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Let under lavaen!
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Jette skal driftes fra
Trondheim
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 starte
tidlig i 2013.
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Ny rekord på ONS
Midt-Norge stiller rekordsterkt på
årets ONS i Stavanger 28-31.
august. En fellesstand på hele 640
m2 er blant de største på hele
messa, og 38 bedrifter fra Midt-
Norge deltar med egne stands. 
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Maria til 21 mrd.
Tyskeide Wintershall sitt Mariafelt
skal produsere olje i 2016.
Partnerne i lisensen jobber med
valg av utbyggingsløsning, og PUD
skal være i tredje kvartal neste år.
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Benor-ordre til 100
millioner
Statoil har forlenget kontrakten
med  inspeksjons- og ingeniørsel-
skapet Benor i Kristiansund.
Kontrakten ble først inngått i
2008, med en opsjon på fem års
forlengelse, en opsjon på fem år.
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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.



Av Christian M. Bachke

LEDER

Neste utgave av Midt-Norsk Olje & Gass 
kommer 22. august 2012.

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

www.midnor.no

Et viktig spørsmål som ble reist under
årets Norskehavskonferanse var hvor
mye olje og gass som kan skjule seg
under basaltlaget i Norskehavet. Det-
te ligger langt vest og på stort dyp,
og boring er forbundet med store
kostnader.

To operatørskap er tildelt, og det
til de to store amerikanske oljeselska-
pene Exxon Mobil og Chevron. Sta-
toil deltar i en av lisensene.

Exxon Mobil virker mest interes-
sert, de har startet et storstilt forsk-
ningsprosjekt i Houston. De har også
finansiert en 3D-magneto-tellurisk
undersøkelse som er utført av Trond-
heimsselskapet Emgs. Med dagens

teknologi kan man si hvor tykt basalt-
laget er, men ikke hva som befinner
seg under dette. 

Det er mulig at koden kan knek-
kes, men det er usikkert og kan ta
lang tid. Hva kan ellers gjøres for å
finne ut hva som ligger under basal-
ten i Norskehavet? Kan myndighe-
tene ta et initiativ for å få et av olje-
selskapene til å bore det første hul-
let?  

Det er lenge siden det er gjort et
stort oljefunn i Norskehavet, og godt
nytt om basaltområdet vil være me-
get positivt for regionen.

Planene for svenske LKAB og Höga-
näs om å bygge jernverk på Tjeldber-
godden basert på svensk jernmalm
og norsk gass henger i en tynn tråd.
SIVA har sagt seg villig til å gå inn fra
norsk side, men svenskene etterlyser
også en industriell partner.

Fylkesordfører Jon Aasen i Møre
og Romsdal konkluderer i siste num-
mer av Midt-Norsk Olje&Gass med at
vi er blitt for mette i Norge når vi kan
la et slikt industriprosjekt gli ut av lan-
det. Verdensmarkedet er rensket for
stål, og prosjektet på Tjeldbergodden
kan bli et av de mest miljøvennlige
stålverk i verden.

Industrimannen Arve Slørdahl
etterlyser også i sin kronikk i dette
nummer oljeselskap som engasjerer
seg i nedstrømsvirksomhet med lang-
siktig satsing på industriprosjekter
der vi har naturgitte fortrinn.

Dette vil være et glimrende ek-
sempel på at man bør bruke norsk
naturgass til norske industriprosjekt.
Prisen på naturgass er på det nær-
meste halvert etter at flere land star-
ter opp med produksjon av skifer-

gass. Dette vil gi økt lønnsomhet for
Ironman.

Statoil som leverandør av gass var
med fra starten, men har ut fra mål-
setting om ikke å delta på nedstrøms-
virksomhet trukket seg ut. 

Men hva så med andre oljesel-
skap? Vi har fått mange nye aktører
på norsk sokkel, og flere har gjort
funn og vil starte utbygging. Flere av
disse hører til i store internasjonale
industriselskap. Vi tenker blant annet
her på selskap som Wintershall, RWE
Dea, Gas de France og andre.

Er de invitert? Vi tror sikkert de
kan være interessert både i lønn-
somme industriprosjekt og i norsk
goodwill med tanke på nye lisenser
på norsk sokkel.

Ironman fortjener all oppmerk-
somhet fra Regjeringen og Storting-
et, og alle muligheter må sjekkes for
å finne en løsning for realisering av
prosjektet.

Årets JazzGass-konferanse i
Molde den 17. juli vil i stor
grad dreie seg om det nye 
veinettet for gassrør i
Norskehavet og eventuelt 
nytt rør fra Barentshavet 
og sørover.

Direktør Thor Otto Lohne (bildet) fra
Gassco vil belyse problemstillingene
rundt valgene av infrastruktur. Adm.
dir. i Shell, David Loughman, skal  re-
degjøre for Shells store utbyggingspla-
ner i Norskehavet og Midt-Norge med
Linnorm og Nyhamna.

Statoil vil gå gjennom den snart
forestående utbyggingen av Åsta Han-
steen-feltet med verdens største SPAR-
plattform.

Konferansen åpnes av fylkesordfø-
rer Jon Aasen, som alltid viser et stort
engasjement for det som skjer på
norsk sokkel og de tilhørende aktivite-

ter på land i Møre og Romsdal.
Et spennende program som godt

kan kombineres med kultur og god
musikk på Norges største jazzfestival,
MoldeJazz, som går hele uka til ende. 

Gassrør i Norskehavet –
og fra BarentsLet under lavaen!

Industripartner
for Ironman
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Trykksak

National Oilwell Varco (NOV)
flyttet i mars inn i nye store
kontorer i Trondheim, og byg-
ger opp en teknisk ressursbase
i byen. Målet er 40 ansatte i
løpet av kort tid, og de legger
ikke skjul på at grunnen er til-
gang på ingeniører fra NTNU
og Høyskolen i Sør-Trøndelag
samt nærheten til NTNU og
Sintefmiljøet.

Men NOV har også en annen gruppe i
siktet når de velger å vokse i Trond-
heim.

– Vi har i dag ca. 4000 ansatte på
kontorer rundt omkring i landet.
Mange av disse har Midt-Norge som
hjemsted, og kommer før eller senere
inn i en fase av livet hvor de må be-
stemme seg om de skal flytte hjem, el-
ler bli hvor de er. Derfor er også en del

av satsingen i Trondheim for å beholde
gode folk som vi ellers ville ha mistet
på grunn av hjemflytting, forklarer
plassjef Jens Ingvald Ornæs.

NOV har vært i Trondheim siden
1998, da som et lite kontor for Hitec
og 5-6 mann som jobbet mot landba-
sert industri. 

Da NOV overtok for to år siden, ble
fokus satt på offshoreboring, og det
ble bestemt at kontoret skulle levere
ingeniørtjenester til hele konsernet. 

Ingeiniørpool
– I fjor gikk vi fra å være en satellitt til
å bli et avdelingskontor i NOV. Ved
begynnelsen av året var vi åtte ansat-
te, ved slutten var vi 28. Nå er vi 32,
og før året er omme regner vi med å
være 40, forteller en fornøyd Ornæs.

Trondheimskontoret består i dag av
ingeniører som bistår de andre og mer

spesialiserte avdelingene i ulike pro-
sjekter. 

– Du kan si at vi er en ingeniørpool.
Vi har for eksempel en gruppe som
jobber med kontrollsystemer og bo-
reinstrumentering mot Stavanger-
avdelingen, en annen jobber med 
pipehandling for kontoret i Kristian-
sand og noen jobber tett mot NTNU
med forskning og utvikling, forteller
Ornæs.  

Satsningen til NOV ble ønsket vel-
kommen av kommunaldirektør Mor-
ten Wolden, Trondheim kommune.

– Vi er selvsagt glad for alle tekno-
logibedriftene som etter hvert bosetter
seg i byen og som sørger for at de fer-
digutdannede ingeniørene får seg
gode og fremtidsrettede jobber her, sa
Wolden under åpningen.

Til Trondheim for 
å finne ingeniører

Administererende direktør for National Oilwell i Norge, Frode Jensen gratulerer plassjef
Jens Ingvald Ornæs med hensiktsmessige lokaler på Sluppen i Trondheim.
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Det nyetablerte
Trondheimsselskapet InnSep
har utviklet en helt ny prosess
for å fjerne væske fra gass.
Dette kan bety store bespa-
relser for petroleumsindustrien
og god butikk for InnSep.  

– Vi har lykkes å utvikle en separator
som separerer alle dråpestørrelser i én
enkelt prosess. Dette sparer betydelig
med plass ettersom tradisjonelle sepa-
ratorer krever sammensetning av flere
ulike typer for å ta alle dråpestør-
relsene, sier Carlos Dorao, som er en
av gründerne i InnSep. 

Potensialet til produktet er enormt.
All gass må igjennom en separator på
ett eller annet tidspunkt. Alle plattfor-
mer, FPSO'er og subseainnstallasjoner
har behov for separasjonsteknologi.
og jo mindre plass den tar opp på
dekk, jo høyere blir besparelsene for
oljeselskapene. 

Sammen med Maria Fernandino
har Dorao og en stab fra NTNU stått
for utviklingen av den nye teknologi-
en. De to argentinerne skal sammen
med daglig leder i InnSep, Sondre Ja-
cobsen, løfte teknologien fra laborato-
riet og ut i olje- og gassnæringen. 

Bruker sentrifugalkraften
Teknologien stammer fra en ide som
både Carlos og Maria fikk da de be-
gynte å jobbe med separasjonstekno-
logi. På de fleste områder innen olje
og gass blir utstyr optimalisert og ef-
fektivisert både med hensyn til varig-
het og størrelse. Men separasjonstan-
kene var like store som før.

– Hele hemmeligheten bak tekno-
logien er en snurrende wire-mesh, for-
teller Carlos.

– Vår teori var at dersom vi kunne
sørge for at meshen ikke fylles opp
med væske, vil den tørre gassen kun-
ne strømme fritt gjennom mens alle
væskepartiklene fanges opp og skilles
ut. I dag brukes hovedsakelig tyngde-
kraften for å skille ut væsken. Tynge-
kraften kan ikke varieres med dagens
teknologi. Men det kan sentrifugal-
kraften. Ved å bygge et lite ekstra
kammer rundt meshen og sette den i
rotasjon, fikk vi ut all væsken, bort-
imot helt uten trykktap for gassens
del, sier Carlos.

Prototypsuksess
Etter tre år med forsking og uttesting
av konseptet ved laboratoriene på
NTNU var man klare til å føre teknolo-
gien ut i det nye selskapet InnSep AS. 

– Det er svært mange restriksjoner
ved innføring av nye ideer og teknolo-
gier i oljenæringen, forklarer Sondre
Jacobsen, som er ansatt som daglig le-
der i det nye selskapet.

– Ved forskningsmiljøene har vi
ikke de samme begrensningene og
kan komme med ideer som går på
tvers av de vanlige oppfatningene.
Ulempen er selvsagt at veien til kom-
mersialisering blir desto lengre, og kre-

ver mer av både hjelpeapparatet og
gode støttespillere, sier han.

Prosjektet fikk støtte fra NTNU Dis-
coveryfondet til å lage en prototyp for
å få bekreftet de første vitenskapelige
antakelsene. Dette ble en suksess og

muliggjorde en søknad til Forsknings-
rådets Verifiseringsmidler for teknolo-
giverifisering i større skala. Det er den
prototypen som står på NTNU-laben
nå. Innovasjon Norge har også støttet
prosjektet. 

Gode råd i regionen
2012 skal brukes til å fullføre testing-
en på laboratoriene ved NTNU og for-
berede videre testing på SINTEFs Fler-

faseanlegg på Tiller. Dette baner veien
for siste runde testing hvor det skal
være høyt trykk og hydrokarboner.  Så
skal de ideelle partnerne for en JIP
(Joint Industry Project) siles ut og det
skal hentes inn kapital i 2013. Her er
medlemskapet i foreningene Maritimt
Forum og Norsk Petroleums Forening i
Trondheim svært verdifullt. 

