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Finsk inntog i
Kristiansund
Finske Oy SteelDone Group 
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i at større konstruksjoner og nye
produkter vil bli montert og 
produsert i Kristiansund. 
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– Norsk tradisjon å ta
vare på råvarene
Fylkesvaraordfører i Sør-Trøndelag,
Arne Braut (Sp) mener det nå må
legges politiske føringer som gjør
at vi blir mer enn en råvareleveran-
dør av gass. 
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Nye kontorer og vekst
for Fabricom
Fabricom har ambisiøse planer for
sitt Trondheimskontor. I løpet av
året skal antall ansatte dobles 
fra 30 til 60.  
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Wintershall har så langt ikke
tatt noen endelig beslutning
om utbygging. Allikevel ser
man allerede konturene av en
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eventuell driftsorganisasjon.
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Ingvild Kjerkol:
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Midt-Norge –
en petroleumsregion
I år er Midt-Norge representert
med over førti bedrifter på ONS
i Stavanger – en bekreftelse på
regionens sterke posisjon i olje-
og gassmiljøet. Tilgangen på
kompetanse, nærhet til drifts-

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

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

Midten

Stjørdalsordfører Johan Arnt Elverum
(t.v.) legger inn en sterk søknad om
driftsorganisasjonen for Wintershall
til Ellen Braune og Svein Ildgruben.



Av Christian M. Bachke

LEDER

Neste utgave av Midt-Norsk Olje & Gass 
kommer 21. november 2012.

Midt-Norge har i år den største stan-
den på ONS i Stavanger. Dette viser
den sterke veksten av oljeindustrien i
landsdelen. 40 utstillere legger be-
slag på hele 640 kvm.

Utbyggingen av Norskehavet
startet for litt over 20 år siden, og et-
ter en litt nølende start utgjør i dag
oljeindustrien den viktigste industri-
en i landsdelen. 

Spennet er stort fra avanserte off-
shoreskip på Sunnmøre, adkomst-
teknikk i verdensklasse fra Romsdal,
landets største forsyningsbase i Kris-
tiansund, avansert rørteknologi på
Orkanger, landets ledende forsk-
ningsmiljø og en skog av teknologi-
bedrifter rundt Trondheim og tungt
produksjonsmiljø i Verdal.

I tillegg har Shell og Statoil byg-
get opp tunge driftsorganisasjoner i
Kristiansund og Stjørdal, samt at Sta-

toil har plassert hele sin forsknings-
virksomhet i Trondheim.

Og stadig flere leverandørbedrif-
ter til oljeindustrien bygger opp av-
delinger i Midt-Norge. Her fins fort-
satt god tilgang på ingeniører fra
landets tyngste utdanningsmiljø på
NTNU og HiST.

Fylkespolitikerne i Midt-Norge har
innsett oljeindustriens store betyd-
ning og sponser Midt-Norge-stan-
den med en stor og hyggelig kantine
hvor god kortreist mat fra landsde-
len serveres med godt drikke. Dette
blir garantert en av ONS sine hot-
spots i år og en fin møteplass for ol-
jeselskaper, leverandører, samar-
beidspartnere og politikere.

Agurktiden i sommer har vært pre-
get av en særnorsk debatt. Noen
blåruss fra BI og SSB hevder at den
høye aktiviteten i oljeindustrien er
direkte skadelig for landet. Lønnsni-
vået blir høyt og annen industri buk-
ker under. Dette har også fått gehør
blant politikere. 

Fremtiden blir ikke tryggere for
papirindustrien, smelteverk og an-
nen prosessindustri selv om vi trap-
per ned oljeindustrien. 

I Midt-Norge står olje- og gassin-
dustrien for over 30.000 arbeids-
plasser og 60 mrd kr i direkte omset-
ning. Rundt oss i verden ser vi sterk
økonomisk nedgang og dramatisk
arbeidsledighet. I Midt-Norge faller
arbeidsledigheten nå for sjette må-
ned på rad. Mye av grunnen til dette
er inntekter fra hele oljeindustrien
med ringvirkninger.

Vi er enige med Erik Haugane i
Det norske. Kalvinistisk selvpining er
noe av det vi er best på her til lands.
Når noe går godt har vi syndet, og
da må vi slutte med det.

Heldigvis har vi en olje- og energi-
minister som skjønner hvordan olje-
industrien resonnerer. Hvis tempoet
senkes, vil industrien flytte sin lete-
virksomhet til andre land. De ser ing-
en mening i å lete etter nye felt i
Norge hvis det skal gå flere tiår før
utbygging kan finne sted. Da blir ol-
jen og gassen liggende på havets
bunn og gir ingen verdiskaping.

Det er også nærliggende å se hva
som har skjedd med gassprisene.
Teknologi for utvinning av skifergass
ble utviklet, gassprisen falt til det
halve og markedet i USA forsvant
over natten.

