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Mobbing av oljeindustrien er en yn-
det hobby i Norge. Skittent og for-
urensende, og så tar den snart slutt.
Hvorfor skal noen utdanne seg i den
retning? Nei, sats heller på teknologi
og IT!

Det er fort gjort å glemme at ver-
den skriker etter energi som trengs
for å hjelpe 1,5 mrd mennesker ut av
den absolutte fattigdom. Norge har
verdens reneste og mest miljøvennli-
ge olje- og gassproduksjon. Vi leve-
rer 25 prosent av naturgassen til Eu-
ropa som regner dette som en ideell
energikilde og som erstatter foruren-
sende kullkraft.

Det er vel ikke mange norske in-
dustrier som kan skilte med en sikker
utviklingshorisont på 50-100 år slik
som olje og gass kan. Og etter dette
kan vi leve av oljeleverandørindustri-
en vi har bygget opp. En sektor som
allerede i dag omsetter for over 250

mrd kr og har 90.000 ansatte. 
Hvis våre ungdommer skal satse

på teknologi og forskning så er olje-
industrien et av de sikreste områ-
dene. Allerede i dag forskes det i ol-
jebransjen for over fire mrd kroner
årlig. Bransjen har vist seg villig til å
ta i bruk ny teknologi for å spare
kostnader, og for å få ut de siste drå-
pene av oljefeltene sine. 

På årets Norskehavskonferanse
har vi tre foredragsholdere som er
ihuga miljøforkjempere, men som
også har sett lyset og realitetene.
Ingen bransje i Norge i dag kan gi
den samme avkastning som oljein-
dustrien og derved sikre vår velferd
og utvikling. 

Det kan derfor bli spennende inn-
legg og erfaringer både for alle stu-
dentene på konferansen og for olje-
folk og politikere.

Slutt med svartmalingen!

Kraftkrisen i Midt-Norge har vært
dramatisk og vart lenge. Både den
private forbruker som har betalt lan-
dets høyeste strømpriser, og industri-
en i landsdelen har fått føle dette på
kroppen. Det antydes at deler av
midt-norsk industri må legges ned
hvis kraftkrisen ikke løses.

Det snakkes mye om vindmøller
og strømmaster, og det er vel og bra,
men løsning på situasjonen får vi
ikke før gasskraft taes i bruk. Vi har
ilandføring både på Tjeldbergodden
og på Aukra, og det foreligger kon-
struktive forslag både fra Ironman
og Industrikraft Møre på å ta gassen
i bruk. 

Gassco har nye planer om ny rør-

ledning fra gassfeltene Luva og Linn-
orm til Aukra som kan være i drift
allerede i 2016. 

Løsningen ligger hos våre politi-
kere som nå må skjære igjennom og
komme seg ut av det hjørnet de selv
har malt seg inn i, et hjørne med den
sterkt misvisende floskelen «sterkt
forurensende gasskraftverk». I
resten av verden betraktes naturgass
som århundrets energikilde.

Vi håper at politikere som viser
mot og handlekraft i energispørsmå-
let i Midt-Norge blir belønnet med
mange stemmer i høstens kommu-
ne- og fylkesvalg!

Skal midt-norsk 
industri legges ned?

Negative meldinger fra Gro og
Dalsnuten preget ikke Desem-
berkonferansen. På oljebran-
sjens julebord i Kristiansund
var optimismen hedersgjest.
Både Statoils letesjef Geir
Richardson og Shelldirektør
David Loughman mente at det
fortsatt er gode muligheter for
å finne store olje- og gassfore-
komster i Norskehavet.

Leting på dypt vann er vanskelig, og
erfaringene fra Gro og Dalsnuten skal
brukes til å utarbeide nye letemodeller
som kan føre til nye funn.

Brian Bjordal i Gassco hevdet at det
mest eksistensielle produktet mennes-
keheten har er energi, ikke vann og
mat. Det er energi som skal få men-
nesker i den tredje verden ut av fattig-
dommen. I alle land ser de på natur-
gass som redningen. Med unntak av

Norge, av uforklarlige grunner. «Vi må
ikke tutla med gassen» var det klare
budskapet.

Ikke science fiction
Statssekretær Per Rune Henriksen i
Olje- og Energidepartementet avslut-
tet konferansen med klare budskap.
Slik verden ser ut i dag er det 2,9 mrd
mennesker som bruker biomasse til å
varme maten sin. 1,4 mrd mennesker
har ikke elektrisitet. I fattige land må
menneskene arbeide på marka så
lenge dagslyset varer. For å kunne ut-
danne seg må de ha strøm så de kan
ta kvelden til hjelp.

– Alle utvinnbare energiressurser på
norsk sokkel skal utnyttes. Jeg er opp-
gitt over debatten om hva vi skal leve
av når oljen tar slutt. På olje har vi et
40-års perspektiv, for gass enda mye
lengre. Jeg driver med politikk og ikke
science fiction, sa Henriksen.

Stor optimisme  

Etter planen skal Shell i år komme i
gang med testingen av Ormen Lange
undervannskompresjon. Kompresjons-
modulen på hele 900 tonn står nå
klart ved Aker Solutions i Egersund, og
skal straks ta turen til Nyhamna. Her
skal den på plass i det enorme bas-
seng, hvor man simulerer havbunns-
forholdene på Ormen Lange-feltet.

Lykkes dette prosjektet vil det åpne
nye muligheter for subseafelt. Alterna-
tivet er å skaffe trykkstøtte til videre
produksjon av feltet med en topside-
kompressor, som må stå på en beman-
net plattform ute på feltet – noe som
har en helt annen prislapp. 

Kompresjonstoget 
klart for Nyhamna

Ordfører i Kristiansund kommune, Per Kristian Øyen, og statssekretær Per Rune
Henriksen, Olje- og energidepartementet, er enige om det meste innen norsk
oljepolitikk.
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Trykksak

– Desemberkonferansen er den
eneste endagskonferansen som
varer i to dager og sitter i i hele tre
dager, var konklusjonen fra en av

foredragsholderne i Kristiansund. En
av grunnene til dette var Midnor’s sto-
re bacalao-party kvelden før. 

180 gjester og høy stemning i et ar-

rangement sponset av trønderske le-
verandører ble holdt for 18. gang som
en god oppvarming til selve konferan-
sen.

i Kristiansund

Oljebransjens julebord

Profilerte foredragsholdere foran et fullsatt Karoline konferansesenter under Desemberkonferansen. Fra venstre: direktør
for FOU olje og gass verdikjede i Statoil, Tor Ulleberg, adm. dir. i OLF, Gro Brækken, Ottar Minsaas fra Total, Nina Udnes
Tronstad, adm. dir. i Aker Verdal, Brian Bjordal, adm. dir. i Gassco og Torkild Reinertsen, adm. dir. i Reinertsen.

Bacalao-verten Christian Bachke, flankert av t.v. Tore Larssæther, prosjektsjef i Linjebygg Offshore og Johan Arnt Elverum,
ordfører i Stjørdal kommune.
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Vest for fjorårets skuffende
boringer i Norskehavet ligger
et jomfruelig leteområde, som
det knytter seg stor spenning
til. Et tykt lag med basalt et
par kilometer under havbun-
nen holder godt på hemmelig-
hetene.

Basaltlaget ble dannet for 45-60 milli-
oner år siden, da jordskorpen mellom
Norge og Grønland ble delt. Basalten
er en svært kompakt bergart, og da-

gens petroleumsteknolo-
gi slutter å virke der ba-
salten starter – ca. 200
km. utenfor Mørekysten.
Prosjektgruppen Sub-ba-
salt har i flere år jobbet
med å samle informa-
sjon om disse områdene,
for å knekke basaltko-
den. Gruppen finansie-
res av et konsortium be-
stående av 18 oljeselska-
per.

Gruppen er dannet i
regi av FORCE, et kon-
sortium med medlem-
mer fra myndighetene
og olje- og gasselskaper i
Norge, hvis mål er å sti-
mulere til industrisamar-
beid og deling av kunn-
skap og erfaringer.

Ett skritt av gangen
I 21. konsesjonsrunde
ble det utlyst flere blok-
ker som sneier innom
basaltlagene. Resulta-
tene fra tildelingen er
ikke kjent, og er først
ventet offentliggjort vå-
ren 2011.

Konsortiet har i løpet av 2010 ut-
ført flere elektromagnetiske undersø-

kelser av basaltholdige områder. 
Det er knyttet stor spenning til re-

sultatene. Lars Jensen i Oljedirektora-
tet leder gruppen.

– Vi jobber på fremsiden av tekno-
logien, og her snakker vi om store hav-
dyp, og et basaltlag som ligger flere
kilometer under havbunnen. Når ba-
salten 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.

Olje og gass i kortene
Gruppen bruker også informasjon fra
Færøyene, hvor Statoil boret en brønn
i 2006 gjennom basalten. Før denne
boringen mente mange at basalten
var for hard for borekronene, men
dette viste seg å være feil. – Vi jobber
nå med å finne ut hva som skal til for å
kunne tolke geologien under basalten.
Vi ser på EM og tradisjonell seismikk i
sammenheng. EM-undersøkelsene ser
veldig spennende ut, sier han.

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, sier han

Få hull nødvendig
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.

Erik Haugane, adm. dir. i Det nor-
ske, som er et av medlemmene i kon-
sortiummet, ser med spenning på
gruppens arbeid, og er gjerne med på
et spleiselag for å få boret en brønn.

– Det skal ikke mange hullene til før
man får kalibrert seismikk- og EM-
data. Da kan vi etter hvert begynne å
danne oss et inntrykk om hva som lig-
ger under basalten, sier Haugane, som
selv er geolog.

Hva skjuler 
basalten i
Norskehavet?

Fra Store Norske Leksikon (snl.no):
BBaassaalltt,, en mørk, finkornet lavabergart som hovedsakelig består av feltspat
(plagioklas) og pyroksen (augitt). Det er den mest utbredte lava på Jorden,
og kjennes fra nåtiden så vel som fra tidligere jordperioder. Basalt er relativt
tyntflytende som lava, og det dannes flate, vide skjoldvulkaner.
Lavamassene kan også bryte frem fra såkalte spaltevulkaner, og i slike
områder kan basaltstrømmenes samlede tykkelse gå opp i over 4000 m.
Temperaturen på et basaltmagma er omtrent 1200 °C ved utbruddet.

Håpefull oljedirektør
– Mesteparten av Nordsjøen er
kartlagt på kryss og tvers, og det
finnes ikke lenger mye upløyd
mark her. Men knekker vi koden
for hvordan vi kan få mer kunn-
skap om hva som skjuler seg under
basalten, kan det åpne nye dører.
En forskningsbrønn i området vil gi
oss mer informasjon om hvilke mu-
ligheter som ligger der, sier Oljedi-
rektør Bente Nyland.
Oljedirektøren vil ikke spekulere i
hvor sannsynlig det er å finne
hydrokarboner under basalten,
men hun understreker at arbeidet
følges med stor spenning, og hun
håper at området kan gi nye funn.