–  Vi er overrasket over hvor mye
kompetanse og kontaktpersoner disse
forumene representerer her i regio-
nen, sier Jacobsen. 

– Vi får svært mye gode innspill og
kontakter som er viktig for oss frem-
over. Blant annet kjører vi nå egne de-
monstrasjoner av prototypen for med-
lemmene av forumene som bistår oss
med gode råd i prosessen fremover,
avslutter Jacobsen.

Bildet viser tilførselen av gass og
væske som føres inn i kammeret som
er bygget rundt selve røret. røret har
åpning rundt den roterende wire-
meshen. Ettersom kammeret er
lukket, har det samme trykk som
gassen i røret. I bunnen av kammeret
tappes væsken ut, mens den tørre
gassen forlater toppen av wire-
meshen.

Vil revolusjonere separasjon

Også i år avholdes KOM-
Vekst sin HMS-konferanse.
Datoene er spikret til 
30.-31. mai på Thon Hotel
Kristiansund

– Vi er glade for å ha med oss sentra-
le foredragsholdere som dekker ak-
tuelle temaer i tiden. En av Norges
beste tverrkulturelle kommunika-
sjonseksperter, Pellegrino Riccardi
kommer, sammen med psykolog
Trond Edvard Haukedal. Begge er an-
sett for å være blant Norges beste
foredragsholdere, opplyser arrangø-
ren KOM- vekst.

Også  Ronald Barø fra PST og Ted-
dy Broadhurst fra ConocoPhillips,
inntar talerstolen, sammen med

mange andre sentrale aktører innen
HMS-faget.

Årets konferanse vil blant annet
fokusere på forebyggende sikker-
hetsarbeid, proaktiv beredskapsle-
delse, de gode sikkerhetstiltakene i
en global setting, personlig sikker-
hetsinvolvering, bevisstgjøring, kom-
munikasjon og relasjoner i jobbsam-
menheng.

KOM- vekst lover høy kvalitet,
interessante tema, topp foredrags-
holdere, levende engasjement, gode
diskusjoner og en inspirerende sosial
ramme. Konferansens første dag vil
tradisjonen tro bli avsluttet med et
nettverksarrangement på kvelden,
hvor middag og nettverksbygging
står på programmet.

HMS-konferanse i Kristiansund

Innsep-sjef Sondre
Jacobsen demonstrerer
for interesserte, blant
andre Martin Melhus,
DNV.

Christina Hovde i Kom-vekst, populær
konferansearrangør i Kristiansund.



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

DET NORSKE OLJEEVENTYRET 
FORTSETTER I NORD

Det norske var med på det store funnet på Sverdrup, 
det tredje største funnet noensinne på norsk sokkel. 
Vi var også med på det viktige funnet på Norvarg 
i Barentshavet. 

I løpet av fjoråret ble våre petroleumsressurser 
tredoblet. Det norske står nå foran utbygging av Jette, 
vår første utbygging som operatør. Nylig fi kk vi oppfylt 
vårt ønske om operatørskap i Barentshavet.

Fra vårt kontor i Harstad skal mulighetene på Caurus 
utforskes videre.

Det norske oljeeventyret skal fortsette i nord.
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ConocoPhillips forlenger LBO’s
kontrakt på Ekofisk i nye fem
år. Det er nå 20 år siden LBO
utførte sitt første oppdrag på
Ekofisk. 

–  Kontrakten var resultatet av en inn-
ovativ gruppe i Linjebygg som utviklet
et spesielt verktøy for kutting av struk-
tur i skvalpesonen på plattformene. Vi
hadde den gang et godt samarbeid
med Aak på Åndalsnes, som leverte
tjenester på tilkomstsiden til oss. Om-
trent samtidig fikk vi også en utvik-
lingskontrakt, og senere en vedlike-
holdskontrakt, på Draugen for Shell,
etter at de hadde etablert seg i Kris-
tiansund. Dette til sammen var starten
på utviklingen av en offshorevirksom-
het i Linjebygg og etableringen av
LBO, forteller Kristoffer Jenssen, daglig
leder i LBO.

I dag har LBO 500 ansatte og vil ha
en omsetning i år på rundt  700 millio-
ner kroner. 

Kontrakten gjelder leveranser av til-
komstteknikk og tilhørende tjenester
innen design/engineering, offshorear-
beid og opplæring på Ekofisk-feltet og
gir også mulighet for leveranse av
komplette prosjekter (EPCI). Kontrak-
ten er en forlengelse av rammekon-
trakten som ble inngått i 2007, og
gjelder for ytterligere 5 år fram til 1.
mars 2017. LBO vil ikke ut med verdi-
en på korntakten, men røper at det er
den største noen sinne på norsk sokkel
innen feltet tilkomstteknikk, og vil sys-
selsette i snitt 100 mann hvert år i
kontraktsperioden. 

Teknologiske nyvinninger
Jenssen roser ConocoPhillips sin vilje til
nytenkning i en tradisjonelt konserva-
tiv bransje.  

– ConocoPhillips ligger meget langt
fremme når det gjelder å ta i bruk inn-
ovative metoder, og Ekofisk har vært
et laboratorium for oss i 20 år, sier
Jenssen.

For LBO har dette bidratt til flere
teknologiske nyvinninger som nå blir
lag merke til av hele offshorebransjen. 

– Vi arbeider på hele sokkelen, og
aktiviteten mot det internasjonale off-
shoremarkedet er økende. Spesielt ser
vi at det vi har utviklet innenfor vårt
selvutviklede konsept for  fjernstyrte
operasjoner i skvalpesonen har stor
interesse ute. Kimen til dette ble lagt
på Ekofisk for 20 år siden, avslutter
Jenssen.

Fortsatt Ekofisk for Linjebygg Offshore

LBO-ansatte i jobb på Ekofisk.
Kontrakten med ConocoPhillips vil
sysselsette rundt 100 mann i LBO i de
neste fem årene. Foto: Terje Aamodt.
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Draugen til 2036

• Reinjeksjon av produsert vann tilba-
ke til reservoaret Installering av nytt
lastesystem. Fjerning av gammel laste-
bøye Boring av fire nye subsea produk-
sjonsbrønner.
• Installasjon av subsea booster pum-
pe. Pumpen skal plasseres på havbun-
nen, og skal gi brønnstrømmen en
ekstra dytt, og bidra til økt produk-
sjon.
• Installasjon og tie-in av nye rørled-

ninger og kontrollkabler.
• Installasjon av nye livbåter.
• Modifikasjoner og oppgradering av
utstyr på plattformen og subsea – en
rekke prosjekter som faller inn under
denne kategorien.  
• Installering av et ekstra boligkvarter
med 45 ekstra senger.
• Oppgradering for å kunne håndtere
gass fra Linnorm (forutsatt endelig in-
vesteringsbeslutning).

Shell søker i år om å få utvide
levetiden på Draugen til 2036.
Opprinnelig PUD forutsatte en
levetid på 20 år fra oppstarten
i 1993.  Den offisielle levetiden
utløper dermed formelt neste
år. 

Shell søker derfor Petroleumstilsynet
og Oljedirektoratet for å bruke Drau-
gen utover den opprinnelige leveti-
den.

– Vi må demonstrere at det er sys-
temer og planer på plass for å ivareta
integriteten til plattformen.  Vi må be-
skrive de tekniske og organisatoriske
analysene som er utført som viser at
det er forsvarlig å fortsette driften av
Draugen, samt beskrive planer for hvil-
ke tiltak som er nødvendige, driftsdi-
rektør i Norske Shell Gunnar  Ervik.
Han tror Draugen vil fortsette å overgå
forventningene langt inn i framtiden. 

– De sa 90.000 fat i døgnet – vi
gjorde 236.000 fat.  De håpte på 17
års levetid, vi har nå passert 18, og gir
oss ikke med det første, kanskje er vi
bare halvveis i livsløpet. Uansett hva
man måler, så har Draugen alltid le-
vert, og det er jeg stolt over å ha vært
med på, forteller Ervik.   

Takler omstillinger
Suksessen mener Ervik er basert på
kompetente og gode valg, bra design
og en tilpasset produksjonsstrategi. 

– Måten vi produserer Draugen på
er en oppskrift andre kopierer, sier han
stolt. 

Ervik mener de som arbeider med
og på Draugen har vært svært tilpas-
ningsdyktige. 

– Vi kan ikke gjøre dette uten at de
som arbeider for oss og med oss står
på og takler omstillinger på en kon-
struktiv måte. At Linnorm valgte Drau-
gen som vertsplattform ser jeg på som
et bevis på at vi er på hugget, og at vi
har konkurransekraft, forklarer Ervik.  

Store planer
– Vi må tilbake til «Draugen Upgrade»
i 1996 for å finne lignende intensitet i
aktiviteten på Draugen sier prosjektdi-
rektør Bernt Granås i Norske Shell.   

– Den gangen brukte vi aktivitetsni-
vået til å bygge opp prosjektmiljøet et-
ter at Draugen og Troll prosjektene ble
demobilisert og denne gangen utgjør
Draugen en veldig viktig brikke i opp-
byggingen av vårt prosjektmiljø.  Gitt
endelig investeringsbeslutning for
Linnorm skal vi sammen med drift
bygge et gassanlegg som prosesserer
20 prosent av Ormen Langes kapa-
sitet, og kunne forlenge levetiden med
25 år, sier Granås.

Raske fakta om Draugen:  
• Funnet i 1984. Startet

produksjon i 1993.
• Ligger i Norskehavet, på 250

meters vanndyp, 150 kilometer
nord for Kristiansund.

• Draugen var det første oljefeltet
som kom i drift nord for 62.
breddegrad. Partnerskap: A / S
Norske Shell 26,20% (operatør),
BP Norge AS 18,36%, Chevron
Norge AS 7,56%, Petoro AS
47,88%

• Ved maks produksjon produserte
Draugen 225.000 fat per dag.

• Utvinnbare reserver er mer enn
doblet siden oppstart.

• Råoljen lagres i celler på
havbunnen, og lastes (inntil
videre) over på tankskip via en
flytende lastebøye, tre kilometer
fra plattformen.

• En av plattformbrønnene
produserte 77.000 fat per dag.
Vi vet ikke om noen annen
offshorebrønn som slår dette.

• Draugen er en massiv struktur –
ee for deg Colosseum plassert
på toppen av Eiffeltårnet.

Planlagte prosjektaktiviteter på Draugen:

Statoil har forlenget kontrak-
ten med  inspeksjons- og
ingeniørselskapet Benor i
Kristiansund. Kontrakten ble
først inngått i 2008, med en
opsjon på fem års forlengelse,
en opsjon på fem år. 

Verdien er anslått til ca. 100 millioner
kroner over de neste fem årene. Benor
skal  ha kontroll av rør og rørforbin-
delser tilhørende Statoil ved all ut- og
innsendelse av rør fra Vestbase. Benor,
som er et datterselskap av OssNor, har
i de siste årene bygd seg opp som en
stor aktør på Vestbase. Nylig oppførte
Vestbase en nye hall for selskapet, en
hall som etter sigende er Norges mest
moderne og miljøvennlige anlegg

innenfor klargjøring og inspeksjon av
rør. Nylig fikk Benor sitt verksted i
Hammerfest kontrakt med Baker Hug-
hes for rørinspeksjon til Goliatfeltet.

Storkontrakt til Benor

Shell-sjefen i Kristiansund, Gunnar Ervik, vil ruste opp Draugen for full
produksjon frem til 2036.

Oljeveteran Arnt Wærnes gleder seg
stort over at nyskapningen Benor har
sikret seg en langsiktig kontrakt med
Statoil.
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Norske Shell sine storstilte pla-
ner for å forlenge Draugens
levetid resulterte i en av de
mest betydelige avtalene i
Aibels historie. Det gir rom for
ytterligere vekst hos Aibel i
Kristiansund

– Avtalen er fantastisk. Shell er en ny
kunde for oss og avtalen gir oss en
mulighet for jobb i ti år på Draugen-
feltet. Dette er en av de største og vik-
tigste avtalene som Aibel har inngått,
sier administrerende direktør Jan
Skogseth i Aibel.