Enorme summer går til energifor-
sking. Alle håper å finne alternative
energikilder som er billigere og ikke
forurenser. Inntil så skjer må vi ta
vare på de ressursene vi har, og sør-
ge for at vi får et utvinningstempo
som gjør at vi kan ta ut mest mulig
av de forekomstene vi har funnet. 

Det er derfor stor grunn til å være
skeptisk til politikere som tror det er
mulig å ri to hester samtidig.

Fortsatt full gass!

Størst på ONS

Også i år samlet Jazzgass
industri og politikere til som-
mermøte under den interna-
sjonale jazzfestivalen i Molde.

Transportløsninger for gass var årets
hete potet under Jazzgass i Molde.
Gasscodirektør Thor Otto Lohne var til
stede, det var også direktøren for felt-
utvikling nord i Statoil, Knut Gjertsen,
som var der for å orientere om utbyg-
gingen av Aasta Hansteen-feltet i Nor-
skehavet. Under konferansen kom det
frem at de to har nokså ulik oppfat-
ning av hvordan gassen fra nord skal
komme seg til markedet. Lohne er til-
henger av rør, da det er et alternativ
som sikrer at flere felt vil bli bygd ut.

Gjertsen på sin side opplyste om at
Statoil vil satse på LNG, da det gir høy-
ere gasspris enn røralternativet. 

Professor Arild Hervik i Møreforsk-
ning var også en av deltakerne. Han
beskrev den veksten olje- og gassin-
dustrien i Møre og Romsdal kan stå
overfor de neste 8-10 årene. Hervik
spår at det vil skapes rundt 3.000 nye
årsverk i bransjen fram mot 2020, og
at 1.000 av dem vil bli etablert rundt
oljemiljøet i Kristiansund. De store ut-
byggingene i Norskehavet er i ferd
med å modnes, og utbyggingene vi
står ovenfor kan utløse investeringer
på ufattelige 100 milliarder kroner el-
ler mer. Jazzgass arrangeres av Møre
og Romsdal fylkeskommune.

Mye rør på JazzGass

Bacalao bistro

Kristiansund stiller også i år
med egen paviljong under
Stavanger Oljefestival, som
avholdes 28.-30. august 
i tilknytning til ONS.

– Stavanger Oljefestival og Bacalao Bi-
stro har tidligere vært et kjærkom-
ment tilbud og fristed i tilknytning til
et ellers travelt og krevende messepro-
gram. Vi oppfordrer næringslivet til å

bruke Bacalao Bistro som sin base for
nettverksbygging på kveldstid. Hit kan
man ta med egne ansatte og gjester,
og knytte kontakter med andre sentra-
le næringslivsaktører på en uformell
måte, opplyser KomVekst. Paviljongen
reflekterer tradisjoner fra Kristiansund
med god underholdning. For øvrig står
selvfølgelig bacalao – og denne gang-
en også «baill» – på menyen.

Tung rekke av foredragsholdere
under årets JazzGass i Molde.
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Trykksak

Ny hverdag for leverandørindustrien
– Nettsiden findcontracts.no
vil gi både et sunnere konkur-
ranseklima, bedre effektivitet
og lavere kostnader for norsk
leverandørindustri, sier Ingrid
Sara Grimstad Amundsgård,
daglig leder i det nasjonale
leverandørnettverket Navitas
Network.

De har har begynt nedtellingen og gle-
der seg stort til å kunne presentere
nettsiden som Navitas Network har ut-
viklet under ONS i Stavanger.

På findcontracts.no vil all kontrakt-
informasjon kun ligge noen få taste-
trykk unna. For både operatører, ho-
vedkontraktører og norsk leverandør-
industri innen olje og gass betyr nett-
stedet en helt ny kontraktshverdag, og
løfter informasjonsformidlingen opp
på et nytt nivå.

Tett dialog gir bedre resultater
– Findcontracts.no blir et verktøy som
skaper åpenhet i prosessene og legger
grunnlag for god dialog, overblikk og
innsikt – og kunnskap om spille-
reglene i bransjen. Her vil all relevant
informasjon, planer og kontrakter i
petroleumsbransjen samles på ett
sted, sier Grimstad Amundsgård.

Hun er ikke i tvil om at tilgjengelig-
het og åpenhet rundt planer og
kontrakter vil være verdifullt for alle
deler av olje- og gassnæringen. 

– Flere aktører innen leverandør-
industrien vil lettere kunne posisjonere
seg for å levere til de store hovedkon-
traktørene. Strategisk samarbeid
mellom små bedrifter kan gjøre disse i
stand til å ta på seg større oppdrag,
sier Grimstad Amundsgård. 

I tillegg til utviklingen av nettstedet
har Navitas også satt inn ressurser for
å optimalisere kommunikasjonslinjene
mellom oljeselskapene og leverandør-
industrien. 