Konsortiets 
studieområde «Kanten» av

Massiv Basalt

Utlyst 
i 21. runde
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I 2011 vil Statoil fortsatt holde
et høyt aktivitetsnivå i
Norskehavet. Det skal tas kon-
septvalg for Luva, og det skal
gjøres en investeringsbeslut-
ning for prosjektene Åsgard
havbunns gasskompresjon. 

Det knytter seg mye spenning til Luva
utbyggingen - ikke bare for Statoil.  En
utbygging vil være første utbyggingen
i Vøringområdet i Norskehavet, og
den første feltutbyggingen med platt-
form  på så dypt vann på norsk sokkel,
og er således veldig viktig for den vi-
dere utviklingen av hele området, felt
som blir mer aktuelle for utbygging
med Luva på plass er Statoil opererte
Asterix som ligger 80 kilometer vest
for Luva. Victoria (Total) og Linnorm
(Shell) kan utnytte samme infrastruk-
tur. I tillegg så vurderes en sammen-
kobling mellom ny infrastruktur og Ås-
gard Transport.. Et nytt rør til Nyham-
na vil åpne for en rikgassløsning for
Vøringsbassenget.  Luva ligger på
1300 meters dyp  300 kilometer fra
land, og selv om vi bare er 140 kilome-
ter nord for Norne så er værforhol-
dene betraktelig hardere. Luva kan re-
alisere utbyggingen av flere funn, som
f.eks. Statoil opererte Asterix som lig-
ger 80 kilometer vest for Luva. Victoria
(Total) og Linnorm (Shell) kan utnytte
samme infrastruktur. I tillegg så vurde-
res en sammenkobling mellom ny
infrastruktur og Åsgard Transport. 

Teknologisk revolusjon på Åsgard
Sist, men ikke minst, skal Statoil også
ta et viktig konseptvalg på Åsgard-fel-
tet for økt utvinning med havbunns
gasskompresjon for Mikkel-feltet og
Midgard-forekomsten. Åsgard kan bli
den første installasjonen på verdens-
basis som vil få slik prosessering på
havbunnen med gasskompresjon. Det-

te vil bli et viktig teknologisprang for å
utvikle felt i dype og krevende far-
vann. 

– Utviklingen med gasskompresjon

fra installasjoner på havbunnen gir
spennende muligheter for industrien,
og konseptvalget er blitt møtt med
stor interesse blant norske og interna-

sjonale leverandører, sier Vidar Birke-
land, fungerende direktør for anskaf-
felser i Statoil.

Viktige beslutninger i 2011
Statoil:

Tidligere Rotvollsjef Morten
Loktu (t.v.) har tatt over roret
på Stjørdal, og er nå direktør
for Drift Nord i Statoil. Loktu
har vært forskningsdirektør i
Statoil, med base på Rotvoll,
siden sammenslåingen av
Statoil og Hydro for tre år
siden. 

Han har tidligere vært sjef for Sintef.
Loktu er ansvarlig for rundt 700 ansat-
te og alle av selskapets olje- og gass-
felt fra Haltenbanken til Barentshavet.

Ny forskningsdirektør på Rotvoll er
bergenseren Karl Johnny Hersvik.
Hersvik jobbet tidligere for Statoil i
Basra, i Irak. Han blir ansvarlig for
rundt 600 ansatte fordelt på avdeling-
ene i Trondheim, Bergen, Porsgrunn,
Kårstø og Calgary i Canada.

Lederrokeringer
for Statoil

Statoil har som ambisjon å hal-
vere tiden fra funn til produk-
sjon for enkle felt på norsk
sokkel med fast track-utbyg-
ginger. Målet er å få kommer-
sielt potensial i mindre funn.

– Fast track er fortrinnsvis for mindre
funn hvor det holder med en bunn-
ramme og en brønn eller to, forteller
Sverre Kojedal, informasjonsdirektør i
Statoil. Tre av fire funn som er gjort av
Statoil siden 2007 er i denne kategori-
en. Nøkkelordet i fast track er standar-
disering av utbyggingsløsningen som
velges, på større funn må alt skredder-
sys, men på mindre funn er det kan
man i større grad bruke standardløs-
ninger. Statoil er derfor i ferd med å

opprette en katalog for standardutstyr
som skal benyttes for de enkle feltut-
byggingene. I Norskehavet er Gygrid
pekt ut som et funn som skal på hur-
tigløp. Feltet bygges ut som en satellitt
til Draugen eller Njord. Forventet pro-
duksjonsstart er i 2012/2013. Dom-
pap/Fossekall er også en fast track-
kandidat, og er tiltenkt som en satellitt
til Norne. 

Mange felter på Statoils fast track

For å få mer ut av Åsgard-feltet skal Statoil i år ta konseptvalg for havbunns gasskompresjon. Det finnes store
gjenværende volumer både i Åsgard-feltet og området rundt. Med kompressorer kan selskapet få ut 28 milliarder
kubikkmeter gass og 2,2 millioner kubikkmeter kondensat.
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Tørrdokken på Dora i
Trondheim har fått nytt liv
med Linjebygg Offshore (LBO)
sin satsing. Her utvikles i dag
banebrytende verktøy for olje-
og gassnæringen.

I de siste tre årene har anlegget til LBO
på Dora vært testbase for LBO Splash
Zone Concept, ny teknologi som gir
adkomst til skvalpesonen. Tidligere
har operasjoner i skavalpesonen vært
umulige på grunn av de enorme kref-
tene i bølgene selv under normale
værfohold.

I fjor høst ble arbeidet kronet med
suksess da selskapet monterte fire
anoderammer på tre tonn i havover-
flaten på Snorre B.

Nå fortsetter LBO videreutviklingen
på Dora i Trondheim

– Vi har flere kontrakter og prosjekt
på beddingen, og Dora vil bli viktig for
oss i fremtiden, forklarer Ståle Karlsen,
prosjektleder i LBO. 

Her kan selskapet boltre seg i en
tørrdokk som er 100 meter lang og
20 meter bred, og de kan utføre tester
året rundt.

– Her har vi store muligheter, og vi
tester flere typer subseautstyr her, og
plassen blir det aldri begrensinger på,
konstaterer Karlsen. 

I tørrdokken kan LBO teste utstyret
både vått og tørt, og Karlsen tror det
vil bli høy aktivitet i tiden som kom-
mer.

LBO planelgger også å ta på seg
jobber for andre som ønsker å teste
subseautstyr. De har også forlenget
kontrakten med Trondheim havn, og
gjort en rekke oppgraderinger på om-
rådet. Kontorfasilitetene er utvidet, og
de har planer om å flytte prosjektorga-
nisasjonen til Dora. Nå jobbes det med
testing av utstyr og opplæring av ope-
ratører for skvalpesoneutstyr og andre
subseaoppdrag.

Nye takter på Dora

Dora I og II ble bygget av tyskerne under krigen for reparasjon og vedlikehold
av u-båtflåten i Norskehavet. Nå brukes Dora II til langt fredeligere formål av
Linjebygg Offshore for fullskala testing av nytt utstyr som skal brukes i
skvalpesonen på diverse offshore-installasjoner. Bildet viser den fjernstyrte
krankonstruksjonen som brukes til inspeksjon og reparasjon.

Ståle Karlsen, prosjektleder i LBO,
følger nøye testingen av utstyr som
ble brukt Snorre-plattformen i høst,
og skal ut på nye oppdrag til våren.

De store
dimensjonene
på utstyret i
Dora fremgår
her tydelig...



I TOTAL har vi en tradisjon for å dele. Vi deler kompetanse og 

erfaringer på tvers av avdelinger og landegrenser i de 130 landene 

vi har virksomhet. Vi deler energibransjens forpliktelse til å finne, 

utvikle og levere energien verden trenger, og ansvaret for å løse 

de miljømessige utfordringene som følger med. 

Vi har spennende oppgaver som venter i fremtiden – og dem deler vi gjerne 

med deg. I de nærmeste årene sikter vi mot å utvikle funnet Hild i Nordsjøen. 

I år skal vi dessuten bore på Norvarg i Barentshavet. Nå ønsker vi oss flere 

erfarne medarbeidere med på laget.

Les mer og legg inn en generell søknad på www.total.no

Klar for Hild: Mikkel Fjeldheim, 
spesialistingeniør boring. 

TOTAL E&P NORGE AS har i mer enn 40 år vært en av de aller største aktørene på norsk sokkel. Vi står for 14 prosent av TOTAL-gruppens 
samlede olje- og gassproduksjon. TOTAL-gruppen er et av verdens største olje- og gasselskap, med virksomhet i 130 land.
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FPSO'en som skal til Skarvfel-
tet har startet sin 28565 kilo-
meter lange reise fra verftet i
Sør-Korea til Norge. Ifølge BP
er Skarv FPSO den største i sitt
slag. 

Reisen er beregnet til å ta rundt 90 da-
ger. Slepet vil ha en hastighet på
mellom 7 og 12 knop avhengig av vær
og strømforhold. Aker Marine Con-
tractors (AMC) har kontrakten for
slep, oppankring og tilknytting av
Skarv FPSO (Floating Production, Stor-
age and Offloading). De har engasjert
to slepebåter, fra det hollandske rede-
riet Fairmount. Det blir korte stopp
under overfarten for mannskapsskifte,
bunkring, nye forsyninger og avfalls-
håndtering. og i skrivende stund
bunkres det på Kanariøyene.

En besetning på mellom 65 og 100
personer vil være ombord på skipet
under overfarten, og disse tar seg av
drift av skipet og overvåking, maritim
støtte til slepebåtene og opplæring. I
følge planen skal Skarvfeltet være i
produksjon i 3. kvartal i år. Skarv FPSO
har boligkvarter med 100 enkeltrom
og en produksjonskapasitet på 85 000
fat olje pr. dag og 15 mill. sm3 gass
per dag. Lagringskapasiteten er på
875 000 fat og den totale vekten er
74000 tonn inkludert turret og fortøy-
ningssystem. 

– Etter planen skal skipet ankomme
Stord i begynnelsen av mars, hvor det
skal utrustes videre, sjekkes grundig,
og påmonteres propeller, forteller Jan
Erik Geirmo i BP.

Skarv på vei til Norge

Skarvfeltet kan allerede ha
fått sin første satellitt. Til 
sommeren planlegger BP test-
produksjon av Snadd-funnet
som er på mellom 57 og 100
mill m3. 

Tanken er at feltet kan kunne kobles
opp mot Skarv skipet, noe som vil bed-
re produksjonsegenskapene på Skarv.
Transocean-riggen "Polar Pioneer"
skal ta testproduksjonen som skal vare
i 18 måneder, før den gyver løs på pro-
duksjonsbrønner for  Skarv.

Snadd ligger i lisens 212, og de øv-
rige lisenshaverne er Statoil med 30
prosent, E.on Ruhrgas med 25 prosent
og PGNiG med 15 prosent.