Han legger til at Shell tidligere,
gjennom Troll, Draugen og Ormen
Lange, har vist at de har evne og vilje
til å bidra til betydelig utvikling av
norsk næringsliv.

Aibel skal utføre både større og
mindre modifikasjonsprosjekter. Shell
planlegger å utvide boligkvarteret på
Draugen med mellom 45 og 50 luga-
rer. Nye livbåter skal installeres og ek-
sisterende oppgraderes. I tillegg kom-
mer større modifikasjoner på plattfor-
men for å ta i mot produksjon fra opp-
til fire nye undervannsbrønner, hvis
Shell bestemmer seg for på bygge ut

Linnorm. En endelig investeringsbe-
slutning for Linnorm er ventet i løpet
av et år.

Vekst i Kristiansund
Aibel kan vise til svært gode resultater
med modifikasjonsprosjekter på norsk
sokkel. Selskapet skal nå bygge opp
Draugen-prosjektorganisasjoner ved
kontorene i Stavanger, Oslo, Kristian-
sund og Harstad.

Aibel i Stavanger skal styre Major
Modifications, dvs. utvidelse av bolig-
kvarter og skifte av livbåter. Oslo og
Harstad har ansvaret for Linnorm og
infill drilling, mens Kristiansund har
ansvaret for minor modifications.

– Vi hadde allerede planlagt vekst i
staben  i år, for å håndtere andre opp-
drag. Kontrakten med Shell medfører
at vi kommer til å ansette flere enn vi
hadde planlagt, forteller Grethe Thing-
vold, delivery manager, minor modifi-
cations, ved Aibels Kristiansundskon-
tor.

De siste tre årene har Aibel i Kris-
tiansund vokst med ca. 20 prosent i
året. For inneværende år vil veksten bli
betydelig større.  

– Samtidig er det viktig for oss at vi

ikke vokser for raskt. Vi ønsker å ta
godt vare på de nyansatte. Det er vik-
tig for oss med god opplæring, og at
de føler seg som en del av selskapet,
forteller Thingvold. 

Arbeidet inkluderer både ingeniør-
tjenester, innkjøp, byggeledelse, fabri-

kasjon, installasjon og ferdigstillelse.
Etter en oppbyggingsperiode i 2012 vil
over 300 ingeniører og andre funksjo-
nærer i Aibel jobbe med Draugen. På
det meste vil det også være flere hun-
dre medarbeidere som jobber med fa-
brikasjon og ute på feltet.

Skal modifisere for seks milliarder 

Eli Lossius Grødal, sjef for Aibel i Kristiansund, og administrerende direktør Jan
Skogseth i Aibel synes Draugen-kontrakten er fantastisk for hele Aibel-
konsernet.

Aker Midsund er i stadig
vekst. Engineering staben skal
dobles, og selskapet forventer
rekordaktivitet i år. Samtidig
har de også etablert seg i
Praha.

– Vi har begynt utvidelse på ca. 300
kvadratmeter av administrasjonsbyg-
get, slik at vi kan huse flere ingeniører.
I dag har vi ti ingeniører, men vi håper
å ha tredoblet staben innen 2015, for-
teller markedssjef i Aker Midsund,
Hugo Øyen.

Aker Midsund har gjennom mange
år hatt en ledende rolle i design og le-
veranser av separasjons utstyr både
onshore og offshore, samt i det nye
markedet Subsea kompresjon og se-

parasjon. Med en større engineering
stab, vil de også bli et resurssenter for
moderselskapet Aker Solutions.

Kontor i Praha
Aker Midsund har også inneværende
år etablert et design- og engineerings-
elskap i Praha. Dette selskapet skal
også styrkes i den kommende tiden
med økt kapasitet.

– Dette er et ledd i utviklingen av
Aker Midsund som en International
aktør på engineeringstjenester på se-
parasjonsutstyr for olje og gass, sier
Øyen.

2011 ble et rekordår for Aker Mid-
sund. Flere større kontrakter på sepa-
rasjon pakker ble tildelt i løpet av høst
2010 og våren 2011. Resultatet ble en

omsetning på i alt 186 millioner kro-
ner, med et pent overskudd til eierne
og bonuser til de ansatte på toppen. 

For tiden holder Aker Midsund på
med leveranse til Åsgard Subsea pro-
sjektet, prosjektet er bane brytende og
et stor teknologisk skritt for bransjen.
«Ferske» leveranser til både Statoils
Gudrun Topside og LPP modifikasjo-
nen på Kristin, er noe av hva Aker
Midsund har levert de siste månedene.

Øyen forventer at inneværende år
blir enda bedre.

– Alle prognoser viser at det blir «all
time high» i år, og vi forventer høyt
trykk i mange år fremover, sier han.

Aker Midsund har i dag ca. 100
personer i sving samlet sett med faste
ansatte og innleide.

Forventer «all time high» i 2012

Bildet er tatt ved mobilisering og
overlevering av subseautstyr levert av
Midsund til Hyme Tie-In mot Njord A-
prosjektet til Statoil, der Technip er
EPCi kontraktør og Midsunds kunde.

Markedssjef i Aker Midsund, Hugo
Øyen, har etablert eget design- og
engineeringselskap i Praha.
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Åndalsnesbedriften
PartnerPlast har siden oppstar-
ten i  1992 vokst til å bli en
ledende produsent og leveran-
dør av offshore- og seismisk
utstyr. Nå er det duket for 20-
årsjubileum.

– Vi kom inn i seismikkindustrien i
1994 og fikk inn de første plastbøyene
i 1995 til PGS, som også har vært en
lojal og meget god samarbeidspartner
i alle år. Vi har i dag de fleste seismikk-
selskapene som kunder, og jobber
over hele verden, sier Tom Samuelsen,
adm. dir. i PartnerPlast.  

PartnerPlast har spesialisert seg på
å produsere oppdriftselementer til
olje- og gassindustien.  

–  Vi leverer spesialtilpassede ele-
menter til blant annet forankringssy-
stem og subseaoppdrift, samt til seis-
mikkskip. Vi produserer elementer
som kan brukes ned til 6000 meters
dyp, og selvstyrende tailbøyer til seis-
miske streamere, forteller Samuelsen.

Som totalleverandør av disse tje-
nestene inngår også stålkonstruksjo-
ner, elektronikkutvikling og produk-
sjon som en del av leveransene. Sel-
skapet har i dag to fabrikker på Ån-
dalsnes, og gode ekspansjonsmulighe-
ter på egne områder. I 2011 var om-
settingen på ca. 115 millioner og be-
driften sysselsetter  40 ansatte.

– Vi har store ekspansjonsplaner for
framtiden og jobber aktivt med å vok-
se, avslutter Samuelsen.

20 år som 
markedsleder

PartnerPlast jubilerer:

I slutten av april arrangerte
Navitas Network tilbuds- og
kontraktseminar på Hotel
Alexandra i Molde. 

– Formålet med seminaret var å gjøre
flere aktører kjent med hvilket regime
som møter dem i tilbudsprosessen i
olje- og gassbransjen, opplyser Navitas
Network.

Seminaret ble arrangert på oppfor-
dring fra flere av Navitas Networks
medlemsbedrifter som ønsket mer in-
formasjon om hva som møter dem i en
tilbudsfase. Foredragsholderne gav
konkrete råd, delte av sine erfaringer,
hva som er viktig å huske, hvilke krav
som stilles, terminologi, språk, doku-
menter og så videre. 

Deltakerne ble oppfordret til å stille
spørsmål underveis i programmet og
det var lagt opp til en lengre lunsj,
hvor foredragsholderne var tilgjenge-
lig for deltakerne på seminaret. Det
gav dem en god mulighet til å stille
spørsmål til kvalifisert fagpersonell
med lang erfaring!

Som foredragsholdere hadde arran-
gøren hentet inn blant andre Kjell Hol-
len fra TS Group og Kristoffer Jenssen
fra Linjebygg Offshore. Begge repre-

senterer bedrifter som har vært lenge i
bransjen og som har vært gjennom til-
buds- og kontraktregimet.

Fikk innføring i kontraktenes irrganger

Navitas Network fikk nylig 1,5
millioner kroner av Norske
Shell til etableringen av find-
contracts.no, et felles nettsted
for operatører og leverandører
innen olje og gass.

Ifølge Shell vil nettstedet bli et verktøy
og et viktig steg videre for å sikre
mangfold blant leverandører til norsk
offshoreindustri.

findcontracts.no er en planlagt
nettside hvor leverandørmarkedet vil
få tilgang til utviklingsplaner for pro-

sjekter, planer for eksterne innkjøp og
kontaktinformasjon på en fast og
strukturert måte. Leverandørindustri-
en vil oppnå en bedre posisjon i verdi-
kjeden. I tillegg vil det nye verktøyet
kunne få flere selskaper til å skaffe seg
kompetanse og kvalifikasjoner som

petroleumsindustrien krever. Nettsiden
skal være operativ fra august i år.

Clive Bray vil representere A/S Nor-
ske Shell i styringskomiteen for find-
contracts.no

1,5 millioner kroner til findcontracts.no

Kristoffer Jenssen, daglig leder i LBO, var en av mange foredragsholdere
under Navitas Network sitt Network tilbuds- og kontraktseminart på
Hotel Alexandra i Molde.
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Ola Borten Moe, olje-og energiminister
En næring for framtida

Sverre Kojedal, informasjonssjef, Statoil i Midt-Norge
Jakten på nye verdifulle fat i Norskehavet

Erik Haugane, konsernsjef, Det norske oljeselskap
Hvorfor er det viktig å ha en norsk nummer to? 

Gro Brækken, adm. dir., OLF
Muligheter og utfordringer

Odd Strømsnes, adm. dir., Technip Norge AS
Subsea utbygginger på norsk sokkel 
- muligheter og begrensninger

Liv Monica Bargem Stubholt, 
adm. dir., Aker Clean Carbon AS
Betydningen av godt og langsiktig samarbeid 
mellom leverandørindustri og oljeselskapene

Karl Klingsheim, prof. Dr.Ing. og 
adm. dir., NTNU Technology Transfer AS
Universitetene – en underutnyttet kilde til 
ny næringsvirksomhet

Sven Ildgruben, kommunikasjonssjef, 
Subsea Well Response Project 
Samarbeid og innovasjon: Nye beredskapsløsninger 
for brønnkapsling

Bjørn M. Wiggen, tidligere konsernsjef Orkla ASA
Tur/retur Orkla

Olje-gasskonferansen

Orkangerkonferansen
Tirsdag 29. mai 2012

Meld deg på nå!
www.orkangerkonferansen.no
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Ola Borten Moe Bjørn M. Wiggen

Liv Monica 

Bargem StubholtErik HauganeSverre Kojedal Gro Brækken
Sven IldgrubenOdd Strømsnes

Karl Klingsheim

MOLGA (Midt-Norge
Olje&Gass) sammen med
Statoil og Innovasjon Norge
ga i mars alle de små teknolo-
gibedriftene i Midt-Norge sjan-
sen til å møte sine store
kunder på nært hold i et halv-
dagsseminar hos Statoil på
Rotvoll.

Først var det innledende foredrag fra
et utvalg store oljeaktører som Statoil,
Det norske, FMC, Siemens, Aker  Solu-
tions, Emgs og Teekay Petroljarl før det
ble såkalte speedmøter med alle små-
bedriftene som var samlet med sine
små stands. Gjensidige behov og tek-
nologiløsninger kunne her diskuteres.