– Vi ønsker å bistå selskapene i å
kartlegge leverandørene, slik at de let-
tere kan formidle planer og kontrak-
ter. Målet er at de skal kunne tiltrekke
seg den beste kompetansen fra en sta-
dig voksende leverandørindustri, for-
teller hun. 

Bred støtte i bransjen
Både Olje- og energidepartementet,
Shell, Statoil og Høgskolen i Molde har
vært med på utviklingen av nettstedet.
Statoil, Norske Shell og Olje- og ener-
gidepartementet har bidratt med hen-
holdsvis fire, 1,5 og én million kroner.
Shell, Statoil og Petroarctic deltar i sty-
ringskomiteen for findcontracts.no.

Grimstad Amundsgård er ikke i tvil
om at denne støtten gir en sterk sig-
naleffekt. 

– Myndighetene og operatørene til-
kjennegir sitt sterke ønske om å
videreutvikle en bransje som er viktig
for samfunnet. Leverandørindustrien
alene representerer over 200.000 an-
satte, avslutter hun.

– Det viktigste er at riktig
informasjon kommer til riktig
tid, sier daglig leder Kristoffer
B. Jenssen i Linjebygg
Offshore. Han er krystallklar
på hva som er den fremste
suksessfaktoren til Navitas
Network. 

Kristoffer B. Jenssen har stor tro på
findcontracts.no, såfremt graden av
oppdateringer blir som forventet, og
både operatørselskap og de store
kontraktørene bidrar aktivt med å leg-
ge ut informasjon om kontrakter.

– For oss har leverandørnettet
fungert godt. Vi har vært med helt si-
den starten med Leverandørnett Or-
men Lange i 2003, sier Jenssen. Vi har
benyttet oss av de mange seminarene
og informasjonsmøtene som Navitas
Network alene og i samarbeid med
andre har tilbudt. Det har bidratt til
gode koblinger, nettverksbygging og
økt kompetanse, sier Jensen. 

Med høyt faglig nivå, gode samar-
beidspartnere og finansiering på plass
tror han alt ligger til rette for at find-
contracts.no blir et viktig verktøy for
bransjen.

– Hvis ikke forventingene innfris,
kan kredibiliteten til prosjektet falle.
Men Navitas Network gjør en god

jobb og spiller en viktig rolle både for
operatører, hovedkontraktører og le-
verandører. Ikke minst for operatører
som skal knytte til seg leverandører i
nye områder hvor de ikke er så kjent.
Navitas Network hjelper også oljesel-
skapene med å få viktig kontrakts-
informasjon ut i markedet.

Tidsskille for bransjen
Jenssen påpeker viktigheten av å pre-
sentere entydige kontraktsstrukturer,
og å ha klare definisjoner på hva det

skal informeres om og ikke informeres
om på findcontracts.no.

– Da vil vi vite hvilken informasjon
som må skaffes på annen måte, sier
han.

LBO-sjefen mener det er en meget
heftig rolle Navitas Network har påtatt
seg med det planlagte nettstedet.

– For findcontracts.no vil på mange
måter representere et tidsskille for
bransjen. Jeg tror Navitas Network vil
lykkes, og vi vil være med å bidra på
vår måte.

– Rett info til rett tid

NAVITAS NETWORK: Trio som gleder seg til ONS og presentasjonen av det nye
nettstedet findcontracts.no: daglig leder Ingrid Sara Grimstad Amundsgård,
administrativ leder Anne Grete Svenøy og Key Account Manager Per Alfred Holte.

GODT SAMARBEID: Daglig leder Ingrid Sara Grimstad Amundsgård i Navitas
Network sammen med en god samarbeidspartner, daglig leder Kristoffer B.
Jenssen i Linjebygg Offshore AS.
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Ironman – prosjektet for 
å bygge et jernverk på
Tjeldbergodden med gass 
fra Heidrun som kraftkilde –
skrider fremover. Men det er
langt fra sikkert at jernverket
ender opp i Norge. 

Leder i Ironmanprosjektet og viseadm.
dir. i Höganäs, Ulf Holmqvist, forteller
at de fremdeles leter etter industrielle
partnere.

– Vi har dessverre ikke lyktes å
finne noen norske partnere så langt,
men flere utenlandske aktører har
meldt sin interesse, sier Holmqvist. 

Flere norske aktører har vært lan-
sert som partnere. Statoil var med fra
starten, men trakk seg ut i allerede i
2010, da de ønsker å rendyrke opp-
stømsaktiviteter. Fesilgruppen har sagt
nei og Elkem mistet interessen da Bei-
jing satte foten ned som et takk for
sist til Nobelkomiteen.

