i
dag:

Til sammen er det investert 3,5 mrd
kroner i regional infrastruktur fordelt
på 1,5 milliarder i Sandnessjøen og 2
milliarder i Brønnøysund. BP har delt
ut kontrakter verdt 1 milliard til lokale
bedrifter på Helgeland.

I Brønnøyregionen er det skapt 180
petroleumsrelaterte jobber, i Sandnes-
sjøen er det skapt ca. 150, og 50 til

100 nye jobber forventes i 2013.
Rundt 25 personer av BPs 112 off-
shoreansatte er fra Nord Norge. I til-
legg  er  over 30 medarbeidere fra lo-
kale kontraktører på langsiktige
kontrakter relatert til Skarv FPSO.. 

Flytrafikken har tatt seg opp bety-
delig både i Sandnessjøen og Brønn-

øysund, og har resultert i et bedre ru-
tetilbud til lokalbefolkningen. For ek-
sempel har det blitt flere direkte av-
ganger mellom Brønnøy og Oslo blant
annet fordi vi bruker vanlig rutefly og
ikke charterfly. 

Det er i dag stor optimisme og byg-
gevirksomhet i Sandessjøregionen, en
sterk kontrast til situasjonen i 2006
hvor fraflytting og stagnasjon var
merkbar.

BP har hatt som mål at Skarv skulle
ha lokal forankring, lokal identitet og
skape lokal stolthet på Helgeland. Det
er gjort mange grep for å oppnå dette:
skolebesøk, kontaktmøter, seminarer,
kontrakter til lokal industri lokale
kunstkjøp, byfest osv. Mer utradisjo-
nelt er det at vi laget boken KA-om
Skarv på Helgeland  og framtida, tryk-
ket opp i ni tusen eksemplarer som ble
gitt til de fleste husstandene i Sand-
nessjøen og Brønnøysund.

Mer i vente
Skarv har i sterk grad bidratt til at Hel-
geland i dag er blitt en ny petroleum-
sklynge innen basevirksomhet og pe-

troleumsrelatert industri/service. Regi-
onen er i god posisjon for videre vekst
og til å betjene økt virksomhet i Nor-
skehavet. Når BP og partnere etablerer
subsea-lager –og verksted  i Sandnes-
sjøen legges grunnlaget for ny akti-
vitet og vekst. Kontraktstildeling ven-
tes i løpet av høsten 2013. Med dette
blir også tjenestetilbudet i Sandnessjø-
en  mer komplett og kan konkurrere
med andre baser i sør. 

Det tar mange år fra påvist funn til
vi har første produksjon.  Vi brukte 14
år fra Skarv ble oppdaget til første pro-
duksjon. Det var mange høydepunkter
disse årene, og selvsagt mange utfor-
dringer, men vi er i mål og produksjo-
nen ventes å nå 165 000 fat oljeekvi-
valenter  innen utgangen av 2013. I
skrivende stund har vi hatt to oljelaster
fra feltet. Produksjonsskipet er desig-
net for 25 års levetid det vil si til 2038.
Omkringliggende ressurser i nærområ-
dene til Skarv kan trolig bidra til for-
lenget levetid og mer produksjon.

«Uten tett og godt samarbeid med lokale 
og regionale myndigheter og ikke minst

næringslivet ville det ikke vært mulig å få til de
ringvirkningene vi ser i dag.»

Skarv har levert – mer i vente

Første oljelast fra Skarv
Litt over fire måneder tok det å fyl-
le tankene til Skarv FPSO med olje.
I midten av april ble første oljelast
losset over i fartøyet Scott Spirit
fra Teekay, som skal frakte oljen
fra Skarv-feltet. Etter planen skal
Skarv ligge på en produksjon på
165.000 oljeekvivalenter per dag.
– Scott Spirit kommer til å gå om-
trent hver tiende dag, og har en
kapasitet på rundt 600.000 fat.
Skarv består av 80 prosent gass og
20 prosent olje. Til sammen er det
omtrent 500 millioner fat oljeekvi-
valenter i Skarv,  opplyser BP.
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Politikeren har ordet

Norge er rikt velsignet med energires-
surser. Som verdens 7. største oljeek-
sportør og 3. største gasseksportør lig-
ger vi i verdenstoppen. Nesten en fjer-
dedel av vårt BNP kommer fra petro-
leumssektoren. Samtidig er vi også det
landet i Europa som har høyest andel
fornybar energi. Posisjonen som ener-
ginasjon er ansvarsfull og krevende. Vi
må sørge for å forvalte de ressursene
vi har på en fornuftig måte, både for
oss som lever her i dag og for de gene-
rasjonene som skal komme etter oss.
Vi må også ha oppmerksomhet på
konsekvensene for innbyggere i andre
land.