De små møter de store

Heidi Drillen, teknologiledelse Statoil
sammen med Fritjof Nyman fra
teknologiselskapet Resman som har
hatt suksess med sin teknologi for å
kartlegge væskeinntrenging i
oljebrønner. Til venstre: Sondre
Jacobsen i den nystartede firmaet
Innsep, som håper å komme inn i et
spennende marked.
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Janne Øhrn er leder for Project Services i Technip Norge. Hun er utdannet
sivilingeniør i marin teknikk fra NTH i 1994, og har jobbet i Technip siden 2008.

Leverandøren mener

Det norske offshoremarkedet synes
i øyeblikket å være lite berørt av uro-
lighetene i verdensøkonomien. I forri-
ge måned la Rystad Energy frem sine
estimater for investeringer i norsk olje-
virksomhet, og tallene er nok en gang
justert oppover. I 2012 er det anslått
at investeringene vil bli omlag 185 mil-
liarder kroner, og det antydes at de til-
svarende tallene for 2015 vil bli re-
kordhøye 250 milliarder. Dette er selv-
følgelig gode nyheter for alle i oljeser-
vice- og leverandørbransjen, men vek-
sten fordrer at selskapene kontinuerlig
jobber med forbedringer i sin egen
produksjon og organisasjon.

Technip så tidlig at rekruttering av
ingeniører og investeringer i utstyr og
teknologi måtte til for å møte det raskt
voksende markedet. Vi har i stor grad
lykkes med rekrutteringen, ikke minst
fordi hele organisasjonen er bevisst de
positive sidene ved å sette sammen
team med ulik kompetanse, erfaringer

og kultur. Technip i Norge teller i dag
530 personer, og blant disse finner vi
nærmere 40 nasjoner representert.
Rekrutteringen vil fortsette for fullt i
den kommende tiden; allerede i 2013
regner vi med å være 650 hoder.

Technips rørproduksjonsanlegg i
Orkanger er vel kjent blant oljeselska-
pene for sin kompetanse og evne til å
løse kompliserte krav. I 2011 produser-
te vi rør-i-rør til Marulk og Smørbukk
for Statoil, og dette var noen av de
tyngste rør-i-rør for feltutbygginger
som noensinne har vært installert på
norsk sektor. I mai 2012 leverer vi rør-

ledninger med en ny type polystyren
isolasjon til Goliatfeltet for ENI, før ut-
lasting av rør til Hyme og Vigdis-fel-
tene starter opp. Et kjennetegn for nye
prosjekter på norsk sektor er at tiden
fra investeringsbeslutningen tas av ol-

jeselskapet til produktene skal være in-
stallert og oppkoblet på feltet knappes
inn i forhold til tidligere. Det er flere
eksempler på at det kun går ett år fra
kontraktsinngåelse til produksjons-
oppstart. Dette stiller selvfølgelig stør-
re krav til både leverandører og pro-
duksjonsfasiliteter, og samtidig må vi
passe på at sikkerheten og kvaliteten
på det vi leverer ikke blir skadelidende.

På spolebasen i Orkanger har Tech-
nip derfor brukt ledig produksjonstid
godt; i perioden 2010 – 2012 investe-
res det i alt 100 millioner kroner i opp-
gradering av produksjonsfasilitetene.
Dette gjør det mulig å produsere leng-
re rørlengder før disse sveises sammen
til komplette rørledninger og kveiles
ombord på rørleggingsfartøyet. Vi har
også investert i et nytt bygg som tilla-
ter at vi kan kveile og laste ombord rør
i parallell, og dermed redusere liggeti-
den ved kai for fartøyet. Videre er det
investert i nytt sveiseutstyr som gjør
det mulig å sveise raskere, tryggere og
mer miljøvennlig. En utvidelse av kon-

torlokalene i Orkanger vil også finne
sted i 2012. Gode arbeidsforhold for
egne ansatte, kontraktører og kunder
er selvfølgelig viktig for både trivsel og
produktivitet. 

Den største investeringen skjer
imidlertid på flåtesiden: I 2013 intro-
duserer Technip et av verdens største
rørleggingsfartøy: Deep Energy. Med
sine 195 meter vil dette skipet utvil-
somt bli lagt merke til når det seiler
inn Orkdalsfjorden. Deep Energy vil
kunne ta opp til 2,5 ganger så mye rør
som dagens rørleggingsfartøy Apache
II. Skipet vil kunne håndtere rørled-
ninger med isolasjon opp til 22’’, samt
fleksible stigerør og kontrollkabler opp
til ca 24’’. Dessuten vil fartøyet ha en
transit hastighet på omlag 18 knop,
og dette gjør at rekkevidden til fartøy-
et ikke bare vil være nordlige farvann
men også interkontinentale prosjekter.

For Technip representerer nærings-
livsklyngen i Orkanger et unikt miljø
som muliggjør vekst og utvikling. In-
vesteringene vi gjør styrker også de lo-
kale bedriftene, og det skjer en gjensi-
dig kompetanseoppbygging som er av
stor betydning. De lange industritradi-
sjonene på stedet gjør at folk herfra
har en naturlig innstilling til å stå på
og finne nye løsninger som bringer
sektoren videre. Nærheten til Trond-
heim og universitetsmiljøet gjør det
mulig å få tak i folk med høy kompe-
tanse og lokal tilknytning. Dessuten er
Orkdal kommune meget bevisst sin
rolle med effektiv tilrettelegging for in-
dustriell aktivitet. Technip har vært i
Orkanger siden 1996, og det er herfra
vi vil møte fremtiden!

Klare for å møte markedet

«For Technip representerer næringslivsklyngen 
i Orkanger et unikt miljø som muliggjør vekst og utvikling.

Investeringene vi gjør styrker også de lokale bedriftene,
og det skjer en gjensidig kompetanseoppbygging som er

av stor betydning. De lange industritradisjonene på stedet
gjør at folk herfra har en naturlig innstilling til å stå på og

finne nye løsninger som bringer sektoren videre.»
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Statoils hurtigutbygginger på
norsk sokkel fortsetter. Nå er
boreoperasjonene på det
rekordraske Hyme-feltet godt i
gang.

Midt i april forlot boreriggen Scarabeo
5 Kristiansund med kurs for Hyme-fel-
tet, hvor den nå er i full gang med bo-
ringen av feltets to planlagte brønner. 

Hyme har dermed passert en viktig
milepæl på veien fram mot produk-
sjonsstart i første kvartal i 2013.

– Arbeidet med Hyme har allerede
pågått en stund og vil toppe seg ut-
over sommeren og høsten, sier Olav
Lunde, oppdragsleder for Hyme-pro-
sjektet. 

Lengre liv for Njord
Feltet bygges ut med en produksjons-
brønn og en vanninjeksjonsbrønn i en
havbunnsramme med fire brønnslisser.
Oljen skal gå til Njord A-plattformen
som har ledig prosesseringskapasitet. 

– Hyme er et synlig tegn på at vår
satsing på hurtigutbygginger nå virke-
lig gir resultater, sier Arve Rennemo,
produksjonsdirektør for Njord.

Felt som dette er ikke bare viktig
for egenproduksjonen sin del, men
også for å utnytte eksisterende infra-
struktur.

– Dette vil i første omgang holde
produksjonen av olje og gass på Njord
gående til 2022, men flere andre pro-
sjekt og nye lovende muligheter i sam-
me område kan forlenge plattformens
levetid med ytterligere ti år, utdyper
Rennemo.

Deler med Visund
Scarabeo 5 skal være på Hyme-feltet i
to perioder. I første periode, som nå er
i gang, skal riggen bore topphullsek-
sjon fram til reservoar i både produ-

sent- og injektorbrønnen, og en pilot-
brønn som skal gi detaljinformasjon
om reservoaret.

Etter dette overtar Visund Sør bo-
reriggen fram til oktober, da den kom-
mer tilbake til Hyme for å ferdigstille
bore- og kompletteringsoppdraget på
produsent og injektorbrønn. 

Arbeidet med å klargjøre Njord A

for tilkobling fra det nye feltet er også
i gang. Inntrekning av Hymes fem sti-
gerør forventes å være fullført i løpet
av sommeren, mens arbeidet med til-
passing av produksjonsanlegget vil
pågå helt fram til produksjonsstart på
nyåret 2013.

Hyme haster videre

Arve Rennemo (Statoil) er
produksjonsdirektør for Njord.

Scarabeo 5 skal bore to nye brønner på Hyme-feltet.
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29. mai samles Midt-Norges
olje- og gassmiljø nok en gang
på Orkangerkonferansen.
Menyen består av en variert
og tung liste, med olje- og
energiminister Ola Borten Moe
på topp. Men like stor spen-
ning knytter det seg nok til
tidligere konsernsjef i Orkla,
Bjørn M. Wiggen sitt innlegg.

– Da vi booket ham var han jo fremde-
les konsernsjef i Orkla, men han har
sagt at han ønsker å komme uansett,
så dette gir jo selvsagt det hele en ny
dimensjon, forteller Gunnar Friberg,
leder i Programkomiteen for Orkang-

erkonferansen. 
Han legger til at dette byr på en ge-

nuin mulighet til å stille spørsmål
rundt norsk industris framtid, og mer
spesifikt framtiden til Orklas posisjon i
Orkdal og Løkken.

– Kombinert med ministeren, så er
de nok de to mest aktuelle personene
i norsk næringsliv i dag, sier Friberg,
som ikke legger skjul på at han har
sans for Borten Moe.

– Han er alltid spennende å høre
på. Alltid i direkte opposisjon til de
som «vil oss best», og vil bruke opp
alle pengene. Han har egne meninger,
og vil virkelig noe, sier Friberg.

Adm. dir. program
Den øvrige listen av foredragsholdere
er som følger: Liv Monica Bargem
Stubholt, adm. dir i Aker Clean Car-
bon,  Erik Haugane adm.dir. Det nor-
ske, Sverre Kojedal informasjonssjef i
Statoil, Gro Brækken, adm. dir. OLF,
Odd Strømsnes, adm. dir. i Technip
Norge, Karl Klingsheim, Professor ved
NTNU, Institutt for industriell økonomi
og teknologiledelse og siste men ikke
minst, Sven Ildgruben, kommunika-
sjonssjef i Subsea Well Response Pro-
ject.

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 bedriftene, men har
i over et tiår utviklet seg til en konfe-
ranse som trekker eliten av det norske
olje- og gassmiljøet til Orkdal. 

Grønøra har blitt det eneste og le-
dende industrimiljøet for olje og gass i
Sør-Trøndelag. Mellom 500 og 600

mennesker jobber der, og ringvirk-
ningene gir mellom 1500-2000 ar-
beidsplasser 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.

Orkangerkonferansen 2012:

Borten Moe og Wiggen til Orkanger

Vil Bjørn Wiggen dele sine Orkla-
erfaringer med oss?

Gunnar Friberg er tidligere norgessjef for Bredero. Han er nå formann for
programkomitéen for Orkangerkonferansen.
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Skråblikk på oljebransjen

Arve Slørdahl Adm.direktør i Chr.Salvesen & Chr.Thams Communications AS.
Gruvesjef i Løkken Gruber AS i 10 år. Bergingeniør fra NTH og profilert industrimann.

Fra Bergmann til Seigmann
Uttrykket «Fra Bergmann til Seig-
mann» ble lansert av ordfører Gunnar
Lysholm i en festtale under det tradi-
sjonelle julemøtet på Orklas Gjestebo-
lig på Løkken i desember 2011 i hans
omtale av Orkla.
Ingunn Rekstad tok i bruk Lysholms
uttrykk som heading på årets Berg-
mannskonferanse på Løkken den 19.
april. Tema for konferansen var situa-
sjonen for norsk industri med fokus på
norsk/utenlandsk eierskap, tilgang på
risikovillig kapital, energi/kraft og an-
dre rammebetingelser

Som en godt voksen bergmann
som har vært med på «ups and
downs» i norsk gruveindustri, var te-
maet på konferansen meget relevant.
Norsk Industri er i stor grad en råva-
reindustri som i liten grad har klart å
utvikle hele verdikjeden frem til slutt-
bruker. Gruveindustri, smelteverksin-
dustri, fiskeri, olje og gass er typiske
råvareleverandører. Våre naboland
Sverige og Finland har kommet ve-
sentlig lengre i sin utvikling av verdi-
kjedene. Hvorfor er det slik? Har vi i
Norge så stor tilgang på naturressurser
at vi lever godt av å være råvareleve-
randør fordi det er her marginene er
størst? Er vår industri bærekraftig på
lang sikt? Hvordan legger Norge ram-
mevilkårene til rette for industrien? 