Prosjektet har siden oppstarten
vært uklart, da det har tatt lang tid å
få entydige svar om rammevilkår fra
norske myndigheter. Spesielt har pro-
sjektet vært opptatt av å få garantier
for at Norge kommer til å legge seg på
samme utslippsreglementet som EU
for Co2 fra 2013, samt avklaringer i
forhold til gassleveranser og kostna-
dene rundt CO2- håndtering. Bak tep-
pet har også Stortingets klimaforlik
ligget som et stort ubesvart spørsmål.
Ifølge klimaforliket skal Norge innen
2020 kutte utslippene med 30 prosent
sammenlignet med 1990-nivå. To tre-

djedeler skal tas innenlands. I praksis
betyr dette at Ironman vil bli vanskelig
å gjennomføre i Norge, siden det vil gi
800 000 tonn ekstra CO2 i regnestyk-
ket. At et jernverk som bruker gass
fremfor kull mer enn halverer  CO2-ut-
slippene på verdensbasis har ikke kli-
maforliket tatt høyde for. Dette ironis-
ke faktum har gjort at blant andre LO
og NHO mener Stortinget må gå en ny
runde med i klimaforliket, som også
demmer opp for et aluminiumsverk i
Finnmark basert på gass fra Snøhvit,
som verdens største aluminiumspro-
dusent Alcola ønsker å bygge. Prosjek-
tet er anslått å koste 15 milliarder kro-
ner og vil kunne gi 500 arbeidsplasser
i nord.

Forhandler om Gassprisen
Halveringen av gassprisen i USA på
grunn av ny gassutvinningsteknologi,
har gjort USA til et  attraktivt land for
etablering av slik industri, forklarer
Holmqvist

– Vi har diskusjoner med SIVA
rundt eierstrukturen, men vi ser at vi
trenger tydeligere forutsetninger for
internasjonalt konkurransedyktige
gasspriser, som i USA, for at investe-
ringskalkylen skal være interessant
med Norge som lokalisering. Gassmar-
kedet er i rask forandring og USA har
blitt et interessant etableringsland for
DRI-produksjon. Vi har derfor diskusjo-
ner rundt mulige fremtidige gassavta-
leprinsipper. Vi vet ikke hvor vi havner
enda, sier prosjektlederen.

Fortsatt uavklart om Ironman

Fylkesvaraordfører i Sør-
Trøndelag, Arne Braut (Sp)
mener det nå må legges 
politiske føringer som gjør 
at vi blir mer enn en 
råvareleverandør av gass.

– Det som har skapt bosetting og næ-
ringsutvikling i Norge er at vi alltid har
utviklet og tatt vare på ressursene
våre. Vannkraften og oljen er perfekte
eksempler på dette. Tenk på konse-
sjonslovgivningene og heimfallsretten.
Det var heller ingen selvfølge at olje-
inntektene skulle komme landet til
gode på måten de gjør i dag. Det var
mange som mente at vi burde selge
rettighetene til amerikanerne. Så når
svenske Höganäs og LKAB står på
døra vår og banker på og vil etablere
ny industri i Norge, basert på våre rå-
varer, så må vi gå tilbake til de prinsip-
pene som har gitt oss den velstanden
vi har i dag, og sørge for at dette lyk-
kes, sier Braut, som sitter i styret for
Norsk Gassforum.  

– Det er jo i videreforedlingen at
pengene ligger, legger han til.

Han har i den senere tid engasjert
seg i Ironman-saken, og mener sentra-
le myndigheter bør gi krystallklare sig-

naler om at vi vil ha en verdikjede for
gass i Norge, og bidra med det som
trengs for at etableringene kommer.  

– Det vi har tradisjon for er ikke å
selge råvaren i bulk. Det kloke politi-
kere gjorde var å opprette selskap som
Hydro og Statoil, for at resurssene

skulle komme landet til gode,
mener Braut. 

Statoil har som kjent trukket
seg fra Ironman, da selskapet
ikke lenger definerer nedstrøm-
saktiviteter som et forretnings-
felt. Etter at Statoil trakk seg fra
prosjektet, har Höganäs og
LKAB lett etter en annen norsk
industripartner, uten å lykkes.

– Det er for defensivt  at ing-
en melder seg på. Jeg må si jeg
savner aktører med et langsik-
tig samfunnsansvar. Statoil bur-
de se på dette i et større per-
spektiv, det var derfor de ble
etablert. Mye tyder på at politi-
kerne ikke har vært aktive nok.
Det blir for dumt hvis slike eta-
bleringer skal skje i utlandet,
basert på norsk gass, sier Braut.

Han etterlyser derfor en
gassmelding fra partikollega og
minister Ola Borten Moe.  

– Vi har nettopp fått en oljemel-
ding. For meg synes det klart at vi
trenger en overordnet strategi og en
gassmelding som legger føringer for
en naturressurs med mye lengre hori-
sont enn oljen, avslutter Braut.