FAKTA: Skarvfeltet 
• Feltutbyggingen består av et stort produksjonsfartøy; en FPSO , og fem

bunnrammer som er fleksible i forhold til nye prosjekter
• Skarvfartøyet er omtrent 300 meter langt og 50 meter bredt
• Gasseksport: Via egen 80 km lang gassrørledning via Åsgard transportsy-

stem til Kårstø i Sør-Norge
• Oljeeksport via Skarv FPSO til skytteltankere på feltet
• Drifts- og forsyningsbasen ligger i Sandnessjøen, og helikopterbasen i

Brønnøysund
• Lisensinnehavere: BP Norge (operatør) 23,83 %, Statoil 36,16 %, det tys-

ke energiselskapet E.ON Ruhrgas Norge 28,08 % og det polske olje og
gasselskapet PGNiG Norway 11,92 %.

• Produserbare ressurser: 16,8 millioner sm3 olje og kondensat

– Strengere krav i lisensene
Norskehavsrådet vil møte
Stortingets energi- og miljøko-
mité, for å komme med inn-
spill til petroleumsmeldingen.
Det må stilles strengere krav
til lokale ringvirkninger i
utvinningstillatelsene, mener
rådet.
– Det er viktig at rettighetshavere som
opererer virksomhet nord for 62 gra-
der nord skal utføre vesentlige deler av
egen virksomhet relatert til disse lisen-
sene i landsdelen, det vil si nord for 62
grader for arbeid i Norskehavet og
nord for 68 grader for arbeid i Ba-
rentshavet. Dette kravet må framgå av
utvinningstillatelsene, sier fylkesordfø-
rer i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik.

Rådet mener det både i letefasen
og i forbindelse med utbygging og
drift skal leggest til rette for at  næ-
ringslivet i landsdelen kan bli en bety-
delig leverandør til petroleumsnæ-
ringa, og at driftsorganisasjonene skal
lokaliseres i henhold til dette.

–  Betydningen av at det kommer
ringvirkninger på land når olje- og
gassvirksomheten beveger seg nord-
over er stor. Lokal forankring og ny
kunnskap og teknologi er nøkkelfak-
torer om man skal greie å skape opini-
on for at Norge skal ha betydelige
oppdrag for leverandørindustrien også
etter 2020, sier Sandvik.

Snadder for Skarv



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

ARBEIDSPLASSER KOMMER IKKE AV SEG SELV

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

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

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

S A T S E R  I  N O R D
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Skråblikk på oljebransjen

Gunnar Sand har vært administrerende direktør for Universitetssenteret på Svalbard de siste 5 år. Har 14 år i SINTEF,
hvor han hovedsaklig hadde ansvar for strategi og samfunnskontakt. Har også bakgrunn som journalist.

Arktis i endring – mange vil være med
Under en konferanse i Tromsø i januar
tok utenriksminister Jonas Gahr Støre
nok en gang for seg utviklingen i
nordområdene. Utgangspunktet var
som vanlig prioriteringen av nordom-
rådene som et av Norges viktigste,
strategiske satsingsområder. Men han
la også vekt på andre nasjoners
økende interesse. Det er ikke bare
Norge som ser mot nord.

Utenriksministeren trakk særlig
frem tre drivere bak utviklingen av
norsk politikk i nord: Klimaendring-
ene, forholdet til Russland og ressur-
sene i Arktis. Utviklingen av relasjonen
til Russland er i hovedsak en norsk pri-
oritering, de øvrige er allmenngyldige.

Klimaendringene fører til en økt

global interesse for Arktis. Det er for
lengst enighet om at Arktis er en «ear-
ly warning region for climate change».

Det er her endringer oppdages først
og gjør størst forskjell. Polhavet er den
delen av kloden hvor en grad opp eller
ned gjør store utslag på iskappen.
Marginene rundt «tipping points» er

små. Samtidig er Arktis en del av klo-
den hvor også naturlige svingninger er
større. Arktis er dermed et godt labo-
ratorium for klimaforskere.

De økonomiske interessene i nord
følger klimautviklingen. Amerikanerne
hevder at opptil 20 % av de uoppda-
gete petroleumsressursene kan ligge i
Arktis, men forutsetningen for å få tak
på dem er at isen smelter. NGU påpe-
ker at det kan ligge store uoppdagede
mineralressurser her, men tilgangen til
dem er også vanskelig.

De marine ressursene i Arktis
gjennomgår endringer. Varmere vann
fører til at artene trekker nordover. Vi
kan dermed få en situasjon hvor det
blir større avkastning på fiskeriene i
nord enn det var under kaldere tempe-
raturer. Nye arter kan dukke opp i Ba-
rentshavet.

En av de mest spennende utvikling-
strekkene ligger likevel i transportsek-
toren. Sist sommer gikk det første
kommersielle frakteskipet fra Mur-
mansk til Japan. Med det var en barri-
ere brutt. Skipet sparte to uker i for-
hold til å ha gått gjennom Suez-kana-
len. Og det slapp å slåss med somalis-
ke pirater underveis. Både Kirkenes og
Murmansk posisjonerer seg for å bli
transitthavner for transport mellom
Europa og Asia. Hvis hele Polhavet blir
isfritt kan Longyearbyen få en tilsva-
rende funksjon. Svalbard kan i det hele
tatt bli en «hot spot».

Også på den politiske arenaen skjer
det endringer. Polhavet grenser mot
de fem arktiske statene Norge, Dan-
mark, Canada, USA og Russland. Men
flere vil gjerne inn. EU har laget sin
arktiske strategi. Flere asiatiske stater
har bedt om observatørstatus i Arktisk
Råd. Kina, Japan, India og Sør-Korea
har alle etablert seg på Svalbard med
egne forskningsstasjoner. Både Kina
og Sør-Korea bygger isbrytere.

Utfordringene i Arktis er et kapittel
for seg. Miljøet må hensyntas på en til-
fredsstillende måte hva man enn har
fore. De tøffe værforholdene krever
mer robuste teknologiske løsninger. Is-
forsterking blir uansett et krav, da isen
ikke kan forventes å forsvinne vinters
tid. Beredskapen må styrkes både på
miljø og sikkerhet.

At Norge og Russland plutselig, et-
ter 40 år, ble enige om grenselinjen i
Barentshavet, må også tas som uttrykk
for at det finner større utfordringer her
oppe enn dem vi har oss imellom. Ikke
minst er det en utfordring at mange vil
inn for å få del av kaka, når isen tillater
at den deles.

Grensene trekkes, isen smelter,
ressursene avdekkes og
økonomiske interesser rykker inn.
Alle de store nasjonene er med,
inkludert de nye stormaktene i
Asia. Samtidig vekker
klimatrusselen sterkt engasjement
for vern og fredning. Balansen er
ikke gitt. Artikkelforfatteren deler
sine betraktninger om utviklingen i
Arktis fra sitt ståsted i
Longyearbyen.

«Amerikanerne hevder at 
opptil 20 % av de uoppdagete
petroleumsressursene kan ligge

i Arktis, men forutsetningen
for å få tak på dem er 

at isen smelter.»



Rica Hell Hotel 9. mars 2011
Norskehavskonferansen

www.norskehavskonferansen.no
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NOEN AV FOREDRAGENE:
OL JE ER IKKE HEROIN v. Aslak Sira Myhre, Litteraturhuset.
FRA MIL JØK AMPER TIL OL JEPAMPER. Innlegg ved Erik Haugane, Det norske, Bjart 
Holtsmark, SSB og Tore Killingland, OLF.
HVA GJØR SHELL ET TER GRO? v. Gunnar Ervik, Norske Shell
ET TER MACONDOULYKKEN I MEXICOGULFEN - HVA NÅ? v. May Britt Myhr, Sintef.
POLITIKERNE VIL, MEN FÅR DE DET TIL? v. Jarand Rystad, Rystad Energy.

UTSTILLERE VED JOBBTORGET:
AKER SOLUTIONS
BERGEN GROUP FOSEN
REINERTSEN
NUMERICAL ROCKS
DET NORSKE
STATOIL
LINJEBYGG OFFSHORE

ODFJELL DRILLING
AIBEL
AXESS
TEEK AY PETROJARL
NORSKE SHELL
ELF NORGE
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EMGS seiler i medvind. Med
en ordrereserve på nesten 900
millioner kroner, og god opp-
gang på børsen, har fjorårets
kraftige snuoperasjon gitt
resultater.

Skipet  Boa Talhassa er booket ut 2012
med tokt i Gulfen og søsterskipet BOA
Galatea har kontrakter ut juli. I det
hele tatt ser 2011 ut til å bli et godt år
for EMGS. Kombinasjonen høyere ol-

jepris og større letebudsjetter hos olje-
selskapene lover godt. Samtidig job-
ber selskapet med å utvikle neste ge-
nerasjon EM-teknologi i et tett samar-
beid med Shell.

– Kundedrevet produktutvikling er
kjernen av vår teknologistrategi. Som
en klar markeds- og teknologileder
har vi forpliktet oss til å lede an mot
morgendagens EM-system. Vi er vel-
dig glad for å samarbeide med Shell,
en av de mest erfarne brukerne av

EM-teknologi, sier Roar Bekker, admi-
nistrerende direktør i EMGS.

Ros fra Shell
Shell har vært en trofast kunde av
EMGS, og viser stadig EM-teknologien
ny tillit. De var  var blant de første sel-
skapene til å se potensialet med å inte-
grere EM-data med seismisk informa-
sjon og andre typer data, og selskapet
har vært oppdragsgiver for rundt 100
EM-innsamlinger de siste åtte årene.

– Vi er veldig glad for å jobbe sam-
men med EMGS for å ta CSEM, en
allerede betydningsfull leteteknologi
for Shell, til neste nivå. Vi tror at neste-
generasjons system vil minst doble an-
tallet hydrokarbonprospekter vi kan
evaluere med EM, sier Mark Rosen-
quist, teamleder for EM hos Shell Ex-
ploration and Production Exploration
Research i forbindelse med samarbei-
det med EMGS.

Skutene Rem Hrist og Rem
Mist er døpt, og skal nå ut på
kontrakter for Statoil i
Nordsjøen.  

Ifølge Ulstein har Hrist nylig vært på en
prøvetur, og kaptein Ole Petter Nygjer-
de frå Remøy Shipping opplyser at  ski-
pet virker svert lovende.  Dette er en
såkalt stor PSV etter Statoil sin defini-
sjon, ca. 1 000 m2 lastedekk, og et
skip som er proppa med utstyr. 

– Jeg er personlig veldig fornøyd et-
ter prøveturene, og resultatet ser bra
ut. Det er helt nytt og spennende for
meg med x-bow designet, og jeg ser

fram til å få prøve ut denne i Nordsjø-
en, opplyser Nygjerde. X-bow designet
er Ulsteins eget, og gjør at blant annet
båten kan holde høyere hastighet i
høy sjø. Skipet er svært kompakt, og
prosjektleder Ronny Dimmen forteller
at der er lagt 136 000 meter kabel og
14-15 000 meter rør om bord. 