I Sverige og Finland har Staten sør-

get for at 90 prosent av landarealene
er geologisk kartlagt for å avdekke mi-
neralressursene. I Norge er ca 15 pro-
sent av landarealene kartlagt. Det er
derfor store muligheter for at de ligger

enorme mengder mineraler i den nor-
ske bergrunnen som vi ikke kjenner i
dag.

En ny minerallov (takk til Arne L.
Haugen) og gode markedspriser har
satt fart på mineralletningen igjen. Det
er undertegnede veldig glad for, men
det viser seg at interessen for undersø-
kelsestillatelsene i hovedsak kommer
fra utenlandske selskaper som Austra-
lia, Finland og Canada.  I Norge har vi
sett eksempler på at søkere som har
fått undersøkelsestillatelser er «finan-
sakrobater» som selger sine tillatelser
til utlandet og tar ut marginene lenge
før verdiskapingen har startet. Dette

er etter min mening svært betenkelig.
Det er et faktum at store deler av
norsk gruveindustri forsvant på 70- og
80-tallet og at kompetansen ble dreid
over mot olje og gass. Det har vært

bra for Norge, men resultatet er at det
knapt er gruvekompetanse igjen i Nor-
ge som kan utvikle mineralindustrien.
Potensialet for norsk mineralindustri er
sannsynligvis veldig stort da det ligger
mange mineralforekomster i norske
fjell som ikke er funnet i dag.

Personlig blir jeg forbannet når jeg
hører at kortsiktige «finansakrobater»
er det vi bidrar med i kartleggingen av
norske mineraler. Norge sliter med å
skaffe til veie kapital til Ironman på
Tjeldbergodden hvor svenske LKAB og
Høganæs stiller opp med 2/3 av egen-
kapitalen og sitter med den kompe-
tansen som kreves til prosjektet. Iron-

man-prosjektet vil kunne bli en stor in-
dustribedrift i Midt-Norge basert på
råvarer fra Sverige og Norge, men pro-
sjektet krever lange penger som ikke
er på plass.

Det var positive signaler i foredra-
gene på Bergmannskonferansen om
at myndighetene nå vil legge til rette
for finansiering av risikokapital til store
industriprosjekter i Norge. Dette ble
signalisert både fra Terje Lien-Aasland
som er leder for næringskomiteen, og
Irene Johansen som er medlem i fi-
nanskomiteen. Det er gledelig og på
tide. 

Adm. direktør i Siva, Harald Kjel-
stad, var offensiv i sitt foredrag og vi
kunne mellom linjene oppfatte det slik
at Siva vil få en viktig rolle i regjering-
ens satsning på risikokapital til store
norske industriprosjekter. Det blir
spennende.

En oppsummering av dette må bli at
Norge bør satse på industri der vi har
naturgitte fortrinn og utvikle lange
verdikjeder i slike nisjer. Oljeindustrien
har lykkes med dette på leverandørin-
dustrisiden, men ikke nedstrøms. 
Kanskje trenger vi flere Bergmenn
med langsiktighet og utholdenhet i
norsk industri?

«Norge sliter med å skaffe til veie kapital til
Ironman på Tjeldbergodden hvor svenske LKAB og
Høganæs stiller opp med 2/3 av egenkapitalen og

sitter med den kompetansen som kreves til prosjektet.
Ironman-prosjektet vil kunne bli en stor

industribedrift i Midt-Norge basert på råvarer 
fra Sverige og Norge, men prosjektet krever 

lange penger som ikke er på plass.»

Bunnlinjen forbedret seg kraf-
tig for Det norske i 1. kvartal
2012. Og samtidig står utbyg-
gingsprosjektene i kø.

Driftsresultatet forbedret fra minus
596 mill i 1. kvartal i 2011 til minus
104 i 2012. Bedringen skyldes lavere
letekostnader noe som er forbundet
med at selskapet har skiftet strategi
fra mindre agresiv leting til å starte ut-
bygging av eksiterende felt.

Her rapporterer Det norske om god
fremdrift. PUD for Jette er godkjent.
Det er inngått avtale om samordnet
utbygging av Draupne og Edvard Gri-
eg-feltene og eierne av Johan Sver-
drup har inngått pre-unit-avtale for
planleggingsarbeidet.

Oljeselskapet
Lundin fant det
enorme oljefeltet
Johan Sverdrup og
står  for den stør-
ste letesuksessen
på norsk sokkel på
mange år. De
borer nå sitt første
hull i Norskehavet
65 km nord for
Snorre feltet.

Brønnen heter Albert  og ligger på 383
meters dyp. Den bores av Bredford
Dolphin og boringen vil ta opp til 53
dager. 

Lundin estimerer at Albert i beste
fall kan inneholde mellom 500 og 850

mill fat olje. Lundin har 40% av blok-
ken og tror funnsjansene ligger på
rundt 28%.

Lundin borer første
brønn i Norskehavet

Det norske har
startet oppturen

Letesjef i Lundin, Hans Christen
Rønnevik.

Adm. dir. i Det norske, Eirik Haugane.



TOTAL E&P NORGE AS har i mer enn 40 år vært en av de aller største aktørene på norsk sokkel. Vi står for rundt 12 prosent av TOTAL-gruppens 
samlede olje- og gassproduksjon. TOTAL-gruppen er et av verdens største olje- og gasselskap, med virksomhet i 130 land.

M
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Lien Idé-entreprenør   Foto: A
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orheim

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. I de  

nærmeste årene sikter vi mot å utvikle funnene Martin Linge og 

Atla i Nordsjøen. Vi er dessuten aktive innen leting på sokkelen.  
 

Les mer på www.total.no 
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Tyskeide Wintershall sitt
Mariafelt skal produsere olje i
2016. Partnerne i lisensen job-
ber med valg av utbyggings-
løsning, og PUD skal være i
tredje kvartal neste år.

Utbyggingsalternativene er en FPSO-
løsning, eller en ren subseautbygging
koblet opp mot en av Statoils eksite-
rende installasjoner i området. FPSO-
løsningen er i følge Oilinfo beregnet å
koste 21 milliarder kroner. En under-
vannsutbygging vil ligge på 12 milliar-
der. 

Wintershall borer nå en avgren-
singsbrønn i nordre del av prospektet.
Resultatet av denne boringen vil påvir-
ke konseptvalget, og snevre inn volu-
mestimatene som i dag ligger på 60 til
120 mrd. fat oljeekvivalenter og
mellom to og tre milliarder kubikkme-
ter gass.

Siden utbyggingsløsingen ikke er i
boks, har selskapet heller ikke offisielle

tanker om en eventuell lokalisering av
en driftsorganisasjon, opplyser Win-
tershall til Midd-Norsk Olje&Gass fra
sin norske pressekontakt som sitter i
Kassel.

Maria blir Wintershall sin første ut-
bygging som operatør på norsk sok-
kel. Selskapet har tidligere uttalt at de
ser på dette som en selskapsbygger.
Utbyggingen av dette feltet vil vli en
viktig driver for å bygge opp Winters-

hall Norge, opplyser selskapet.
Maria-funnet ligger i Garn-

formasjonen som danner reser-
voar i flere produksjonsfelt, her-
under Trestakk, Smørbukk Sør,
Tyrihans og Tyrihans Nord-struk-
turene, som alle grenser til Ma-
ria-funnet.  Siden Wintershall
kjøpte opp norske Revus har de
markert seg som en aktiv delta-
ker på den norske sokkelen. I
fjor brukte Wintershall nærmere
50 prosent av sitt totale lete-
budsjett i Norge, og har øremer-
ket omtrent åtte milliarder kro-
ner til investeringer i feltutbyg-
ginger i Norge i løpet av de nes-
te fem årene. Selskapets pro-
duksjonsmål i Norge er 50.000
fat per dag innen 2015.

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

Oppbyggingen av Trondheims
første driftsorganisasjon er i
full gang hos Det norske. Jette
blir det første feltet som dri-
ves fra byen.  Produksjonen
fra feltet vil starte tidlig i
2013.

Administrerende direktør Erik Hau-
gane sier det er en ny milepæl både
for selskapet og for Trondheim.

– Vi får et nytt spennende år i Det
norske. Vi nærmer oss målet om å bli
et fullverdig oljeselskap på norsk sok-
kel. I løpet av dette året tar vi steget
fra et leteselskap til et selskap med le-
ting, utbygging og egen driftsorgani-
sasjon, sier Haugane.

Erling Ronglan er allerede på plass i
kontoret til Det norske på Torvet. Her-
fra skal han styre driften på Jette når
feltet kommer i produksjon. Driftsdi-
rektøren har allerede startet arbeidet
med å bygge opp organisasjonen som
skal drifte Det norskes fremtidige ut-
bygginger. Ronglan kommer fra Tee-
kay Petrojarl. Han ble med over fra Se-
van Marine etter at Teekay kjøpte tre
av Teekays produksjonsskip. Han er ut-
dannet sivilingeniør fra Marintek.

– Jeg ser fram til å bygge opp byens
første driftsorganisasjon.  Det er defi-
nitivt en milepæl. Vi skal bygge opp
ett kjerneteam på fem til ti mann som
får ansvaret for Jette. I tillegg vil vi ha
personell som vil bistå med ulike opp-
gaver, forteller Ronglan.

Solide produksjonsplaner
Det norske arbeider tett med Exxon
Mobil som er operatør på Jotun B,

plattformen som skal ta imot oljen fra
Jette før den går til Jotun A for proses-
sering og eksport.  Jette blir bygd ut
som ett undervannsfelt. 

Den nye driftsdirektøren ser samti-
dig framover mot selskapets neste ut-
bygging. Det norske er operatør for
Draupne som er vesentlig større enn
Jette. Selskapet skal nå velge driftssy-
stemer som også kan brukes til framti-
dige utbygginger. En annen viktig
oppgave nå er å få på plass solide pro-

duksjonsplaner. 
– Når vi starter produksjonen vi vil

fra dag til dag følge tett utviklingen av
feltet.  Jette er et marginalt felt som
gjør det enda viktigere å optimalisere
produksjonen. Vi må hele tiden ta
mange små, men viktige, beslutninger.
Det er viktig å unngå hendelser i drifts-
fasen, sier han.

Jette inneholder om lag 14 millio-
ner fat oljeekvivalenter. Den innle-
dende produksjonen vil være på rundt

14 000 fat for lisensen.
Med dagens oljepriser
kan feltet gi bruttoinn-
tekter på åtte milliarder
kroner. Boringen av pro-
duksjonsbrønnene er
allerede i gang.

Ser frem til Draupne
Neste steg for Det nor-
ske er utbyggingen av
Draupne der selskapet
får sin første plattform.
Draupne skal bygges ut
med en bunnfast platt-
form med første stegs
prosessering. Brønn-
strømmen skal deretter
gå videre til Edvard Gri-
eg (tidligere Luno) for
videre prosessering og
eksport.. Det norske tar
sikte på å sende inn
plan for utbygging og
drift (PUD) for Draupne i
fjerde kvartal i år. Opp-
start for produksjonen
på Draupne ventes i
fjerde kvartal 2016.

Draupne har sikret prosesseringskapa-
sitet på Edvard Grieg for 50 000 fat ol-
jeekvivalenter ved produksjonsstart.
Dette økes gradvis til 75 000 fat fra
oktober 2018. Feltet inneholder an-
slagsvis 143 millioner fat oljeekvivalen-
ter.  Det norske har en andel på 35
prosent i Draupne.