– Norsk tradisjon å ta vare på råvarene
Fakta Ironman
Det statseide svenske gruveselska-
pet LKAB og verdens største produ-
sent av metallpulver, Höganäs, ut-
reder mulighetene for å etablere
jernverk på Tjeldbergodden. Planen
er å sende jernmalmpellets fra
LKAB i Kiruna med jernbane til Nar-
vik. Derfra skal malmen fraktes
med skip til Tjeldbergodden. Fa-
brikken på Tjeldbergodden skal et-
ter planen produsere 1,6 millioner
tonn rent jern, som igjen kan bru-
kes til å produsere spesialstål. Ved å
bruke gass fremfor kull, som er
normen  i denne produksjonen, vil-
le man fått stål med et meget lavt
CO2-avtrykk. Hele 60 prosent min-
dre CO2-utslipp. Partnerne rekla-
merte med at det vil bli det miljø-
messig reneste stålet i verden, og
således et veldig godt miljøpro-
sjekt. Prosjektet vil gi opp til 100 di-
rekte arbeidsplasser og 100 indi-
rekte, samt investeringer på rundt
seks milliarder kroner i Norge.



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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Det nye trondheimsfirmaet
Empig har utviklet en ny flow
assurance-teknologi som kan
muliggjøre betydelige under-
vannsutbygginger, og spare
oljeselskapene for enorme
summer.

Transport av olje og gass i rørledinger
på havbunnen byr på store utfordring-
er – og betydelige investeringer. Ho-
vedproblemet er at varm olje og gass
fra reservoarene resulterer i voks- og
hydratdannelse i rørene når den kjøles
ned av de ugjestmilde omgivelsene.  I
dag løser man problemet med en
kombinasjon av isolerte rør og kjemi-
kalier. I tillegg så pigger man rørled-
ningen med jevne intervaller for å løse
opp voks som gradvis vil tette rørene,
når dette gjøres, må brønnstrømmen
skrus av. 

– Vårt system virker ganske enkelt
etter radiatorprinsippet. Brønnstrøm-
men går rett inn i flere tynnere paral-
lelle rør som kjøles ned av havet. All
hydrat- og voksdannelse skjer i disse
rørene, og når brønnstrømmen er kjølt
ned, kan den problemfritt og uisolert
transporteres over lange avstander,
forteller Morten Frøseth, som er daglig
leder for Empig. 

Alt av voks og hydrater fjernes kon-
tinuerlig av hule magnetdrevne pigger
som går frem og tilbake inne i rørene
som utgjør nedkjølingssonen, og frag-
mentene går uproblematisk med
strømmen i transportrøret. 

Enorme fordeler
Gevinsten for oljeselskapene kan være
enorme. 

– Subseautbygginger kan nå gjøres
over betydelig større avstander. Man
kan i større grad utnytte eksisterende
installasjoner, og man kan bruke uiso-
lerte rørledninger. Som en ekstra mil-
jøbonus trenger man ikke bruke kje-
mikalier for å opprettholde flyten i rø-
rene, sier Frøseth.

Bare bruken av isolerte rør har ofte
en merkostnad på en million dollar pr.
kilometer.

Hellig gral
Den patenterte teknologien er utviklet

av Fredrik Lund, som tidligere jobbet
som subseaingeniør hos Statoil. Sintef
har kjørt simuleringer på teknologien,
og selskapet er i ferd med å bygge en
prototyp som skal testes i Sintef sitt
flerfaselaboratorium. 

– Sintef, som verdensledende på
feltet, har stor tro på teknologien. Vi
jobber også med å få med oss en in-
dustripartner som kan hjelpe oss med
å løfte prosjektet til neste nivå, og å ta
Empig inn i en kommersiell fase, for-
klarer Frøseth. 

– Vi vet at de største selskapene i

verden jobber med problemstillingene
knyttet til flow assurance. Med bespa-
relsene som et godt system kan gi, så
er det på mange måter bransjens helli-
ge gral, avlutter Frøseth.

Empig skal sikre flyten
Empig ble etablert i 2011 og har
allerede vunnet DNBNOR sin
innovasjonspris for 2011, Adolf
Øiens etaberlingsstipend 2011 og
er nominert til ONS sin
innovasjonspris i år.

Morten Frøseth og Fredrik Lund.

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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En kontrakt verdt 13 millioner
kroner for brønnovervåking i
Abu Dhabi markerer et vende-
punkt for trondheimsbedriften
ExproSoft. 

Kontrakten, som er med en ledende
operatør i Emiratene, Abu Dhabi Mari-
ne Operating Company (ADMA-
OPCO), er den største i selskapets his-
torie.

– Vi jobbet i to år med å få denne
kontakten. Skal man inn i et nytt mar-
ked, må man vise at man er uthol-
dende og mener alvor. Det gjorde vi,
og jeg er overbevist om at dette var
avgjørende, forteller administrerende
direktør i ExproSoft, Einar Molnes.