Vi må alltid lete etter de nye løs-
ningene, og utvikle vår energiproduk-
sjon videre. Oljeproduksjonen har
nådd toppen og kommer til å avta i
årene som kommer, og det blir viktig å
videreutvikle den teknologien og
kunnskapen vi har opparbeidet oss
gjennom de siste 50 årene med olje og
gass. Som en av verdens største gass-
eksportører vil gass fra Norge i mange
år framover spille en viktig rolle når
Europa skal når sine klimamål. En om-
legging fra kullkraft til gasskraft vil
være en viktig komponent i miljøpoli-
tikken.  Stabil tilførsel av norsk gass vil
også bidra til at Europa blir mer stabilt
og mindre sårbar, ved ikke å være så
avhengig av energi fra politisk usikre
land.

Den fornybare kraften Norge har
og kan få, vil også være med å skape

et grønnere Europa. Den høye forny-
barandelen vi har i Norge gir oss po-
tensial til å være Europas grønne bat-
teri. Norge har allerede fantastiske
vannkraftressurser, i tillegg har vi et
stort potensial for produksjon av ny
fornybar energi fra vindkraft, både på

land og offshore. Vi har gode forhold
for tidevannskraft og muligheter knyt-
tet til solenergi, saltvannskraft og bøl-
gekraft. 

Vi må fortsatt jobbe for at Norge
skal være en kunnskapsnasjon, og
Midt-Norge og Trondheim bør ha en
ledende posisjon. Både NTNU med
sine 22 000 studenter og Hist med
sine 3 000, samt mange tusen viten-
skapelige ansatte utgjør en stor kunn-
skapsressurs. Det er kunnskap vi
trenger når vi skal få ut mer av olje og
gassfeltene, når vi skal bygge gassrør
til Europa og når vi skal utvikle mor-
gendagens teknologi for kraftproduk-
sjon og kraftoverføring. Mange av stu-

dentene som hvert år blir uteksami-
nert går inn i store og etablerte selska-
per, men ikke alle.

Uteksaminerte studenter er ikke
det eneste som teknologimiljøet på
Gløshaugen leverer. Hvert år springer
nye gründerbedrifter ut fra studenter

og forskere med nye løsninger, og som
tør å satse.

Statoils forskningssenter på Rotvoll
er også et slikt arnested for nye bedrif-
ter med ideer fra petroleumsnæringa.
Disse bedriftene er viktig for byen og
regionen vår, og vi må sørge for å ta
vare på dem og å ha gode vilkår for
nye.

Trondheim kommune kan ikke ska-
pe bedrifter, men byen bruker en rek-
ke verktøy for at personer med nye
innovative ideer får de rammevilkå-
rene de fortjener. Tilgang på egnede
næringsarealer for både gründerne og
de etablerte er viktig. Områder hvor
det går an å kombinere utredning, la-

boratorier og administrasjon; gjerne i
klynger. Trondheim har i dag et over-
skudd av kontorarealer. Da blir det vik-
tig at eiendomsforvalterne har evne til
å endre noen av sine prosjekter til å
fylle ulike behov.

Kommunens tar ellers et betydelig
ansvar ved å sørge for full barnehage-
dekning, gode bomiljø og kultur- og
idrettstilbud for alle. Sist men ikke
minst legger vi stor vekt på gode og
oppgraderte skoler med smartboards
og gode realfagsrom, samt lærere som
gis etter- og videreutdanning.

De siste årene har flere teknologi-
bedrifter fra Trondheim blitt kjøpt opp
av utenlandske investorer, og mange
er kritiske til dette. Som oftest blir
imidlertid arbeidsplassene og fagmiljø-
et igjen i byen, og sikres gjennom at
nye eiere har tilgang til kapital som
kan sikre raskere ekspansjon. Siden
salgene også legger igjen til dels bety-
delige beløp hos de opprinnelige eier-
ne, kan det også legge grunnlaget for
nye bedriftsetableringer i byen.

Byen og regionen vår har store res-
surser, ikke minst i form av kunnskap.
Vi må fortsette å bygge opp under de
kunnskapsinstitusjonene vi har, og de
bedriftene som springer ut fra disse.
Det vil både gi oss arbeidsplasser og
løsninger på mange av morgendagens
utfordringer.

Geirmund Lykke, 55 år. Utdannet sivilingeniør. Kommunalråd og gruppeleder for KrF i Trondheim bystyre fra 2011,
12 år som gruppeleder i fylkestinget 1999-2011. Styreleder Trondheim kino as.

Teknologi for framtida

Stjørdal kommune,
Fylkeskommunene i Nord- og
Sør-Trøndelag har tatt initiativ
til å mobilisere og bidra til
utvikling av flere Trønderske
underleverandører innen olje
og gass. Prosjektet ledes av
Proneo i samarbeid med
Stjørdal Næringsforum.  

Navitas Network, Næringsforeningen i
Trondheim og øvrige næringsforening-
er i Trøndelag er med som samarbeid-
spartnere. Det kjøres nå et forprosjekt
med flere seminar i regionen. De to
første møtene i Namsos og Verdal er
allerede av holdt. den 29. mai blir det
seminar på Orkanger. Det skal også
holdes et møte i Vikna. Dato er ikke
satt.