Det norske:

Skal drifte oljefelt fra Torvet i Trondheim

Maria kan koste 21 milliarder

Dr. Rainer Seele er Chairman of the Board of
Executive Directors of Wintershall Holding
GMBH.
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Fabricom skal vokse 
seg stor i Trondheim!
Det skjer mye i Fabricom, ikke minst i Trondheim, 

Søk nå! 
www.fabricom.no
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IKM Ocean Design i Trondheim
er meget godt fornøyd etter å
ha fått tildelt FEED kontrakter
fra Det norske på Draupne og
fra Statoil på Aasta Hansteen.

IKM Ocean Design har i dag 30 ansat-
te i Trondheim, og spesialiserer seg på
utvikling og design av subseafelt. Nylig
ble de tildelt prosjekteringskontrakten
for Det norskes planlagte utbygging
av Draupne.

– Vi synes det er veldig artig at Det
norske velger en lokal aktør for denne
utbyggingen. Vi var inne og gjorde en
del jobbing for dem på Jette, men
Draupne er en mye mer omfattende
jobb. Kontrakten dekker alt av rørled-
ninger, subsea-produksjonstrukturer
og  tie-ins og eksportrør, forteller Pe-
der Hoås i IKM Ocean Design.

Prestisje på Aasta Hansteen
IKM Ocean Design ble også valgt av
Statoil for FEED Design (med opsjon
for Detail Engineering) av feltrørene
og kablene på Aasta Hansteen feltet i
Norskehavet (tild. Luva). Kontrakten
omfatter i tillegg til prosjektering av
feltrør og kabler til Luva Subsea Tem-
plate, også prosjektering av  feltrørene

og kablene for Snefrid
Subsea Template og
Haklang Subsea Tem-
plate.

Dette er ikke bare
en betydelig kontrakt i
volum, men også et
prosjekt med mye pre-
stisje og strategisk be-
tydning. Vanndyp på
over 1300 meter,
kombinert med de git-
te bølge-, strøm- og
temperaturverdiene,
gir noe av de mest
ekstreme forholdene
for et nytt felt som
skal bygges ut på
norsk sokkel, så dette
blir virkelig et referan-
seprosjekt for oss, sier
leder av Trondheims-
kontoret, Bjørn Lunde.

Selskapet er forøv-
rig i ferd med å utvide
lokalene for å huse vi-
dere vekst i Trond-
heim.

IKM Ocean Design:

Til venstre: Dines Haslund, Company Rep. for Det norske på Draupne.
Til høyre: Peder Hoås i IKM Ocean Design, Trondheim.

Det norske handler lokalt
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Bergen Group Fosen har 
tegnet en ny kontrakt med
Volstad Maritime om bygging
av et stort og topp moderne
offshorefartøy. Kontrakten 
har en verdi på ca 750 millio-
ner kroner, og er den andre
kontrakten som er inngått
med rederiet i løpet av to
måneder. Samlet representerer
bestillingene de største 
skipsbyggingskontraktene
gjort i Norge hittil i år.

Kontrakten gjelder bygging av et stort
og avansert OCV-fartøy (Offshore
Construction Vessel) med en lengde
på 125 meter og 25 meter bredde. 

– Bergen Group har registrert en
økende interesse fra både gamle og
nye kunder som vurderer bygging av
avanserte offshorefartøy ved våre
verft. Denne kontrakten med Volstad
Maritime AS bekrefter at vi har et
spennende og fremtidsrettet marked
for bygging av denne typen skip, sier
konsernsjef Terje Arnesen i Bergen
Group. 

Verftsdirektør Arnar Utseth ved

Bergen Group Fosen er svært godt for-
nøyd med å kunne skrive to nybyg-
gingskontrakter med samme rederi
bare i løpet av to måneder. Den forrige
kontrakten ble signert den første uken
i februar i år, og gjelder også bygging
av et OCV-fartøy. 

– Vi er stolte over at rederiet ønsker
å videreføre det godt etablere samar-
beidet med oss, og vi på Fosen ser
frem til å kunne bygge enda et topp
moderne, avansert og fremtidsrettet
skip til Volstad Maritime, sier Arnar Ut-
seth. 

Nummer åtte i rekken
Volstad Maritime AS har siden 2005
bestilt alle sine åtte nybygg hos Ber-
gen Group Fosen. Fem av disse er
allerede levert. Ett skip er under full
produksjon ved Fosen og skal leveres
sommeren 2012. Det syvende skipet
som det ble skrevet kontrakt på i fe-
bruar i år skal leveres i 3. kvartal 2013,
og den nye kontrakten i dag på skip
nummer åtte har leveringstid i 4. kvar-
tal neste år.

Volstad Maritime AS er et privateid
norsk offshoreselskap med hovedkon-

tor i Ålesund. Firmaet er godt etablert
i det internasjonale markedet med en
moderne flåte av svært avanserte off-
shoreskip. 

Bergen Group har i løpet av de fem
siste årene levert til sammen 16 avan-
serte offshorefartøy til en rekke ulike

kunder både nasjonalt og internasjo-
nalt. Konsernets skipsbyggingsdivisjon
skal i løpet av 2012 levere ytterligere
fire ulike skip med en samlet
kontraktsverdi på NOK 2,7 mrd. kro-
ner.

1,5 mrd. så langt i år
Medvind på Fosen:

Det nye gassfunnet på Zidane
2-prospektet i Norskehavet
representerer en betydelig
økning av Zidanes kommersiel-
le potensial.

Operatør for lisensen RWE Dea Norge
opplyser at  foreløpig beregning av
størrelsen på funnet er mellom 4 og
13 milliarder kubikkmeter utvinnbar
gass.  Brønnen er lokalisert 3,5 kilome-
ter fra Zidane 1-brønnen og ca. 15
kilometer nordvest for Heidrun-feltet

RWE Dea markerte seg i Norskeha-
vet i 2010 med funnet av Zidane-1.
Den samlede størrelsen på de to fun-
nene er på 7-31 mrd. kubikkmeter ut-
vinnbar gass. Men reserven i funnet
forsvarer ikke en egen feltutbygging.

Ønsker samarbeid
RWE Dea Norge inviterte for en tid til-
bake til samarbeid på tvers av lisens-
gruppene i Norskehavet for å bygge ut
gassfelt tilsvarende halve Ormen
Lange.

– 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, mener Hugo Sandal, styreleder
i RWE Dea Norge.

For i området rundt Zidane ligger
flere mindre gassfunn. Noen som kan
stå på egne ben, som Aasta Hansteen
og Linnorm, andre som kun kan byg-
ges ut ved samarbeid mellom de ulike
operatørene. I den siste kategorien er
Totals Victoria og Centricas funn Fo-
gelberg kandidater i en helhetsløsning
for området.

– Alle ressursene i området er for-
delt på mindre felt. Vi må ikke la tradi-
sjonell tenkning hindre realisering av
disse, og vi må tenke på tvers av lisens-
gruppene, opplyser Sandal.

Et 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
Aasta Hansteen  og til Nyhamna. RWE
Dea mener dette også vil ha en oppsi-
de for Statoil, da de kan bruke Hei-
drungassen som trykkstøtte for å få ut
mer olje fra reservoaret.

Verdiøkning
på Zidane

Stand B290/29

1992-
2012

20 år

Hugo Sandal, styreleder 
i RWE Dea.



2010 Award Winner

Thermotite® ULTRA™

• Bredero Shaw’s advanced subsea thermal insulation 
system

• Unlimited water depth capabilities and unmatched 
insulation performance

• Field joints coatings for end-to-end solutions
• First wet insulated subsea fl owline installed in the 

Arctic (Goliat project)

Simulated Service Vessel (SSV)

• Introducing the most advanced and accurate testing 
facility for deep sea insulation systems

• Precise simulation of all extreme conditions up to 
3,000-m depth and temperatures up to 180° C

• Direct pipe wall measurements with real-time data 
acquisition

• Quick and accurate risk assessment

shawcor.combrederoshaw.com

2012 Award Winner

Stand B290/8
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Midt-Norge stiller rekordsterkt
på årets ONS i Stavanger 28-
31. august. En fellesstand på
hele 640 m2 er blant de stør-
ste på hele messa, og 38
bedrifter fra Midt-Norge deltar
med egne stands. 

De tre midtnorske fylkeskommunene
Møre og Romsdal og Sør- og Nord-
Trøndelag holder åpent hus i den store

felleskantina, og serverer kortreist mat
av høyeste kvalitet med godt drikke.
Dette blir erfaringsmessig en av de
hotteste møteplassene på hele messa.

– Vi holder hus i den store B-hallen
som er inngangshallen til ONS, og vi
regner med godt besøk og hektisk
virksomhet, sier arrangør av Midt-Nor-
gestanden Christian M. Bachke i Mid-
nor CNI. På vår stand har vi flere tunge
offshoreaktører som Ulstein Group og

Sintef/Marintek som stiller ut sammen
med mellomstore og små bedrifter
som her får vist frem sine produkter
og tjenester.

På en storskjerm på hele 4x8 m på
veggen over vår stand får utstillerne
fortløpende profilert seg.

Markedet er meget godt for tiden,
og vi regner med høyt trykk og stor
aktivitet. Her vil avtaler og kontrakter
bli inngått fra første dag.

Ny rekord på ONS 2012

Om lag 200 kilometer vest for
Mørekysten ligger et jomfrue-
lig leteområde, som det knyt-
ter seg stor spenning til, men
et tykt lag med basalt et par
kilometer under havbunnen
holder godt på hemmelighe-
tene. Nå jobbes det med å

knekke den såkalte basaltko-
den.

Basaltlaget ble dannet for 45-60 milli-
oner år siden, da jordskorpen mellom
Norge og Grønland ble delt. Basalten
er en svært kompakt, vulkansk berg-
art, og med dagens leteteknologi er

det en stor utfordring å kunne «se»
gjennom basaltlagene. Prosjektgrup-
pen Sub-basalt har i flere år jobbet
med å samle informasjon om disse
områdene, for å knekke basaltkoden.
Gruppen finansieres av et konsortium
bestående av 18 oljeselskaper. Pro-
sjektgruppen planlegger å bore to
grunne brønner på Mørerandhøgda
neste år. Det er også store forvent-
ninger til Statoils planlagte boring av
Brugdan prospektet på Færøysk sokkel
senere i år. 

Statoil forsøkte å bore prospektet i
2006, men måtte gi opp før de plan-
lagte dyp var nådd, på grunn av tek-
niske problemer.Før denne boringen
mente mange at basalten var for hard
for borekronene, men dette viste seg å
være feil. Statoil er også med i PL 527,
som ble tildelt i 2009 med Chevron
som operatør. Denne lisensen ligger i
sub-basalt området. 2D og 3D seis-
mikk er samlet inn av EMGS. Beslut-
ning om å bore en brønn må tas innen
2015, opplyser selskapet.

Planlegger basaltboringer

Konferanser og 

seminarer
29.05.2012.
Orkangerkonferansen 2012.
www.orkangerkonferansen.no 

30-31.05.2012.
HMS-konferansen, Kristiansund
www.komvekst.no

17.07.2012.
JazzGass 2012, Molde
www.mrfylke.no 

28.08-31.08.2012.
ONS 2012, Stavanger
www.ons.no

Bransjemøter olje & gass

04.06.2012
Maritimt Forum Midt-Norge
Medlemsmøte
www.maritimt-forum.no 

07.06.2012
NPF Trøndelag
Sommermøte hos Siemens
www.npf.no

Petropolen
31.05.2012
Petropolen, Molde
www.petropolen.no

14.06.2012
Petropolen, Molde
www.petropolen.no

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.

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...

Midt-Norge-kantina vil også i år bli et populært samlingspunkt på ONS.
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Linjebygg Offshore viste sin
nye løsning for skvalpesonear-
beid på Njord i den gamle
ubåtbunkeren Dora 2 i
Trondheim, og olje- og energi-
minister Ola Borten Moe kas-
tet glans over begivenheten.