Han tror kontrakten kommer til å få
stor betydning for ExproSoft sin frem-
tid i Midtøsten.

– Hele regionen har et tett koblet
oljemiljø. De snakker mye sammen,
både på tvers av selskapene og over
landegrensene, og vi har gode indika-
sjoner på at vi vil få flere kontrakter
der nede, sier han.

Internasjonal konkurranse
Kontrakten omfatter levering og im-
plementering av ExproSofts overvåk-
ningsverktøy for brønnintegritet, påli-
telighet og sikkerhet i sanntid for sel-
skapets nærmere 700 offshorebrøn-
ner.

– Avtalen er vunnet i sterk interna-
sjonal konkurranse. Den innebærer en

anerkjennelse av vår teknologi, men
også av arbeidsprinsipper og retnings-
linjer som er utarbeidet på norsk sok-
kel. Oljeselskapene i Midtøsten satser
tungt på brønnsikkerhet og miljø, og

denne avtalen bekrefter vår sterke stil-
ling i markedet, sier Molnes.

Store ambisjoner 
Firmaet har lenge vært ledende innen
brønnintegritet, og er i ferd med å
bygge opp verdens beste kompetanse-

senter innen brønnsikkerhet.
– Målsettingen å gå fra en omset-

ning på dagens 20-30 millioner til
130-150 millioner kroner, og øke fra
15 til 70 ansatte i løpet av 2015. Da

skal vi være det største og ledende
fagmiljøet på brønnsikkerhet i verden,
sier Molnes.

– Vi hadde med oss mye tung kom-
petanse fra Sintef da vi startet for ti år
siden. Det finnes ikke mange større
miljø innen dette fagfeltet, så vi øn-

sker å bli tyngdepunktet, sier Molnes.

Data fra over 4000 brønner
Siden oppstarten har de drevet godt,
og etter eget utsagn sparer de oljesel-
skapene for milliarder av kroner. 

– For hver krone de bruker på oss,
får de 70 kroner tilbake, sier Molnes.

Oppskriften er enkel nok. Hovedin-
grediensen er softwaren Wellmaster.,
som er utviklet i Trondheim. Wellmas-
ter analyserer alle brønndata, geolo-
giske, teknologiske og menneskelige
faktorer blir analysert, for å optimali-
sere lete- og produksjonsprosessen. 

I sum er Wellmaster verdens største
database for påliteligheten til brøn-
nutstyr i ulike konfigurasjoner og mil-
jø. Dataene samles inn manuelt, og
brukes for å minimalisere sjansen for
utblåsninger og mekaniske feil. I skri-
vende stund ligger det data fra over
4000 brønner i Wellmaster. 

– Vi omdanner kunnskap om drift
av utstyr til beslutningsgrunnlag for
utbygging og drift av brønner, i ho-
vedsak havbunnsinstallasjoner, sier
Molnes.

Markedet er begrenset til ikke min-
dre enn alle som borer et hull i bakken
i håp om å finne olje, men fortrinnsvis
offshore.

– Hvis man taper penger på pro-
duksjonsstans, så har man bruk for
vårt produkt. Jo høyere tapene ved
stans er, jo viktigere blir vi, avslutter
Molnes.

Gjennombrudd i Midtøsten for ExproSoft

Einar Molnes, Exprosoft, med arabiske partnere i Abu Dhabi.

Kristiansundsbedriftene Oss-
nor og Benor er i ferd med å
etablere seg i Hammerfest. 

–  Vi jobber for tiden med flere nye
kontrakter som sikrer en solid drift i
lang tid i Hammerfest. Totalinveste-
ringene for oss ligger på 70-75 millio-
ner kroner. Vi har som målsetting å til-
by de samme tjenester i Hammerfest
som i Kristiansund, opplyser Arnt A.
Wærnes, daglig leder i Benor og styre-
leder i Oss-nor.

Selskapene har to bygg under opp-
føring i Hammerfest, som blir nær-
meste nabo til Polarbase. Benor skal
drive inspeksjon og testing for blant
andre Baker Hughes.

–  Det ene bygget skal leies ut til
Baker Hughes og det andre skal huse
Oss-nor Hammerfest og Benor, opply-
ser Wærnes.

Oss-nor, med datterselskapene Oss-
nor Hammerfest og Benor, har langsik-
tige kontrakter med de fleste olje- og
riggselskap som er med i utbygging og
drift i Norskehavet og Barentshavet. 