– Vi har aldri før levert en PSV med
så komplisert cargosystem før, sier han
og viser til multicargotankane som kan
ha både tørre og våte medium på sys-
temet. Tanksystemet genererer mye
ekstra rør, ventiler og annet opplegg.

Begge båtene skal ut i åtteårskon-
trakter for Statoil i Nordsjøen. Derav

navnevalget, i Nordsjøen har som
kjent  oljefeltene  og plattformene
ofte norrøne navn, og Hrist og Mist
var to av Odin sine valkyrier som skjen-
ket gudene mjød.

Fullbookede fartøy for EMGS

Tvillingdåp for Ulstein

Rem Hrist på prøvetur.
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Pressetalsmann Jan Erik Geirmo i BP.

Operatørens hjørne

Etter rundt nitti dagers reise er den
nær  300 meter lange storskarven
snart framme i Norge. I april folder den
vingene og slår seg til i Norskehavet for
å produsere olje og gass de neste tyve
årene. Skarvutbyggingene har allerede
skapt direkte lokale ringvirkninger
verdt over 400 millioner og dette vil
trolig øke. Tar vi med direkte og indi-
rekte investeringer i Sandnessjøregio-
nen har vi sett estimater på rundt 1
milliard kroner. 

Allerede før storskarven er ankom-
met Norskehavet har vingesuset  skapt
ny optimisme og betydelige ringvirk-
ninger på Helgeland. – Vi har registrert
stor vilje til kompetansevekst blant be-
drifter på Helgeland. En rekke
gjennomførte  leverandørseminar og
godt samarbeid med næringslivet har
bidratt til dette. Vi har kommunisert til
bedriftene hva som skal til for å levere
til oss, hvilke kontrakter som vil kom-
me, hvilke krav og kriterier som må
oppfylles for å nå opp i konkurransen
etc. Vi har hatt inntil 120-130 delta-
gere, som representerer bedrifter i
Nordland på disse seminarene, forteller

pressetalsmann Jan Erik Geirmo i BP.
I tillegg arrangerte vi kompetanse-

hevingsseminarer, blant annen innen
HMS, og (juridiske) kontrakter. Flere
små  og mellomstore bedrifter lokalt
på Helgeland har inngått samarbeid
dels for å stå sterkere i konkurransen

om oppdrag og dels for dekke et større
aktivitetsområde enn de klarer hver for
seg. Helgeland V&M (vedlikehold og
modifikasjon) er et eksempel på dette,
og selskapet vant nylig anbudskonkur-
ransen om vedlikeholdskontrakt på
Skarv. 

En viktig målsetting for BP er å leg-
ge til rette for lokale ringvirkninger.
Dette har vi blant  annet gjort ved del-
vis å bruke en desentralisert kontrakts-
strategi.  Det vi si at vi forsøker å dele

opp store kontrakter i mindre enheter
tilpasset den lokale næringsstruktur.
Dette har vi gjort for at lokale leveran-
dørbedrifter skal kunne delta i anbuds-
konkurransen. 

En rekke nye aktører har etablert
seg på nye den basen i Sandnessjøen,

og dette har resultert i mange nye lo-
kale jobber. I tillegg har blant annet ca-
teringkontrakten til Skarv skapt mange
lokale jobber i Brønnøysund-regionen.

Vi merker stor og positiv interesse
for Skarvutbyggingen på Helgeland og
det er hyggelig å være BP-person i den-
ne regionen. Til basekontoret på Horv-
nes skal vi ha inntil 16 personer innen
forskjellige disipliner som teknikere,
mekanikere, innkjøper, HMS rådgiver,
planlegger med flere. Rekrutteringen

har gått meget bra og nær samtlige
stillinger er  besatt med godt kvalifiser-
te personer fra Nordland. På Skarvski-
pet (BP bemanning 112 personer for-
delt på tre skift) er det  en betydelige
andel nordlendinger, rundt 20% av de
vi rekrutterte eksternt.

Nå er det siste innspurt for å legge
forholdene til rette for en effektiv logis-
tikk og driftsstøtte til Skarvskipet fra
Sandnessjøen. All helikoptertransport
skjer ut fra Brønnøysund. Det blir in-
tensiv opplæringsperiode i Stavanger
for våre nye kollegaer fra Helgeland. 

Skarvskipet ankrer opp på feltet i
april, og i løpet av sommeren vil reste-
rende del av klargjøringen finne sted
før produksjonen starter i løpet av
3.kvartal 2011.

Vår Skarv har allerede klekket en
skarvunge, kalt Snadd nord. I mai 2010
gjorde BP et letefunn like nordvest for
Skarv. Det nye feltet inneholder mellom
57 og 100 millioner fat oljeekvivalenter,
og vil etter hvert bli koblet til Skarvski-
pet. Plassen i Skarvreiret kan bli trang
fremover. Vi er optimister og tror på
flere funn og et langt liv for Skarv.

Skarvs vingespenn gir ringvirkninger

«Vi merker stor og positiv interesse for
Skarvutbyggingen på Helgeland, og det 

er hyggelig å være BP-person 
i denne regionen.»

Olje- og gasskonferansen

Orkangerkonferansen
Orkdal Kulturhus, torsdag 26. mai 2011

Påmelding: www.orkangerkonferansen.no 

OLA BORTEN MOE
Stortingsrepresentant

BJØRN M. WIGGEN
Konsernsjef Orkla ASA

MORTEN LOKTU
Senior Vice President Operations Statoil ASA

ANDERS MØRLAND
Administrerende Direktør DONG E&P Norge AS

GEIR ENDAL
Advicer Pipeline Technology Statoil ASA

ERIK HAUGANE
Konsernsjef Det norske oljeselskap

GRO BRÆKKEN
Administrerende Direktør OLF

ANDERS OPEDAL
Senior Vice President Project Management Statoil ASA
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Smaken av nye arbeidsplasser
Marulk – eller breiflabb – smaker usedvanlig

godt. Det samme gjør nye arbeidsplasser.

Når eni norge nå skal utvikle Marulk-feltet,

vil dette få positive ringvirkninger for hele 

regionen – deriblant Alstahaug kommune.

Vi har valgt Sandnessjøen som offshore-base,

og som operatør gleder vi oss til å gå i gang 

sammen med våre partnere Statoil og DONG.

Marulk-feltet (PL 122) ligger i Norskehavet,

ca 30 km sørvest for Norne FPSO. Feltet er et 

gass- og kondensatfelt hvor produksjonen er 

planlagt fra to brønner. Feltet vil bli bygget ut 

som en undervannsløsning med direkte tilkopling 

til Norne. Marulk vil utnytte eksisterende infra-

struktur og slik bidra til økt produksjon over 

Norne FPSO. Feltet ventes å komme i produksjon 

våren 2012. Totale investeringer knyttet til feltet 

er rundt fire milliarder kroner.

Et nytt finansieringsfond fra
NTNU skal hjelpe gründere å
ta den gode ideen ett steg
videre. Fondet med navnet
NTNU Discovery er et samar-
beid mellom de to trønderske
fylkeskommunene og
Sparebank 1 SMN. Prosjektet
skal gå over tre år, og det er
skutt inn til sammen 24 millio-
ner kroner.

– I praksis betyr dette at vi raskere
kan jobbe frem flere av de gode ide-
ene vi får inn til prototypenivå, sier
Sondre Jacobsen, som er senior pro-
sjektleder ved NTNU Technology Trans-
fer AS.

Ifølge Jacobsen får de inn rundt
100 sterke ideer i året fra forskermiljø-
et, mellom ti og femten realiseres.
Som oftest er det vanskelig å få på
plass finansiering i fasen før såkorn-
midlene kommer inn i bildet, og det
her i denne fasen Discoveryfondet skal
trå til.

– Alle ideer er basert på en hypote-
se som løser et behov. Vår jobb er å få
den satt ut i praksis, alle helst med en
prototype som nødvendigvis må finan-
sieres opp, først da får man oppmerk-
somhet fra investorer, forklarer Jacob-
sen. Og finansieringen av prototyper
legger beslag på mye tid, tid som nå
kan brukes på andre gode prosjekt.  

Allerede har NTNU Technology
Transfer fått frem produkter som har
blitt lagt merke til. Midt-Norsk
Olje&Gass har tidligere omtalt selska-
pet Aptomar, som har utviklet en lys-
kaster som hele tiden holder seg fast-
låst på et gitt objekt- uansett sjøgang
og andre bevegelser i et fartøy.

– Et produkt vi jobber med nå, som
det knytter seg stor forventing til er en
sentrifuge som skiller gass og veske på
ny og revolusjonerende måte. Våre
forskere har utviklet en mekanisk se-

parator som vi ennå ikke har klart å
finne begrensningen til. Den er så ef-
fektiv at den kan krympes og monte-
res inne selve gassrøret. Den separerer
100 prosent av væsken i èn prosess, Vi
er ferdige med testing på gass/vann,
nå skal vi bygge en prototyp for å se-
parere flytende CO2 som har tilnær-
met lik overflatespenning som hydro-
karboner, forklarer Jacobsen.

Her er gründerne  nå i ferd med å
søke fondet om penger. 

Det sparer mye tid. Vanligvis ville vi

brukt 6-12 måneder for å finne indus-
trielle partnere for å finansiere videre
uttesting. Med Discovery gis vi mulig-
heten til å utvikle teknologien umid-
delbart til et nivå hvor den kun gjen-
står et minimum av videre utvikling for
de industrielle aktørene som tar den
videre, sier Jacobsen vidre. 

NTNU Technology Transfer AS er et
heleid datterselskap av NTNU hvis
oppgave er å skape ny næringsvirk-
somhet med utspring i fra forskningen
på NTNU og St. Olavs Hospital.

Skal fø frem de gode idéene

Prosjektleder Sondre Jacobsen presenterer prosjektet på lanseringen av NTNU Discovery. Fra høyre i bildet: prorektor for
Eksterne Relasjoner og Nyskaping ved NTNU Johan Hustad, fylkesordfører Tore Sandvik, fylkesråd for regional utvikling
Ingvild Kjerkol og konserndirektør Sparebank1 SMN Reidar Stokke.
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Trondheimsbaserte Deep Sea
Anchors (DSA) opplever suk-
sess med et anker som bruker
fem sekunder på å installere
seg selv 30 meter ned i hav-
bunnen. 
DSA ble etablert i 2009, og har sin ba-
sis i et unikt og patentert ankerkon-
sept som ble utviklet i selskapet Geo-
probing Technology på 90-tallet. 

– Gjennom flere tester, både i labo-
ratoriet, i Trondheimsfjorden og på
Trollfeltet, ble konseptet utviklet. Det
unike med ankeret, som har fått nav-
net Deep Penetrating Anchor (DPA), er
den svært enkle installasjonsmetoden.
Ankeret senkes ned til ca. 80 meter
over havbunnen og slippes derfra i et
fritt fall. Ankeret oppnår en vertikal
hastighet på omtrent 100 km/t og vil,
pga. tyngden og hastigheten, trenge
ca. 25-30 meter ned i havbunnen og
feste seg der. Selve installasjonen er
gjort på ca. 5 sekunder, forteller Ivar
Erdal, som sitter ved roret i det relativt
ferske selskapet. DSA har tilhold på
Pirsenteret, og har i dag tre ansatte.
Selskapet vil i løpet av året vokse til
fem ansatte. 