Metoden er utviklet for Statoil spesielt
for jobben med å skifte anoder i skval-
pesonen på Njordplattformen. Med
denne løsningen oppnås enorme be-
sparelser. I stedet for å avbryte oljepro-
duksjonen og heve plattformen, kan
nå anodene skiftes uten å forstyrre. Nå
demonteters de utslitte anodene og
nye monteres mens produksjonen på-
går for fullt.

Med vår kunnskap om tilkomsttek-
nikk og vår teknologi er vi i verdens-
toppen når det gjelder vedlikehold og
modifikasjon i skvalpesonen sier daglig
leder Kristoffer Jensen. Vi har avde-
linger i Aberdeen, Houston og i Neder-
land, og vi ser for oss et sterkt vok-
sende marked.

Skvalpesoneteknikk for Njord

Olje- og energiminister Ola Borten Moe er engasjert tilskuer i Dora 2 når norsk offshoreknologi som er eksportklar for
verdensmarkedet demonstreres.Fra venstre Ingve Theodorsen (Statoil), Martin Hasle (LBO), Statsråd Ola Borten Moe og
Ståle Karlsen (LBO).

Industri, infrastruktur og visjoner
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Teknologidirektør i Statoil, Siri Espedal Kindem. Kindem begynte i Statoil i 1990 og har jobbet med IOR-prosjekter på
lab og som reservoaringeniør. Hun var leder for reservoarteknologi før hun 1 januar 2011 ble direktør for enheten
Technology Excellence i Statoil.

Operatørens hjørne

Økt utvinning – hver eneste dag
Statoil ligger for første gang an til
å få ut over halvparten av oljen i
reservoarene sine på norsk sokkel.
Det er nesten én prosent mer enn
året før og utgjør 327 millioner fat
olje - mer enn 200 milliarder kro-
ner i nye verdier med en antatt ol-
jepris på 100 dollar fatet.

På verdensbasis utvinnes omtrent
35 prosent av oljen. Statoil har 50
prosent på sine oljefelt mens Norsk
sokkel sett under ett, har en utvin-
ningsgrad på 47 prosent. 

Verdens befolkning vokser, og vi
trenger mer energi. For å løse den ut-
fordringen trenger vi både å finne mer
olje og gass, og å få ut mer fra eksiste-
rende felt. For Statoil er leting og økt
utvinning like viktig for å opprettholde
produksjonen fra norsk sokkel. 

Best i verden
Når vi klarer å øke utvinningen fra et
felt kaller vi det å modne fram reser-
ver. I fjor modnet vi fram reserver på
norsk sokkel tilsvarende de to funnene
Skrugard og Havis til sammen. Fra
plan for utbygging og drift for feltene
vi opererer ble levert og fram til i dag
har vi modnet fram 1,2 milliarder ku-
bikkmeter olje, eller drøyt 7,5 milliar-
der fat.  Det er dobbelt så mye som vi
tar ut av Norges mest produserende
oljefelt, Statfjord. 

At vi får ut så mye mer her enn el-

lers i verden, skyldes flere forhold. På
norsk sokkel er geologien gunstig og
det er mange gode reservoarer. De er
ikke like, noen er mer utfordrende enn
andre. Derfor varierer også utvinnings-
graden fra 66 % på Statfjord til 20 på
Njord.

Myndighetene har vært en pådriver
og stimulerer til å oppnå økt utvin-
ning. Dette har bidratt til at vi har olje-
selskaper og leverandørindustri som er
kreative og som er opptatt av å være
best mulig på ressursforvaltning. 

Statoil har gjennom flere år testet,
utviklet og tatt i bruk teknologi som
gjør at vi klarer å hente ut så mye og
fortsatt drive lønnsomt. Vårt forsk-
ningsbudsjett økte i år til 2,8 milliar-
der, og halvparten rettes inn mot
forskning på IOR.

I Statoil jobber nær 3 000 personer
med hvordan vi skal få ut mer olje og

gass fra reservoarene våre, og vi har
nær 300 prosjekter på gang.

Ulike tiltak
Det viktigste bidraget til økt utvinning
er boring av nye brønner og vedlike-
hold av eksisterende brønner. Jo flere

brønner, jo større deler av oljereservo-
arene når vi. Riggkapasiteten på norsk
sokkel er begrenset og utvidet kapa-
sitet er viktig for å sikre økt utvinning.
Derfor har Statoil tatt flere viktige grep
for å sikre riggkapasiteten og har lan-
sert tre helt nye riggkategorier for
bruk på norsk sokkel. Disse er skred-
dersydd for oppgaven og vil bidra til
reduserte operasjonskostnader. Statoil
har hatt et tett samarbeid med leve-
randørindustrien i utviklingen av disse
riggtypene. 

Etterhvert som vi borer brønner og
produserer olje og gass får vi mer in-

formasjon som gir oss enda bedre for-
ståelse av reservoaret slik at vi kan få
enda mer olje og gass ut. Et viktig
verktøy i denne sammenhengen er
geofysisk reservoarmonitorering (4D
seismikk) som gjør oss bedre i stand til
å designe og plassere brønner riktig. 

Vi piloter også metoder offshore
der vi tilsetter noe i vannet eller gassen
vi injiserer – eller tar bort noe: På Hei-
drun vil vi rett og slett bruke avsaltet
sjøvann til å få ut mer av den oljen
som ikke så lett flommer til brønnene. 

Etterhvert som vi kommer lenger ut
i halefasen på et felt må nye tiltak til.
For eksempel kan vi senke trykket på
plattformen slik at olje og gass flom-
mer lettere til brønnen. 

Teknologisprang under vann   
Vi jobber også for å øke utvinningen
fra gassfelt. Nå utvikler vi undervanns
gasskompresjon på Åsgard-feltet som
skal stå klart i 2015 som det første i
verden.  Undervannskompressoren
skal gi drivkraft slik at gassen fra reser-
voarene kan transporteres til plattfor-
men og gi 280 millioner oljeekvivalen-
ter ekstra.

Statoil tenker økt utvinning hver
eneste dag. Enda mer olje, enda mer
gass – og enda mer penger. Gjennom
skatteordning og statlig eierskap går
mesteparten av inntektene fra oljein-
dustrien til samfunnet.

«Statoil har gjennom flere år testet,
utviklet og tatt i bruk teknologi som gjør 
at vi klarer å hente ut så mye og fortsatt
drive lønnsomt. Vårt forskningsbudsjett
økte i år til 2,8 milliarder, og halvparten

rettes inn mot forskning på IOR.»

Muligheten til å bore lengre
brønner vil kunne bety store
besparelser ved feltutvikling. 
En gruppe forskere på Sintef
har utviklet konseptet «Rifle
Well», som kan gi oljeselska-
pene økt rekkevidde.

– Ambisjonen er å doble mulig lengde
i forhold til dagens standard på åpne
hull i små dimensjoner, men det er for
tidlig å konkludere om dette er realis-
tisk fortsatt eller ikke, sier Jan David
Ytrehus, forsker ved Sintef.

Ideen går ganske enkelt ut på at
man lager riller i borehullene på sam-
me måte som man har riflede kanon-
løp. Simuleringer Sintef har gjort viser
at viser at riflede hull viste bedre ren-
seegenskaper enn tradisjonelt rundere
hull.  Sintef har derfor utviklet et frese-
verktøy som lager rifler i eksisterende

borehull. Verktøyet sitter bak borekro-
nen, og er integrert i borestrengen.
Potensialet er stort, og teknologien
har en rekke interessante anvendelses-
områder også innenfor konvensjonell
boring.

Gevinsten ligger i at man med Rifle
Well-teknologien kan bruk eksiste-
rende brønner for å nå nye deler av re-
servoaret, eller reservoar som ligger
lengre unna den opprinnelige brøn-
nen, siden det åpner døra for produk-
sjon med tynnere brønner. I en tradi-
sjonell oljebrønn blir casingene stadig
tynnere, jo dypere brønnen er , og til
slutt vil diameteren på casingen sette
en naturlig begrensing på brønnleng-
den på grunn av dårlige strømnings-
egenskaper. Rifle Well synes å ha en
løsning på dette problemet. Kostna-
dene ved boring av oljebrønner og
drift, utgjør rundt halvparten av inves-

teringskostnadene ved feltutvikling på
norsk sokkel, så potesialet for bespa-
relser er enormt. 

Kan øke utvinningsgraden
Rifle Well-teknologien vil også kunne
bidra til å øke utvinningsgraden. 

– Dersom brønner kan bores ras-
kere og rimeligere vil en kunne nå
større deler av reservoarer. Dette kan
skje gjennom grenbrønner og utnyt-
telse av lengre rekkevidde eller
gjennom å bore flere brønner. Et viktig
poeng er også at teknologien åpner
for at en kan utvide brønndiameteren i
produserende lag, noe som også kan
forenkle brønnkomplettering og for-
bedre produksjonen, sier Ytrehus.

Deler av teknologien kan komme i
markedet i løpet av et par år, men
lange brønner med bruk av rifletekno-
logi må utvikles videre og valideres vi-

dere før kommersiell bruk blir aktuelt.
Teknologien åpner for at man en

dag kan bore "offshore" fra land. 
Dette vil være en mulighet særlig i

områder der en av ulike årsaker ikke vil
ha borerigger i operasjon. Boring fra
land gjøres også i dag, men ikke på
norsk sokkel. Dersom en kan utvide
rekkevidden og samtidig holde prisen
nede kan dette være en aktuell løs-
ning og her, forklarer Ytrehus.

Utviklingsprosjektet støttes av Nor-
ges forskningsråd, Statoil, Det Norske,
Dong Energy i Danmark og BG.

Vil bore lengre brønner



Linjebygg Offshore AS (LBO) med hovedkontor i Molde, har levert tjenester til 
olje- og gassindustrien siden tidlig på 90-tallet. Vi løser krevende oppgaver høyt 
og lavt, og bidrar til viktig lokal og regional verdiskaping. Våre ansatte, 
deriblant mer enn 100 ingeniører og nærmere 350 offshoreoperatører, utgjør 
en unik kombinasjon av kompetanse og erfaring innen våre fagområder. 
Besøk oss på ONS stand B290 eller se mer på www.lbo.no

DESIGN & 
ENGINEERING

INSPEKSJON & 
NDT-TJENESTER

SPESIALPROSJEKTER
HØYT & LAVT

ISO-FAG
V&M-TJENESTER

LOKAL OG REGIONAL VERDISKAPING
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Stand B290/24

IOR (increased oil recovery)
skal sørge for å får opp utvin-
ningsgraden på oljefeltene. 
Ett av IOR-verktøyene sitter
Malm-bedriften RO-Solutions
på. 

Vann med riktig kjemisk sammenset-
ning viser seg  ha betydning for pro-
duksjonsegenskapene til et reservoar.
RO Solutions har spesialisert seg på av-
salting av vann, men jobber nå med et
prosjekt hvor de fjerner eksempelvis
70-80 prosent av saltet, og 99 prosent
av andre saltkomponenter. Slik kan RO

Solutions skreddersy vann etter oljesel-
skapenes behov, og lage det vannet
som fungerer best i ulike former for re-
servoarbergarter. Firmaet har allerede
tatt de første stegene inn i fremtiden.

Statoil har testet teknologien, med
godt resultat.  Nå ønsker selskapet å ta
i bruk en fullskalapilot på et felt de
opererer utenfor kysten av Brasil.

– Vi har levert et forslag til Statoil
for en slik løsning, og vi merker nå på-
gang fra flere oljeselskaper som øn-
sker å bruke teknologien, forteller Per
Kosberg, adm. dir. i RO Solutions.

RO Solutions lager også moduler
for full avsaltning av sjøvann, og tek-
nologien har stort potensial. 