Skal få frem flere underleverandører

«Byen og regionen vår har store ressurser, ikke
minst i form av kunnskap. Vi må fortsette å bygge

opp under de kunnskapsinstitusjonene vi har, og de
bedriftene som springer ut fra disse. Det vil både gi

oss arbeidsplasser og løsninger på mange av
morgendagens utfordringer.»

Svein Ivar Larsen er sjef i Proneo.
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2010 Award Winner

shawcor.combrederoshaw.com

2012 Award Winner

Hotellplattformen Regalia er
på plass ved Draugen, der den
skal ligge det neste halve året.
I denne perioden utvides
Draugens overnattings-
kapasitet fra cirka 70 til over
300. Det gir muligheter for
mange regionale aktører. 

Claus Lied fra IT-selskapet Embla i Kris-
tiansund, rigger og monterer nettverk
og datautstyr for 35 nye kontorplasser
for Shell på Regalia.  Embla har spesia-
lisert seg på samhandling og informa-
sjonsflyt som de oljerelaterte selska-
pene trenger. Subsea 7, Shell, Vestba-
se, CCB og Aker Base er blant Emblas
kunder og ikke ukjente ord rundt
lunsjbordet. 

– Det er alltid spennende å jobbe
med en kunde som er så opptatt av
kvalitet i alle ledd, sier Claus Lied.

– Mens hele Kristiansund ventet på
oljen for 30 år siden, og slukøret så at
denne ikke kom, har vi som nå leverer
tjenester til dem sett en økende opti-
misme både lokalt og regionalt, sier
Øyvind Taknæs, daglig leder i Embla. 

Embla har vært leverandør av både
utviklingstjenester og drift i Driftsav-
delingen i Shell siden 1995, og levd
side om side med stadig økende krav
til digital samhandling og sikkerhet.
Blant annet er i dag all støtte knyttet

til møterom levert lokalt,
sammen med mer generel-
le data og digitale drifts-
stjenester som krever tilste-
deværelse hos kunden
Shell.

– Mange Kristiansunds-
bedrifter så tidlig utvikling-
en av økte krav til lokale
ressurser, men ressurstil-
gangen i Utkant-Norge har
ikke vært den aller beste.
Allikevel har Shell valgt
kortreist og lokal arbeids-
kraft på data og IT-tjenester
til både Draugen, Råket og
Nyhamna. At Shell ikke
bare snakker om lokalt en-
gasjement, men også om-
setter ord til handling har
ført til at vår bransje ser lyst
på fremtiden. Vi tror på
fortsatt økning, vekst i akti-
viteter og gode regionale
ringvirkninger av det olje-
smurte samfunnet, sier Øy-
vind Taknæs.

– Shell har som mål å øke leveran-
sen av kortreiste varer og tjenester,
men vi kan ikke dele ut kontrakter ba-
sert på om bedrifter er lokale eller re-
gionale. Alle må konkurrere på like vil-
kår som andre, både på pris og kva-
litet, men vi ser jo at lokal tilstedevæ-

relse er et klart fortinn innen mange
disipliner, sier informasjonssjef, Kitty
Eide. Ringvirkningsanalysen for Kris-
tiansund og Averøy signaliserer 1600
nye jobber de neste åtte årene.

Kortreiste krefter smører maskineriet

Claus Lied fra IT-selskapet Embla i
Kristiansund, rigger og monterer
nettverk og datautstyr for 35 nye
kontorplasser for Shell på Regalia.
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Spillet Pipe Rider II, hvor man
skal kjøre så fort som mulig
gjennom Ormen Lange-rørled-
ningene, helt fra reservoaret
til markedet i Storbritannia,
har slått an. Etter bare seks
måneder har over 100.000 bru-
kere lastet ned app'en.

Appen ble lansert av Shell og partner-
ne i Ormen Lange-lisensen som for en
tid tilbake relanserte nettportalen or-
menlangeworld.com – med helt nytt
design og nytt innhold. Appen er til-
gjengelig både for iPhone og Android.

Nettportalen er hovedsakelig laget
for ungdom mellom 12 og 24 år, som
er i gang med å ta utdanningsvalg.
Nettportalen inneholder både faktain-
formasjon og underholdning om Or-
men Lange, og er også ment å være et
undervisningsverktøy for lærere og
elever i skolen. App’en Pipe Rider er et
spill som utfordrer deg til å kjøre så
fort som mulig gjennom Ormen
Lange-rørledningene, helt fra reservo-
aret til markedet i Storbritannia.

– Dette er et bidrag til
å sikre langsiktig rekrut-
tering til Shell og til vår
bransje. Vi håper at ved å
gjøre fakta og teknisk
innhold spennende, kan
vi skape nysgjerrighet og
interesse for realfag og
petroleumsrelaterte fag
blant unge og stimulere
de til etter hvert å velge
en karriere innenfor olje
og gass, sier prosjektko-
ordinator Alice Bergfall i
Shell.  

Nettportalen Ormen
Lange World ble originalt
lansert i 2009, og hadde
132.000 besøkende det
første året.

Suksess for Ormen Lange-app