– En betydelig del av arbeidet knyt-
tet til leveranse, engineering og pro-
duksjon av ankere utføres av NLI Pro-
ducts i Tønsberg, hvilket muliggjør en
slank organisasjon i selskapet, forkla-
rer Erdal.

Kutter kostnadene
Det unike konseptet fanget raskt
interessen til Statoil, og to fullskala an-
kere på 80 tonn ble installert på Gjøa
feltet høsten 2009. 

– Basert på denne installasjonen,
som var en del av et teknologi kvalifi-
seringsprogram i Statoil, ble konseptet
godkjent som forankringsmetode i sel-
skapet. Statoil New Energy var så for-
nøyd med konseptet og potensialet
for kostnadsbesparelser at de konver-
terte deres innsats i prosjektet i aksjer,
og de er nå en av hovedaksjonærene i
selskapet, forklarer Erdal

Kostnadene ved forankring på sto-
re havdyp er høye, og selskapet ser
derfor på feltutbygginger på dypt
vann som et spesielt interessant områ-
de, noe navnet gjenspeiler. 

Vindmøllemarked
– Ankeret var primært tenkt for per-
manent forankring av flytende instal-
lasjoner. I den senere tid har det imid-
lertid kommet opp et ønske fra indus-
trien om også å anvende ankeret for
ikke-permanent forankring, og da
spesielt forankring av borerigger. På
dypt vann er det et ønske om å ha so-
lide og ferdig installerte ankere når
boreriggene kommer inn, for å spare
tid og penger, og DPA-ankerene er da
et meget konkurransedyktig alternativ,
sier Erdal. 

På sikt tror han at ankrene vil spille
en viktig rolle i forankring av flytende

offshore vindmøller. 
– Det arbeides i disse dager med

planer om flere hundre flytende vind-
møller både i Europa og USA, og kost-
nadseffektiv forankring av disse vil
være et krav for å få ned totalkostna-
dene på disse prosjektene. Selskapene
som jobber med disse prosjektene har
derfor vist stor interesse for DPA an-
kere, avslutter han.

Suksess med «torpedoanker»

CEO ved Deep Sea
Anchors, Ivar Erdal.
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Fra lokal entreprenør til internasjonal aktør og Splash Zone Expert

LBO Splash Zone Concept.  www.lbo.no
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Shell forlenger avtalen for
vedlikehold og modifikasjon
med Aker Solutions. Verdien
er på mellom 1-1,5 milliarder
kroner, og sikrer 600 arbeids-
plasser i selskapet.

– Vi er selvsagt svært glade for dette.
Nå kan vi opprettholde volumet, og vi
må nok gå til nyansettelser i forbin-
delse med dette, sier Rolf Bachmann
regionsleder ved Aker Solutions i Kris-
tiansund, som i tillegg til Stavanger-
kontoret jobber med disse kontrak-
tene.  

Bruker lokale leverandører
Fra Shell sin side understrekes viktig-
heten av lokalt samarbeid.

–  Ved å bruke muligheten til å
forlenge kontrakten understreker
dette den sterke integrasjonen
mellom Shell og Aker Solutions, og
vår vilje til å utnytte den kompetan-
sen Aker Solutions har bygget opp
ved kontorene i Kristiansund og Sta-
vanger. Dette gir også muligheter for
tettere samarbeid med lokale leveran-
dører, sier Bernt Granås, prosjektdi-

rektør i Norske Shell.
Bachmann kan ikke gå ut med for

mange detaljer rundt dette, men sel-
skapet er i ferd med å fremforhandle
rammeavtaler med lokale underleve-
randører.

– Dette er et resultat av at vi har
behov for flere ressurser, og da hen-
ter vi inn det vi trenger gjennom loka-
le bedrifter med riktig kompetanse,
sier Bachmann.

Aker Solutions:

Fortsetter på
Ormen og Draugen

Da Draugen ble satt i drift i
1993, regnet Shell med at 2010
ville bli siste produksjonsår,
men heldigvis tok de skamme-
lig feil. Takket være ny tekno-
logi, så er pensjonisttilvæ-
relsen betydelig utsatt. 

Hvor lenge man kan holde produksjo-
nen gående avhenger av oljeprisen.
Shell sier selv at det er snakk om en
betydelig forlenget levetid. De skal i år

ferdigstille et prosjekt for produsert
vann og reinjisering på Draugen samti-
dig som de ser på mulighetene for å
bore flere brønner for å få mer olje ut
av feltet. Da kommer havbunnsram-
mer og rørledninger inn i bildet. Et al-
ternativ selskapet ser på er å få Linn-
orm til Draugen, noe som vil  være vel-
dig positivt for å trekke ut de siste drå-
pene med olje – før den siste olje for
Draugen.

Draugen på overtid
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«Olje er ikke heroin». Det er
tittelen for årets første fore-
drag på årets Norskehavskon-
feranse på Stjørdal 9. mars.
Mannen bak foredraget er
Aslak Sira Myhre. 

Myhre er i spissen for i alt fire tidligere
aktivister i miljøbevegelsen som kom-
mer til konferansen i mars for å snakke
om den globale energiutfordringen,

miljø, og norsk olje- og gass som en
del av løsningen. Alle har gått ulike
veier fram til de standpunkt de har i
dag.

Leder for Norskehavskonferansen,
Astrid Helga Jørundvåg, tror dette blir
en spennende innledning.

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

dret egne holdninger,
sier hun

Myhre, tidligere le-
der av partiet Rødt, var
lenge ivrig miljøaktivist
i Natur og Ungdom. I
fjor gav han ut bok der
han tar et oppgjør med
miljøbevegelsens dom-
medagsprofetier, og
den negative holdning-
en til oljenæringen i
Norge. 

Neste «ex-natur og
ungdom’er» er Bjart
Holtsmark i Statistisk
Sentralbyrå, som arbei-
der med energispørs-
mål og spørsmål om de
alternativene som pre-
senteres er realistiske.
Holtsmark er beskrevet
som den mest radikale
lederen av Natur og
Ungdom, han var leder i 1977.

Tore Killingland er nå direktør for
strategi og miljø i Oljeindustriens
Landsforening (OLF). Han vil svare på
hvordan industrien som helhet skal
svare på miljøutfordringer. Killingland
har vært leder i Natur og Ungdom

(1971-73) og generalsekretær i Natur-
vernforbundet (2002-2006).

Sist, men ikke minst, stiller Erik
Haugane, adm. dir. i Det norske. Også
han har en fortid i Natur og Ungdom
på 70 tallet der han deltok aktivt i ak-
sjonen «Olje eller fisk?». Han er kjent
for friske meninger rundt energi og
klima.

Programmet  preges videre av inn-
legg fra Statoil hvor Morten Loktu skal
ta for seg undervannssatsingen og
Shell skal snakke om livet etter Gro.
Tradisjonen tro, er det også i år et fore-
drag fra to studenter fra NTNU.  For
resten av godbitene på programmet;
www.norskehavskonferansen.no

Spenstig på Norskehavskonferansen

Jobbtorget sørger for at
Norskehavskonferansen er
oljekonferansen med ungdom-
melig tilsnitt. Her er de viktig-
ste oljeselskapene i
Norskehavet til stede sammen
med de største fra leverandør-
industrien. Alle har full akti-
vitet, og er på utkikk etter nye
skarpe hjerner. Konferansen
holder av 150 plasser til stu-
denter fra NTNU og HiNT, som
busses til Stjørdal. 

– Studentene får full konferansepakke
for en symbolsk pris, og de setter et
ungdommelig preg på konferansen.
Jobbtorget er en utmerket arena for
student og arbeidsgiver å møtes på,
sier Christian M. Bachke i programko-
miteen for Norskehavskonferansen.

Fortsetter
jobbtorg-
suksess

May-Britt Myhr foredrar blant annet
om ulykken i Mexico-golfen, og hva
som kan gjøres for å forhindre
lignende tilfeller i fremtiden.

Aslak Sira-Myhre er én av fire
foredragsholdere som har bakgrunn
som miljøaktivister.

Trond Giske i samtale med ungdommen under
jobbtorget i 2010.
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– Tildelingene av operatørskap
i 21. konsesjonsrunde blir et
veiskille i norsk petroleumspo-
litikk. De selskapene som får
oppgaver i nord må være i
nord og skape nye arbeids-
plasser. Det er et politisk
spørsmål, og politikerne må nå
vise hvem som bestemmer
oljepolitikken.

Det sier Erik Haugane, administre-
rende direktør i Det norske.

Bakgrunnen for utspillet er at Hau-
gane mener det er en sammenheng
mellom den lunkne folkelige og poli-
tiske støtte til økt aktivitet i nord og
den manglende tilstedeværelsen fra
operatørselskapene. 

– Tar vi bort Statoil nord for Dovre
vil det nesten ikke være oljerelaterte
arbeidsplasser i Midt- og Nord-Norge.
Dette på tross av Stortingets krystall-
klare signaler om at når sokkelen ble
åpnet så skulle aktiviteten på land flyt-
tes nordover med aktiviteten på sok-
kelen.

– I forbindelse med Stortingets be-
handling av Statoil/Hydrofusjonen på-
pekte Stortinget at Statoils domine-
rende rolle spesielt i Barentshavet var
problematisk. Siden den gang har Sta-
toil styrket sin posisjon også i Barents-

havet. 
– Vi fikk ikke operatørskap i Ba-

rentshavet på tross av at vi har kontor i
Harstad og det er ingen praksis i kon-
sesjonspolitikken som tilsier at en
nordnorsk næringsvennlighet har
noen betydning. Blir ikke noe annet
demonstrert gjennom 21. runde, vil vi
selvsagt ta det til etterretning.

Erfaringen med Statoil viser også at
en tilstedeværelse fra letefasen av er
vesentlig for lokalt næringslivs evne og
vilje til å stase innenfor denne næ-
ringa. – Bare se på hva Statoil har be-
tydd for Stjørdal, Shell for Kristiansund
og Det norske i Harstad, sier han. 
– Det er bare vi tre som har kontorer
nord for Stavanger. Det bør ha betyd-
ning, legger han til.

Det norske vil ikke kunne forsvare å
opprettholde et letekontor i Harstad
uten operatørskap i Barentshavet. 

– Det er ikke noen vits i å holde det
oppe hvis det ikke er noen aktivitet i
havet utenfor.

For lite politisk oppmerksomhet
Haugane synes det er besynderlig lite
sammenheng mellom den politiske re-
torikken og konsesjonspolitikken. 