Satser lokalt
– Vi legger stor vekt på at etableringen
i Hammerfest skal få så god forankring
i lokalsamfunnet som Hammerfest
kommune og selskapene ønsker. De
ansatte som vi i dag har i Hammerfest
er rekruttert lokalt, og vil bli tilført
spisskompetanse innenfor våre områ-

der, sier Wærens.
– Vi har allerede kontrakt på logi-

stikktjenestene til Scarabeo 8 som skal
forbore oljefeltet Goliat som bygges ut
av Eni. I tillegg til dette har Oss-nor
Hammerfest en langsiktig avtale om å
utføre støttefunksjoner til Baker Hug-
hes. I den forbindelse bygges det også
en 28 meter lang testpit i bygget til
Oss-nor Hammerfest, opplyser han.

Oppfordrer til samarbeid
Wærnes mener det er viktig at de be-
driftene som nå etablerer seg i Ham-
merfest har et utstrakt samarbeid for å
få en god utnyttelse av investeringene.

– Vi må utnytte hverandres fortrinn
og investeringer i maskiner og utstyr

slik at vi kan utføre arbeidet i Ham-
merfest rasjonelt og effektivt til fordel
for olje- og riggselskapene og lokal-
samfunnet. Greier man ikke å få eta-
blert et godt servicetilbud i Hammer-
fest, vil oppgavene bli utført andre ste-
der. Det vil igjen føre til miljømessige
utfordringer, samt at vi går glipp av
ringvirkningen i nord, sier Wærnes.

– Vi sliter også i Kristiansund for å
få et godt servicetilbud som motvekt
til servicebedriftene i Rogaland og
Hordaland. Det er ikke alltid oljesel-
skapene lever opp til sitt motto med
grønn logistikk, avslutter han.

Oss-nor satser tungt i nord
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I Kristiansund har flere uav-
hengige aktører gått sammen
under fanen SolidGroup.
Ambisjonen er å kunne ta på
seg større oppdrag innen
inspeksjon og vedlikehold for
riggmarkedet, samt maskine-
ring av mellomstore kompo-
nenter for offshore- og proses-
sindustrien.

Bak SolidGroup står flere selvstendige
aktører innenfor en rekke fagområder
fra inspeksjon og materialtesting,
ingeniørtjenester til fabrikkering og
bedriftsrådgivning. Medlemsbedrif-
tene er SolidTech, Solid Management,
Rig Acess, Solid Lifting Technology,
Heinsa Mekaniske og Heggset Engine-
ering.  

Kompetanse og kapasitet
– Slik markedet har utviklet seg de sis-
te årene, med et sterkt fokus på kost-
nadskontroll, er våre kunder opptatt
av forutsigbarhet og redusert risiko.
Ved å kunne levere hele verdikjeden
fra forstudier gjennom planlegging og
risikostyring til utførelse og dokumen-
tasjon kan vi tilby våre kunder høyere
kvalitet og lavere kostnader, sier daglig
leder i SolidTech, Frode Tolcsiner. 

– Gjennom managementselskapet
kan vi også levere prosjektledelse og
HMSK i tråd med kravene og forvent-
ningen til kundene våre, noe som gir
oss et klart konkurransefortrinn spesi-
elt innenfor olje og gass, legger han
til. 

SolidGroup er etablert i Dale Indus-
tripark, og har også ansatte i Stavang-
er, Bergen og Trondheim. Totalt om-
satte gruppen for nær 130 mill. kroner
med 90 årsverk i 2011, mens ambisjo-

nen for 2012 er vesentlig høyere. 
– Vi har kommet veldig godt i gang

med 2012, forteller salgsleder i Solid-
Group, Thomas Husvæg.

Samlet leverer SolidGroup for tiden
et stort vedlikehold og modifikasjons
prosjekt på det tidligere brønninter-
vensjonstårnet til Heidrun.

–  Det er et prosjekt som har invol-
vert samtlige selskaper i gruppen, og
hvor vi har fått vist fordelene av å le-
vere sammen. Store produksjonsloka-
ler og egne kai-fasiliteter med ISPS sik-
ring gjør at vi har stor kapasitet, for-
klarer Husvæg.

Vekst på 100 mill.
Husvæg kan fortelle at det er solid
vekst i riggmarkedet, med mange pro-
sjekter rettet mot mindre landligger,
forberedelser til kommende klassing

samt rene klasseprosjekter. 
– Med et så hett marked og så høye

rater som vi ser i dag er også prosjek-
ter fokusert mot levetidsforlengelse
blitt stadig viktigere Vi fokuserer i ho-
vedsak på inspeksjons- og vedlike-
holdstjenester, med spesiell kompe-
tanse på riggenes levetidssyklus, ofte i
kombinasjon med fabrikasjons- og
engineering. Her er det kompliserte re-
gelverk og retningslinjer, og det er vik-
tig for våre kunder at vi har ansatte
som kontinuerlig bygger på og videre-
utvikler sin kompetanse. Et annet sats-
ningsområde er subsea hvor vi ser at
Kristiansund er veldig konkurranse-
dyktig sammenlignet med både Ber-
gen og Stavanger, spesielt på pris og
leveringstid, sier han. Foreløpige tall
for 2012 tyder på en samlet vekst for
SolidGroup opp mot 100 mill. kroner.