– Dette er moduler som tar relativt
liten plass. Anlegget avsalter sjøvann,
som i sin tur kan benyttes i rensepro-

sessen av råoljen.  Dette
vannet kan selvsagt også
brukes til drikkevann og
annet rentvannbehov. Vi
jobber også med teknolo-
gi som kan rense produ-
sert vann, noe vi mener
det bør være et stort mar-
ked for. Vi jobber også

med et nytt konsept for oksygenfjer-
ning i vann, noe det er stor interesse
rundt, forteller Kosberg.

Mer olje med 
skreddersydd vann

Aker Solutions etablerer seg 
i disse dager i Ålesund.
Regionen har stor maritim
kompetanse, og denne vil
Aker benytte seg av for å
befeste sin sterke stilling på
offshoremarkedet.

– Ålesundsregionens maritime industri
er kjent for sin høye ingeniørkompe-
tanse, og med denne etableringen
styrker vi vår tilstedeværelse på Vest-
landet og kan derved gi enda bedre
støtte til våre kunder offshore sier Tore
Sjursen, leder for vedlikehold og modi-
fikasjon. Vi har allerede 7 ansatte i Åle-
sund, og går straks i gang med ytterli-
gere rekruttering.

Ålesundkontoret vil arbeide tett
med de andre Aker Solutions-konto-
rene over hele landet, og vil levere spe-
sialtjenester innen strukturdesign,
strukturanalyse og maritim design.

Aker Solutions 
satser i Ålesund

Tore Sjursen, leder for vedlikehold og
modifikasjon i Aker Solutions.
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Politikeren har ordet

Kommunene som regionale
utviklingsaktører
Ofte blir det kommunepolitiske foku-
set primært rettet mot kommunen
som tjenesteleverandør. Her er oppga-
vene i stor grad rettighetsfestet
gjennom lover og forskrifter og den
kommunale økonomien strekker ofte
ikke til. Da kan kommunens rolle som
samfunnsutvikler lett bli nedprioritert.
Kommunene må i tett samarbeid med
næringslivet sørge for å legge til rette
for videre vekst og utvikling. Konkur-
ransen om de beste hodene er ikke et
distriktsmesterskap, men en nasjonal
og internasjonal konkurranse. Molde-
regionen har alle forutsetninger for å
bli en av vinnerne.  

Vi tror det er noen elementer som er
avgjørende for å skape en positiv sam-
funnsutvikling i Molde-regionen, og

det starter med omdømme. Undersø-
kelser viser at Molde fremstår med høy
kjennskap og med et meget positivt
nasjonalt omdømme. Byen har et re-
nommé som en attraktiv kommune

med et rikt kultur- og idrettsmiljø og
med en vakker beliggenhet. Dette er
viktige verdier som vi må forsterke og
videreutvikle.

Samtidig ser vi at byen i mindre grad
assosieres med sine sterke industri-
klynger. Vi må i større grad selge inn
Molde-regionens allsidige og sterke
næringsliv. Hvem er oppmerksom på

at Molde har den sterkeste ingeniør-
clusteret mellom Bergen og Trond-
heim, og at Molde kommune er en av
de største industrikommunene i Møre
og Romsdal?  Og hvor godt kjent er
variasjonen i jobbtilbudet for begge
kjønn? Kommunen har en arbeids-
plassdekning på 124 %, det vil si vi
har et overskudd på 3.250 arbeids-
plasser. 

I 2011 hadde Molde en netto befolk-
ningsvekst på 1,6 %; den sterkeste
økningen som er registrert de siste 40
år. Og vekst i innbyggertallet er et vik-
tig mål i kommuneplanen. Vi må kun-
ne tilby et urbant bysentrum med et
bredt handels-, service- og kulturtilbud
som tilfredsstiller velutdannede voksne

mennesker. Den naturlige bo og ar-
beidsmarkeds-regionen må ha nådd
en kritisk masse for å kunne oppnå
selvforsterkende vekst. For å nå målet
må kommunen aktivt legge tilrette for
et variert boligtilbud for mennesker i
alle livsfaser. Det må til enhver tid fin-
nes ferdig regulerte og byggeklare bo-
ligfelt for eneboliger, rekkehus og lei-
ligheter i lavblokker og blokker i alle
prisklasser, og det må finnes tilbud
både for kjøp og leie.

Utdanningsnivået i Molde er høyt
over regionens og over det nasjonale
gjennomsnittet. Tilgangen til økt kom-
petanse er avgjørende for en regions
videre utvikling. Utdanningstilbudet i
Molde er preget av nyrenoverte, mo-
derne grunnskoler og to store og gode
videregående skoler som også er i ferd
med å bli modernisert. Søkningen til
Høgskolen i Molde - med status som
vitenskapelig høyskole - har vært me-
get god de siste årene. Våre ungdom-
mer og tilreisende har dermed tilgang
til et variert og kvalitativt godt utdan-
ningstilbud. 

Alle undersøkelser viser at vi i Mol-
de-regionen kan tilby «det gode liv».
Vi ligger i toppen på alle levekårs-
undersøkelser og har et sterkt og allsi-
dig næringsliv. Det blir kampen om
«de beste hodene» som vil avgjøre om
regionen fortsatt skal spille i den na-
sjonale og internasjonale eliteserien.

«Vi må i større grad selge inn Molde-regionens allsidige
og sterke næringsliv. Hvem er oppmerksom på at Molde
har den sterkeste ingeniør-clusteret mellom Bergen og
Trondheim, og at Molde kommune er en av de største

industrikommunene i Møre og Romsdal?»

Torgeir Dahl er ordfører i Molde, utdannet siviløkonom, med lang erfaring
fra næringslivet. 1. vara til Stortinget for Høyre i Møre og Romsdal.

for 15 år siden

Metanolfabrikken åpnet
Det var en stolt kommunalminister
Kjell Opseth som kunne erklære
metanolfabrikken på Tjeldbergodden
åpnet. Han understreket at dette ikke
bare var en merkedag for Midt-Nor-
ge, men for hele landet. Adm dir i
Statoil, Harald Nordvik var ikke
snauere enn at han kalte det en mer-
kedag for hele landet. 

Saga bekrefter 
kjempefunn
Oljeselskapet Saga setter nå alt inn
på å få undersøkt Kristinfeltet på Hal-
tenbanken så raskt som mulig. En ny
brønn er i startfasen mens den plan-
lagte brønnen i Lavransstrukturen er
satt på vent. Funnene i Kristin er lang
større enn forventet og vi ser en bety-
delig oppside sier informasjonssjef
Andreas Quale i Saga.  

Rørsuksess på Aker Verdal
Aker Verdal har hatt stor suksess med
sin metode for kaltbøying av rør til
konstruksjoner for oljeindustrien.
Metoden er nå godkjent av alle in-
stanser, og avdelingen er fullt belagt.
Vi har arbeidet med å utvikle meto-
den sammen med Sintef siden 1989,
og har nå fått fullt gjennomslag sier
Hugo Klausen i Aker Verdal. 

Orkangerbedrifter 
går sammen
De to Orkangerbedriftene Vigor In-
dustrier og Reinertsen Industrier Or-
kanger ble 1. april slått sammen til en
bedrift under navnet Reinertsen Vi-
gor. Bedriften fortsetter virksomhe-
ten i anlegget på Orkanger, og Geir T.
Suul blir ansatt som daglig leder. Suul
kommer fra stillingen som overinge-
niør hos Reinertsen Engineering. Det
nye selskapet har ca 200 ansatte.

Nr 2, mai 1997

Moldejazz, Norges største og desidert
mest kjente jazzfestival.
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Olje og energiminister Ola
Borten Moe, og studentene på
årets Norskehavskonferanse
oppfordrer oljeindustrien til en
sjarmoffensiv.

– Fortell elevene på ungdomsskolen
om den eventyrlige og internasjonalt
ledende oljebransjen vi har i Norge,
var oppfordringen. Borten Moe benyt-
tet også konferansedagen den 8. mars
til å bekjentgjøre at navnet på Luvafel-
tet blir Aasta Hansteen, etter den ru-
vende kvinnesaksforkjemperen. 

– Interessen for realfag har økt med
åtte prosent siste år, slik sett er vi på
gli, kunne Sandra Nyborg Boch, leder
for Senterungdommen fortelle. Jen-
tene er i farta, men vi trenger mange
flere. Også studentene fra NTNU opp-
fordret oljeselskap og oljeindustrien til
å invitere studentene hjem til seg for å
vise dem jobb og karrieremulighetene
i denne fantastiske bransjen.

Gro Gunleiksrud Haatvedt, Statoil,
snakket om de spennende mulighe-
tene for å finne olje under basaltlaget i
Norskehavet. Chevron/Statoil vil ta stil-
ling til eventuell boring i løpet av mai.
Oljedirektoratet planlegger at det skal

borres av to brønner gjennom basal-
ten, muligens så tidlig som neste år.

Hele 17 oljeselskap og leverandør-
bedrifter stilte ut på Jobbtorget på
konferansen. Med et stort antall stu-
denter fra NTNU og Høyskolen i Sør-
Trøndelag kan Norskehavskonferansen
også i år smykke seg med at den er
den oljekonferansen i landet som har
lavest gjennomsnittsalder og størst
kvinneandel.

Norskehavskonferansen 2012:

Den attraktive oljeindustrien

Stand B290/28

Studentene fra NTNU hadde et
humørfylt innslag om poenget med
jenter.

Olje- og energiminister i passiar med fylkesordfører i
Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, og fylkesrådsleder Odd
Eriksen fra Nordland.
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– Det er et stort ansvar, men
veldig spennende å være midt
i hjertet av verdiskapingen i
Norge, mener Lars Sørum, som
går inn i jobben som adminis-
trerende direktør for Sintef
Petroleumsforskning med iver
og ydmykhet.  

Så langt beskriver han jobben som å
være midt i smørøyet.

– Dette er spennende. Vi jobber
mot en næring som er den største i
landet, og som vil være det i lang tid
fremover, med stadig mer internasjo-
nal tilstedeværelse. Vi har gode fag-
folk, og jeg mener vi har det som skal
til for å lykkes, sier Sørum engasjert.

– Vi skal møte dem og lytte, og vi
skal bidra til at vi har en bærekraftig
petroleumsindustri også i framtiden,
legger han til.  

En politisk premissgiver
Sintef Petroleumsforskning er nå inne i

en prosess hvor de ser på fremtidens
strategi. 

– Det som foregår under bakken og
havbunnen vil alltid være viktig for
oss, og vi skal bygge på det vi har.
Brønnstrøm, flerfase, formasjonsfy-
sikk, basseng, boring og brønn er
blant de er felter vi er veldig gode på i
dag, og det skal vi også være i framti-
den. Men IOR (increased oil recovery),
geofysikk, reservoarforståelse, og ikke
minst utfordringene knyttet til oljeut-
vinning i Arktiske strøk, vi være helt
sentralt for oss fremover, forklarer
han.

Sørum legger til at Sintef Petro-
leumsforskning skal også bidra med
faktabasert informasjon inn mot Nor-
ges petroleumspolitikk. 

Sørum har hatt mange lederstilling-
er i SINTEF Energi, blant annet som
forskningsleder, seniorforsker og
forskningssjef. Han har også ledet en
rekke forskningsprosjekter og vært ko-
ordinator for store, internasjonale pro-

sjekter finansiert av EU.
Han er utdannet sivilinge-
niør fra NTH i 1991, og
har sterk faglig kompe-
tanse innen energiområ-
det. Han tok doktorgrad i
2000, og ble utnevnt til
sjefsforsker i 2009. 

Sintef Petroleums-
forskning, utfører pro-
sjekter som skal  forbedre
kartleggingen og utvin-
ningen av de nasjonale
og internasjonale olje- og
gassressursene på en
lønnsom, miljøvennlig og
sikker måte. Instituttet
har 106 ansatte, og had-
de i 2010 en brutto om-
setning på  207 millioner
kroner.

I hjertet av verdiskapingen

Lars Sørum overtar roret i Sintef Petroleums-
forskning, som er i god vekst med mange
spennende prosjekter.