– I Norge så har myndighetene i
praksis kun ett instrument, og det er
konsesjonspolitikken. Som grunneier

bør de bruke dette
instrumentet til å
styre selskapene i
den retning politi-
kerne ønsker. Det
betyr at både sel-
skapenes generelle
opptreden og også
næringsvennlig-
het, må komme
med i beslutnings-
kriteriene, sier
Haugane. 

Han tror grun-
nen til det store
spriket mellom
festtaler og konse-
sjonstildeling er at
oljeindustrien har
hatt for lite politisk
oppmerksomhet.

– Mediene har
for få folk som kan
bransjen godt nok, og det er få offent-
lig debatter rundt industrien. Slik bør
det ikke være rundt en næring som er
den viktigste for landets økonomi, og
som vil være den viktigste næringen
de neste tiårene. Vi kan ikke overlate
den debatten til grupper fjernt fra ver-
diskapingen i landet, sier Haugane.

– Uansett vil 21. runde bli et veiskil-
le som viser om politikerne er villig til å

bruke den makta de har for å utvikle
nordområdene – slik alle sier de vil.
Det er når oppgavene i nord tildeles at
slaget står.

– Politikerne må ta makta tilbake
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Borgland Dolphin Konsortium
har tildelt NorSea Group (NSG)
en landsomfattende kontrakt
for levering av logistikktjenes-
ter for inntil 550 millioner kro-
ner med en varighet på tre år,
pluss opsjoner.

For NSG, som eier Vestbase, er dette
godt nytt, og det bringer nye relasjo-
ner til bordet. 

– Dette er en strategisk viktig
kontrakt både for NSG og Vestbase,
sier markedssjef i Vestbase AS, Ture
Haugen. 

– Gjennom denne kontrakten får vi
anledning til å utvikle gode relasjoner
til sju relativt nye aktører på norsk sok-
kel. Aktører som har ambisjoner om
stor leteaktivitet i årene fremover.

Gjennom kontrakten vil NSG levere
integrert logistikkplanlegging og
gjennomføring knyttet til boreriggen
Borgland Dolphin, som skal bore 15
lete- og avgrensingsbrønner langs nor-
skekysten de neste tre årene. Medlem-
mene av konsortiumet Rocksource,
Wintershall, Nexen Exploration, OMV,
E.ON Ruhrgas, Front Exploration og
Bridge Energy. Planlegging av opera-
sjonene starter umiddelbart, og opp-
start for første letebrønn forventes
juni 2011.

Tillitserklæring
NSG skal levere marine tjenester, heli-
koptertjenester, inkludert Medevac,
forsyningsbasetjenester og tredjeparts
tjenester. 

– Mange av de planlagte aktivite-
tene skal foregå i Norskehavet, og her
vil Vestbase være det naturlige knute-
punkt for forsyning og logistikkstøtte
til riggens aktivitet, forteller Haugen.

Kontrakten er tildelt etter en om-
fattende anbudsprosess hvor evalue-
ring av kommersielle og tekniske krite-
rier inklusiv helse, miljø og sikkerhet
ble vektlagt. 

– Vi ser denne kontraktstildelingen
som en tillitserklæring og anerkjen-
nelse for det arbeidet som gjennom
mange år har vært utført for å utvikle
gode integrerte logistikk- og basetje-
nester. Vi ser virkelig frem til å kunne
komme i gang med det praktiske til-
retteleggingsarbeidet for riggens kom-
mende aktiviteter ut fra Vestbase. Nye
kaianlegg, nye bygg/arealer og bety-
delig utvidet kapasitet på anlegg/infra-
struktur gjør oss svært godt egnet til å
ta imot økende aktivitet i årene som
kommer, avslutter Haugen.

Vestbase:

Kjempekontrakt gir mer aktivitet
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RWE Dea Norge inviterer til
samarbeid på tvers av lisens-
gruppene i Norskehavet for å
bygge ut gassfelt tilsvarende
halve Ormen Lange.

RWE Dea markerte seg i Norskehavet i
fjor med funnet av gassfeltet Zidane-1
som ligger 15 km nordvest for Heidrun
og 35 km sør for Skarv. Størrelsen på
funnet  er mellom 5 og 18 milliarder
m3 utvinnbar gass, og det skal være
gode muligheter for å påvise mer
hydrokarboner i lisensen. Men reser-
ven i funnet forsvarer ikke en egen
feltutbygging.

– Oljeselskapene må tenke nytt for
å realisere slike mindre, men lovende
gassfunn. Vi inviterer nå til samarbeid
som kan utløse produksjon av felt med
til sammen 150 milliarder m3 gass, alt-
så rundt halvparten av Ormen Lange-
funnet, sier Hugo Sandal, adm.dir i
RWE Dea Norge.

For i området rundt Zidane ligger
flere mindre gassfunn. Noen som kan
stå på egne ben, som Luva og Linn-
orm, andre som kun kan bygges ut
ved samarbeid mellom de ulike opera-
tørene. I den siste kategorien er Totals
Victoria og Centricas funn Fogelberg
kandidater i en helhetsløsning for om-
rådet.

Oppside for Heidrun
– Alle ressursene i området er fordelt
på mindre felt. Vi må ikke la tradisjo-
nell tenkning hindre realisering av dis-
se, og vi må tenke på tvers av lisens-
gruppene, sier Sandal.

Per dags dato er gassinfrastruktu-
ren i området full i lang tid fremover.
Det knyttes derfor stor spenning til
Statoils Luva-funn, som i Norskehavs-
analysen blir beskrevet som et fremti-
dig knutepunkt for hele området, og
et funn som vil åpne nye dører.

Et nytt rør fra Luva til Nyhamna vil
åpne for en rikgassløsning for Vørings-
bassenget. 

Ett av alternativene for Zidane kan
være at den blir en satellitt til Heidrun,
og at gassen transporteres gjennom
det planlagte røret som skal gå fra
Luva og til Nyhamna. RWE Dea mener
dette også vil ha en oppside for Sta-
toil, da de kan bruke Heidrungassen
som trykkstøtte for å få ut mer olje fra
reservoaret.  

Milliardløft
Kombinert vil dette kunne løse ut
enorme investeringer i området. Kun
rørledningen fra Luva vil koste 10 mil-
liarder, pluss selve feltutbyggingen
som vil kunne komme på 20 milliarder.
I tillegg ser man muligens på utbyg-
ginger av Victoria, Linnorm og Asterix
til flere titalls milliarder.

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

Lisenshaverne i funnet er som føl-

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

RWE Dea Norge AS vært til stede
på norsk sokkel siden 1973, og har
nærmere 40 års erfaring med olje- og
gassutvinning i Norge. Selskapet er i
dag partner i flere produksjons- og le-
telisenser på norsk sokkel og er selv
operatør for tre lisenser. Boring av Zi-
dane-2, en nærliggende struktur på li-
sensen, er planlagt mot slutten av
2011.

Positive signaler fra Statoil

Zidane kan realisere småfunnene

– I Statoil har vi en sentral
strategi som operatør hvor vi
ønsker å opprettholde produk-
sjonen så lenge som mulig på
våre installasjoner, forklarer
Sverre Kojedal, informasjons-
direktør i Statoil. 

I praksis betyr det at vi i første omgang
må få mer ut av det vi har, i andre om-
gang blir det å koble opp satellittfelt til

de eksisterende feltsentrene. 
– Derfor er vi i utgangspunktet po-

sitiv til å få inn mer ressurser til våre in-
stallasjoner, men det er opp til lisen-
spartnerne i funnet å finne en kom-
mersiell løsning. Så lenge den biten er
på plass så er vi positive til samarbeid
med andre lisensgrupper.
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Kristoffer B. Jenssen er daglig leder i Linjebygg Offshore AS. Han er utdannet sivilingeniør
ved NTH i 1979, og er også nestleder i styret i Norsk Industri Olje & Gass.

Leverandøren mener

Jeg er stolt av å jobbe i en industri som
bringer energi til en verden med vok-
sende befolkning og økende krav til
velferd. Måten vi utvinner olje- og
gassressursene på her hjemme skjer
med verdens mest avanserte teknolo-
gi, med verdens høyeste krav til HMS,
og med verdens laveste forbruk av
energi. Norsk gass er svært etterspurt
og har status som en av de mest miljø-
vennlige energibærerne i Europa. Al-
ternativet, som er kullkraft, gir 2,5
ganger så mye utslipp av CO2 som
kraft basert på naturgass.

Norsk olje- og gassvirksomhet re-
presenterer 1/4 av BNP, 1/3 av Statens
inntekter og 1/2 av landets ekspor-
tinntekter. Denne enorme verdiskap-
ningen har i årevis rislet over det gan-
ske land, og både gitt oss velferd og

mulighet til å hjelpe andre. Den har
også gitt trygghet for at hele befolk-
ningen, til tross for økende levealder,
kan regne med å heve en anstendig

pensjon i fremtiden. Men fremfor alt
har den gitt oss kunnskap, som med
fornuftig og langsiktig forvaltning re-
presenterer verdier som langt oversti-
ger pensjonsfondet.

Norsk olje- og gassindustri er en
teknologistyrt virksomhet i et av ver-
dens mest avanserte land. Leverandør-
industrien sysselsetter over 80.000

mennesker, og vår teknologi er etter-
spurt over hele verden. Den omsetter
for 240 milliarder kroner pr år, hvorav
halvparten leveres til Norge og halv-
parten til utlandet. Dette er en industri

som blir mer og mer internasjonal.
Den blir i økende grad uavhengig av
innenlandske markedssvingninger og
kan derfor tilby stabile, spennende og
godt betalte jobber for norsk ungdom
i overskuelig framtid.

Hvorfor er det da noen som velger
å betegne oss som en såkalt solned-
gangsindustri, noe som skal ta slutt
om kort tid? Hvorfor velger noen å
fremstille virkeligheten på en slik måte
at miljøbevisst ungdom ikke tar sjan-
sen på å ta utdannelse innenfor våre
fag? Hvorfor er det blitt så populært å
sette vår industri opp mot andre næ-
ringer, som fiske og reiseliv? Ja, hvor-
for er det noen som prøver å få oss til
å tro at vi kan greie oss godt uten olje
og gass i Norge?

Vi kan ikke leve av å klippe håret på
hverandre. Vi trenger å skape verdier,
bl.a. for å kunne finansiere en vok-
sende offentlig sektor. En fortsatt
vekst i Norge er utenkelig uten videre
satsing innenfor olje og gass. Sol og
vind er viktige supplement, men kan
ikke på noen måte erstatte olje og
gass. Men vår suksess vil være helt av-
hengig av industriens omdømme, at vi
oppfattes som en spennende teknolo-
gibransje med et langt perspektiv. For
vi må fortsatt ha tilgang på de kloke
hodene, de kreative medarbeiderne
og de gode fagfolkene.

Et omdømme skapes i stor grad i
media, og der vil vi jo ha spissformu-
lerte debattanter. Derfor har industri-
ens motstandere dominert mediebil-
det i lang tid. De er flinke, de er velfor-
mulerte, og de er stort sett overlegne i
TV-ruta. Problemet er at dette bidrar til
å dra industriens omdømme ned. Det
tegnes et bilde av en skitten næring
uten fremtid, hvilket er det tvert mot-
satte av det som er realitetene, og det
vi selv ønsker å få frem.

Vi går mot nye oppgangstider i ver-
den, og stadig større befolkningsgrup-
per fremmer sine rettmessige krav om
høyere levestandard. Dette forutsetter
mer energi. Hvis politikerne og det
norske folk vil, så er norsk industri i
posisjon til å kunne bidra med fremra-
gende olje- og gassteknologi, og sam-
tidigskape store verdier for Norge.
Men da må flere begynne å snakke
om alt det flotte som er skapt og de
fantastiske mulighetene som ligger fo-
ran oss. Det handler om å styrke vårt
omdømme, å snakke godt om oss selv.

Det handler om vårt omdømme

«En fortsatt vekst i Norge er utenkelig 
uten videre satsing innenfor olje og gass. 

Sol og vind er viktige supplement, men kan
ikke på noen måte erstatte olje og gass.»
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for 15 år siden
Nr 1, mars 1996

Reinertsen etablerer seg
på Orkanger
Reinertsen går tungt inn i Vigor Fa-
bricators. Bakgrunnen er at Reinert-
sen ønsker å delta i konkuransen om
store EPC-kontrakter sier Torkild Rei-
nertsen. Med vår lange erfaring me-
ner vi at Reinertsen Engineering vil
kunne tilføre både engineerings-
kompetanse og betydelig  markeds-
kunnskap. 

Njordkontrakt til Coflexip
Stena på Orkanger.
Den første rørbasen av sitt slag i
Norge ble innviet i november og er
allerede i full produksjon med rør-
ledning for Saga Petroleum. Ny
kontrakt er inngått med Norsk
Hydro for Njord-feltet og dette betyr
mer arbeid for Orkanger. 

Tjeldbergodden kjemper
for gasskraftverk
Ordfører Knut Baardset, Aure og Jo-
han Stølan, Hemne er radarparet
som vil kjempe for at gass til Tjeld-
bergodden skal omsettes til kraft for
Hydro Sunndalsøra og Norske Skog i
Skogn. Midt-Norge har allerede i

dag underskudd på egenprodusert
kraft, og et eget gasskraftverk i regi-
onen vil være den beste løsningen
på dette.   

Aker Verdal sikret ny stor
kontrakt til Varg-feltet.
Saga Petroleum ga Akler Verdal hele
oppdraget med brønnhodeplattfor-
men til Vargfeltet i Nordsjøen. Dette
er en såkalt EPCI-kontrakt opplyser
salgssjef Kjell Eggen, verdien er 250
mill kr og levering skal finne sted
sommeren 1997. 

15. runde – tillit til norske
oljeselskap.
Alle de tre norske oljeselskapene
Statoil, Hydro og Saga fikk tildelt at-
traktive blokker i Norskehavet i den
15. konsesjonsrunden med bla Or-
men Lange. I tillegg deltar de i en
rekke andre lisenser. Dette viser at
de norske selskapene er med for
fullt når det skal letes i blokker på
store havdyp. I oljemiljøet i Midt-
Norge vakte det en viss forbitrelse at
Conoco ble holdt utenfor etter den
vellykkete utbyggingen av Heidrun-
feltet.

Det moldebaserte inspeksjons-
selskapet Axess har kjøpt opp
trondheimsbedriften
Sensorlink.

–  I Axess har vi et sterkt fagmiljø på
integritetsstyring og inspeksjon. Med
Sensorlink  styrker vi oss på teknologi-
siden, og vil kunne tilby kundene våre
et større og mer helhetlig produkt,
sier Gunnar Gjeldvik, markeds- og ut-
viklingssjef i Axess.

– Vårt mål er å utvikle Sensorlink til
å bli en vinnerbedrift innenfor sin ni-
sje. Vi har nå et stort miljø i Axess i
Trøndelag, og medregnet vårt kontor i
Orkanger har nå Axess over 80 ansatte
i regionen. Vi vil fortsette å bygge på
vårt høykompetansemiljø, slik at vi kan
betjene våre kunder enda bedre de
neste årene. Sensorlink har kvalifisert
teknologi for både onshore- og off-
shore applikasjoner, og leveranser har
bekreftet at teknologien er i verdens-
klasse. Axess har dyktige ingeniører
som sørger for å gi råd om videre bruk
av utstyret basert på innhentede data,
forklarer Gjeldvik. 

Stort potensial for produktene 
Planen er at Sensorlink fortsetter som
eget firma, og at staben bygges opp
fra fire til ti ansatte i første omgang.
Axess vil bidra til at Sensorlink blir til-

ført tilstrekkelig kompetanse og res-
surser for å utvikle nye applikasjoner
innenfor olje og gass. 

– Sensorlink har i dag en rekke pro-
dukter for måling av erosjon og korro-
sjon på rør og infrastruktur både off-
shore og onshore. Med basis i disse

high-tech ultralydproduktene som
Sensorlink har utviklet og kommersia-
lisert siden oppstarten i 1996, ser vi et
stort potensial i dagens marked, der
fokus er videre drift av aldrende kon-
struksjoner samt olje- og gassproduk-
sjon subsea, avslutter Gjeldvik.

Axess skal vokse med Sensorlink

Her installer Sensorlinks Ibrahim
Karaga overvåkningsutstyr på riggen
West Navigator som for tiden er på
Ormen Lange-feltet.
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Politikeren har ordet

Johan Arnt Elverum har vært ordfører i Stjørdal siden 1999. Han har blant annet bakgrunn som
banksjef i Fokus bank og økonomidirektør i Felleskjøpet og Tine Midt-Norge.

Da Stortinget i slutten av 1980-årene
vedtok å legge driftsorganisasjonen
for Heidrun til Stjørdal, var det få som
forsto hvilken betydning dette skulle
få regionen. 

I løpet av de 20 årene Statoil har
vært på Stjørdal har også driftsorgani-
sasjonene for Kristin, Åsgard og Tyri-
hans blitt lagt hit. 

Ny og forbedret teknologi gjør at
flere og flere mindre funn kanaliseres
til de større installasjonene. Statoil har
i dag ca. 800 ansatte på Tangen i
Stjørdal, og er den desiderte største
private virksomhet i kommunen. 

Det er bare kommunens egen orga-
nisasjon som har flere ansatte. 

Statoil utvider nå sitt kontorbygg
på Tangen med 12.000 m2, og dobler
dermed kontorarealet. Dette innebæ-

rer nok også at Statoil ser for seg en
utvidelse av arbeidsstokken i årene
fremover, selv om veksten neppe blir
så høy som den har vært de siste
årene. Leverandørene til olje- og gass-

industrien har latt vente på seg i Stjør-
dal. Men i det siste har vi også hatt be-
tydelig vekst i konsulentselskapene.
Aibel har nettopp fått utvidet sine
kontorarealer og sysselsetter om lag

100 personer. Odfjell Drilling er i sterk
vekst, Stena Drilling og amerikanske
Haliburton er også å finne på Stjørdal. 

Folketallet i Stjørdal har vokst med
tett opp under 2 % per år i hele dette

århundret og er den kommunen i
Midt-Norge som viser størst vekst.
Samtidig har antall arbeidsplasser
vokst med ca 3,5 % per år. Olje- og
gassvirksomheten har selvsagt bidratt

sterkt til denne veksten. Og den sterke
veksten vi har hatt i antall arbeidsplas-
ser de siste årene har faktisk ført til at
nettopendlingen ut av kommunen har
gått ned.

En driftsorganisasjon fra et selskap
nr. 2 ville ha beriket olje- og gassmiljø-
et vårt betydelig. Det er i alle fall å
håpe at Stortinget følger opp sine in-
tensjoner om at når virksomheten i ha-
vet skyves nordover skal den også føl-
ge med på land. Det må bety at virk-
somheter i Norskehavet og videre
nordover ikke skal styres fra Stavanger.
Fra kommunens side er det gjennom
regulering og opparbeiding av tomter
lagt godt til rette i området omkring
Statoil. Kommunen er også medeier i
Tangen næringsbygg, som nå bl.a. hu-
ser noe av Statoils virksomhet. Dette
bygget vil nå bli utvidet og vil kunne gi
plass for nye etableringer som er olje-
og gassrelatert. 

Beliggenheten tett opp til miljøet i
NTNU, Sintef og Statoils forsknings-
avd. på Rotvoll har selvsagt bidratt
sterkt til utviklingen av oljeutvikling av
olje- og gassmiljøet i hele regionen.
Aksen Steinkjer/Orkanger er en felles
bosteds- og arbeidsregion. Det opp-
står derfor rimeligvis en betydelig
pendling i området. Her er en bedre
utvikling av kommunikasjonene særlig
med kollektivtransprten en utfordring.
Fra Stjørdal kommunes side blir det
forsøkt lagt til rette med tilbud i form
av barnehage, skoleplasser, tomtetil-
bud og boliger. Det blir også lagt til
rette på kultursiden med bygging av
en stor idretts- og aktivitetshall og
bygging av et stort nytt kulturhus.
Dette vil gi plass for aktiviteter som i
stor grad etterspørres av barnefamilier
og andre. Det kan også nevnes at det
arbeides med mulighetene for en
internasjonal grunnskole og videregå-
ende skole i Stjørdal.

Oljen har gitt sterk vekst i Stjørdal

«Det er i alle fall å håpe at Stortinget 
følger opp sine intensjoner om at når
virksomheten i havet skyves nordover 

skal den også følge med på land.»
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Livsløpet til Kristinplattformen
blir betydelig forlenget med
installasjonen av en kompress-
ormodul. Investeringene vil
øke oljereservene tilsvarende
11 milliarder kroner.   

Statoil har tildelt Aker Solutions opp-
draget med å bygge og installere mo-
dulen som etter planen skal være på
plass i 2014. Kontraktsverdien er ca.
900 millioner kroner, og  modulen vil
bidra til å øke utvinningen på feltene
for Kristin og Tyrihans. Totalt vil reser-
vene økes med opp mot 115 millioner
fat oljeekvivalenter. Og med lavtrykks-
produksjon på Kristin-feltet vil framti-

dige prosjekter i et lovende område
kunne knyttes opp mot plattformen,
opplyser Statoil.

Med en oljepris på 100 dollar betyr
dette olje for over 11 milliarder kroner.

Vidar Birkeland, fungerende direk-
tør for anskaffelser i Statoil, mener
modifikasjonsprosjekter for å tilrette-
legge for lavtrykksproduksjon vil være
mer utbredt i framtiden.

– Dette er et viktig bidrag for økt
utvinning. Kompressormodulen gjør
også at vi kan produsere gass og kon-
densat raskere, sier han.

For å øke reservene og akselerere
produksjonen er det behov for å redu-
sere trykket inn på selve prosessanleg-
get for å tilpasse det til endret reservo-
artrykk. Dermed har lisensen besluttet
å installere en ny kompressor på det
eksisterende anlegget. 

Totalt er prosjektet kostnadsbereg-
net til 2,2 milliarder kroner (løpende),
opplyser Statoil.

Vidar Birkeland, fungerende direktør
for anskaffelser i Statoil.

Kompressor 
forlenger Kristin
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Den 600 m2 store rigg- og sub-
seahallen til Halaas og Mohn
begynner å ta form på
Vestbase. 

Selskapet har hatt en meget god ut-
vikling de senere år, og de har tatt
konsekvensen av at aktiviteten i olje-
bransjen har dreid mot større og tyng-
re utstyr, både når det gjelder rigg- og
subseautstyr. I enkelte tilfeller har Ha-
laas og Mohn enten gjort service uten-
dørs, eller takket nei til oppdrag. 

Hallen skal utstyres med to 40-
tonns kraner og et testbasseng for
subseautstyr.

– Signalene vi har fått fra våre
kunder er at en ny hall vil være en stor
fordel og dette vil bli den første «nøy-
trale» subseahallen på Vestbase. Hal-
len vil også være med på å videreutvi-
kle totaltilbudet på Vestbase, slik at vi i
fremtiden kan være med på å ta større
operasjoner, som for eksempel klas-
sing av boreskip og rigger og at trans-
porten av materiale ut av Vestbase blir
redusert, forklarer Lars Sevaldsen,
markedssjef hos Halaas og Mohn. 

– Dette blir kortreist vedlikehold,
legger han til.

Halaas og Mohn har i dag 24 ansat-
te, hvorav de fleste har fagbrev og
offshore-sertifikat. Byggingen av den
nye Rigg- og Subseahallen vil medføre
at arbeidsstokken blir utvidet med
flere ansatte.

Kortreist vedlikehold med Halaas og Mohn
Lars Sevaldsen foran den nye og
nøytrale rigg- og subeahallen til
Halaas og Mohn på Vestbase. 
(Foto: Bjørn Hansen, Tidens Krav.)
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Kalender for aktiviteter innen
olje, gass og offshore i Midt-
Norge. For relevant info til
denne spalten, send mail til
christian@midnor.no

Se hva som skjer...

Konferanser og seminarer

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

06.04.2011.
Offshore logistikkonferanse.
Kristiansund. www.komvekst.no 

26.05.2011.
Orkangerkonferansen
www.orkangerkonferansen.no 

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

01.12.2011
Desemberkonferansen 2011
Kristiansund. www.komvekst.no

Bransjemøter olje & gass

07.03.2011
Maritimt Forum Midt-Norge
Trondheim. www.maritimt-forum.no 

16.03.2011
NPF Trøndelag. Tema: Etablering i Brasil,
Petrobras. www.npf.no 

11.04.2011
Maritimt Forum Midt-Norge.
Medlemsmøte Trondheim
www.maritimt-forum.no

05.05.2011
NPF Trøndelag. Medlemsmøte Trondheim
www.npf.no 

31.05.2011
NPF Trøndelag, Sommermøte.
www.npf.no 

06.06.2011
Maritimt Forum, Medlemsmøte 
Trondheim. www.maritimt-forum.no

Petropolen

24.02.2011
Petropolen, Kristiansund. www.npf.no 

31.03.2011
Petropolen, Kristiansund. www.npf.no 

28.04.2011
Petropolen, Kristiansund. www.npf.no

26.05.20111
Petropolen, Molde. www.npf.no

Utfordrende Linnorm
2011 blir et veldig viktig år
for Shell og  Linnorm funnet
(tidligere Onyx) i Norske-
havet. I løpet av året plan-
legger selskapet å ta en
avgjørelse om hvorvidt
Linnorm skal trekkes  til
Draugen eller til Njord. De
skal også jobbe med å få
Linnorm økonomisk, noe
som slett ikke er noen enkel
sak, opplyser Shell. 

Det er et veldig marginalt felt. Shell
sier de tar sikte på å foreta et kon-
septvalg før året er omme, men
mye  avhenger av at Gassco-proses-
sen for et nytt eksportrør for gass
fra Norskehavet går etter timepla-
nen og at lisenspartnerne er med på
økonomien. På toppen av det hele
er Linnorm et teknisk utfordrende
felt med høyt trykk, i seks forskjelli-
ge lag, og med  høye temperaturer.
Trykket er 800 bar og temperaturen
180 grader, noe som gjør at instru-

mentene har begrenset levetid nede
i reservoaret som ligger 5000 meter
under overflaten.
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Gassco ønsker å
legge gassen fra
blant annet Luva og
Linnorm til Nyhamna,
men først må kraftsi-
tuasjonen i regionen
avklares. Ifølge
Gassco vil kraftbeho-
vet ved Nyhamna øke
med 80 megawatt.

Problemet blir belyst i et
brev fra Gassco til Olje- og
energidepartementet. Ført
i pennen av Gasscodirektør
Thor Otto Lohne, sier bre-
vet: «Slik Gassco og spon-
sorselskapene vurderer det
så vil manglende avklaring-
er med hensyn til kraftfor-
syning vanskeliggjøre slike
beslutninger om viderefø-
ring av prosjektet og utvik-
ling av nye felt i Norskeha-
vet, skriver Lohne. 

Gassco ber derfor om en avklaring
angående tilgangen på kraft i Midt-
Norge.»

Til tross for en tynnslitt kraftsitua-
sjon i regionen er Lohne fortsatt opti-
mist. Til Midt-Norsk Olje&Gass sier
han at det nå jobbes på alle hold for å
løse problemet.

– Hvordan dette løses blir ikke vår
oppgave. Det som er på det rene er at
hvis Nyhamna skal utvikles så trengs
det mer kraft. Vi tror de gode kreftene
finner sammen og løser dette, men
hvis det ikke skulle komme en avkla-
ring, så har vi et problem, sier han.  

Enorme investeringer
Gassco, Shell og Statoil står foran sto-
re investeringer i den nye infrastruktu-
ren i Norskehavet. Shells Linnorm og
Statoils Luva utgjør bærebjelkene i det
nye rørsystemet, som trolig vil fase inn
også nyere funn. Bare rørledningen
alene vil trolig koste rundt 10 milliar-
der. I tillegg kommer modifikasjoner
på Nyhamna og feltutviklingen.

Partnerne er ferdig med prosjektets
første fase, og jobber nå med kon-
septstudier. Den endelige investerings-
beslutingen skal tas i slutten av 2012. 

– Når vi kommer til september i år,
så skal vi til med detaljengineering, en
prosess som koster en del penger, og
da må vi ha må ha trygghet for at
kraftbestillingen vår leveres. 

Kraftmangel kan
bremse Norskehavet

Ketil Solvik-Olsen, energipoli-
tisk talsmann i Fremskrittspar-
tiet, rister på hodet over pro-
blemstillingen på Nyhamna.

– Dette er et kroneksempel på de dype
paradoksene i norsk energipolitikk: vi
er stolt av å utvinne gassen men vi
skjemmes av å bruke den. Når vi velger
å utvinne gassen, så bør vi også kunne
bruke den til energiformål, og dermed
løse kraftproblemet, sier han, og fort-
setter slik: 

– Jeg registrerer at det er flinke folk
fra fagforeninger og enkelte av regje-
ringspartiene som jobber godt der
oppe med å løse dette problemet,
men det hjelper lite når moderorgani-
sasjonene i Oslo ikke er med, sier han. 

– Vi må tillate at det blir verdiskap-
ning ut av naturresurssene i Norge, og
får noen de store kraftvolumene inn i
systemet, slik at Nyhamna får den
kraften som trengs. Man kan ikke
kable seg bort fra dette problemet,
konstaterer Solvik-Olsen. 

Også LO i Møre og Romsdal mener
det er kun en ting å gjøre.

– Vi ser behovet for økt krafttilfør-
sel til Nyhamna, og mener myndighe-
tene legger til rette for dette på en slik
måte at det skaper forutsigbarhet for
den fremtidige aktiviteten på Nyham-
na, sier Rune Solenes Opstad, distrikts-
sekretær i Møre og Romsdal LO.

– Paradoksal 
energipolitikk
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Ny daglig leder i
Navitas Network

Nybrottsarbeid

Ingrid Sara Grimstad Amunds-
gård er ansatt som ny daglig
leder i Navitas Network.

Grimstad Amundsgård kommer fra
stillingen som spesialrådgiver, gass- og
næringsutvikling, i Aukra kommune.

– Styret er meget tilfreds med å
kunngjøre at Ingrid Sara Grimstad
Amundsgård blir ny daglig leder for
Navitas Network. Hun har bakgrunn
fra ulike lederstillinger innen såvel det
private nærlingsliv som det offentlige.
Ut fra sin brede arbeidserfaring og en
rekke styreverv har hun skaffet seg so-
lid kompetanse på mange områder
samt opparbeidet seg et stort nett-
verk, sier styreleder Sigve Aabø. 
– Gjennom vervet som som varamed-
lem i Navitas Network sitt styre har
hun tilegnet seg god innsikt i konsept
og målsettinger, porteføljen, med-

lemsbedriftene og de ulike samarbeid-
spartnerne. Hun får en viktig rolle i å
utvikle Navitas Network videre, avslut-
ter Aabø.

Ingrid Sara Grimstad Amundsgård
(45) er gift, har tre barn og er bosatt i
Molde. Hun har master i internasjonal
markedsføring og finans, samt master-
studium i påvirkningsledelse.

Navitas Network ble 
etablert i 2003 som
Leverandørnett Ormen
Lange (LOL) etter initiativ
fra GassROR - bestående av
kommunene Aukra, Eide,
Fræna, Misund, Molde og
Sandøy - Møre og Romsdal
Fylkeskommune, NHO Møre
og Romsdal samt Molde
Næringsforum. 

LOL var det første landsdekkende
leverandørnettverk innen olje- og
gassbransjen. Målet var blant annet
å hjelpe mindre og lokale underle-
verandører til å få kontrakter inn
mot Ormen Lange-utbyggingen.
LOL utførte nybrottsarbeid på felter
som nettverksbygging, kommuni-
kasjonsform, arbeidsmetodikk, da-
tabasefunksjonalitet og møteplass-
organisering. Tilbakemeldinger fra
så vel medlemsbedrifter som invol-

verte oljeselskaper var positive og
LOL bygget opp et salgbart produkt
som også kunne brukes i
andre/flere prosjekter utenom Or-
men Lange. I 2005 endret de navn
til LOG, Leverandørnett Olje og
Gass.

Internasjonal orientering
I 2009 endret organisasjonen  navn
til Navitas Network e.

– Bakgrunnen for navneskiftet
er å gi organisasjonen et navn som
reflekterer dagens virksomhet, som
i tillegg til å arbeide innenfor olje-
og gassektoren, også har startet et
engasjement innenfor fornybar
energi.Virksomheten vil i økende
grad også innebære aktiviteter på
den internasjonale arena. Det var
derfor også behov for et navn som
kunne fungere bedre i den
sammenheng, opplyste selskapet i
forbindelse med navneskiftet.