Gjennombrudd i Asia
for EMGS
EMGS fikk nylig to kontrakter for
to større internasjonale oljeselskap.
Den første kontrakten, verdt ca 45
millioner kroner, er for en jobb i
Asia-siden av Stillehavet, hvor sel-
skapet skal bruke sin patenterte
EM-tekonologi for å lage tredimen-
sjonale bilder av massene under
havbunnen.  Ifølge konsernsjef i
EMGS, Roar Bekker, er dette den
første kontrakten for dette oljesel-
skapet, noe som er svært godt nytt
for EMGS. Selskapet har lenge job-
bet med å få innpass med den rela-
tivt nye EM-teknologien i en  kon-
servativ bransje. 

– Dette er en ny kunde for oss,
og ikke minst er det viktig at det er
en av de store såkalte super majors
med aktivitet over hele verden. Vi
tror det kan bli en viktig signalkun-
de som kan bidra til å øke marke-
det for EM-teknologien, sier Roar
Bekker. Kort tid etter ble de tildelt
en jobb i Brunei, verdt 120 millio-
ner kroner. Bekker sier de to
kontraktene markerer et gjennom-
brudd for selskapet i Asia. 

Tar verden med aktu-
atorer fra Vanvikan
Eltorque produserer automasjons-
systemer for styring av ventiler, mer
presist:  elektrisk drevne aktuatorer
– essensiell mekanikk for olje- og

gassinstallasjoner og skip. 
Selskapet har opplevd voldsom

vekst i  de siste årene , og har gått
fra en omsetning på 26 millioner i
2008 til en forventet omsetning på
75 millioner i år. Mye av veksten
har skjedd i Kina, og selskapet  er
på full fart inn i det brasilianske
markedet. Nylig signerte de en
kontrakt for levering av aktuatorer
til ti offshore supply båter som byg-
ges i Sør-Kina. Bak suksessen og
selskapet står Lyng Gruppen ved
Ragnar Lyng og Q-Free gründer Kai
Bogen. 

– Vi  lager et produkt som er ba-
sert på en elektrisk motor fremfor
de mer tradisjonelle hydrauliske
motorene gir oss en fordel i marke-
det. De er vedlikeholdsfrie, og gir
kundene bedre funksjonalitet, for-
teller Brynjar Balstad, CEO i Eltor-
que. 

Actuatorene kjennetegnes ved
sitt kompakte og innovative design,
og funksjonalitet som etterspørres
av kundene. 

Selskapets hovedkontor ligger i
Vanvikan, på Fosenhalvøya. De har
datterselskap i Xiamen, Kina og
salgskontor i Singapore og Lees-
burg USA. Innen 1 måneds tid så
har de også etablert eget salgskon-
tor i Dubai, UAE.

–  Eltorque viser med dette at
nærhet til kunde og marked er vik-
tig for selskapet og vår satsning vi-
dere sier Brynjar Balstad.

Fra venstre: Bjarne Fure, Thomas Husvæg og Frode Tolcsiner.

– Sammen står vi sterkere!

Leverandørindustrien i
Rogaland trekker mot
Kristiansund. De forventer
sterk vekst de nærmeste
årene. 

GMC Elektro etablerer ny avdeling for
skipselektro i byen, og GMC Rig Servi-
ces har inngått avtale om å tilby rigg-
selskaper mulighet for service og vedli-
kehold på Dale Industripark i Kristian-
sund. 

– Fra Norskehavet er det kortere
seilingstid inn til Kristiansund enn til
Stavanger, kommenterer markedssjef
Jan Eltervåg i GMC Rig Services. Han
forventer en dobling av antallet rigger
i norsk sektor innen 2015. Selskapet
gjør det klart at de ønsker å arbeide
tett sammen med det lokale næringsli-
vet i byen.

Eier og drifter av Dale Industripark,
Umoe Sterkoder, har gitt GMC Rig
Services eksklusiv rett til å levere tje-
nester fra anlegget til boligrigger, bo-
rerigger og andre flyttbare enheter.
GMC Rig Services leier kaidekke, kai,

utendørs og innendørs lager, kaikran
og fasiliteter til mannskap. Så langt
har GMC Rig Services tatt imot bore-
riggen Borgland Dolphin for et kort
landligge på Dale.

Anlegget på Dale ligger ved sjøen
og har kaier med dybde på 10 meter
inntil bryggen og 15-20 meter like
utenfor. Umoe Sterkoder arbeider
med utvidelser av anlegget, som inklu-
derer kaidybde på 20 meter. I planene
inngår også en utvidelse av Dalesun-
det, med rettlinjet farled med mini-
mum 20 meter dybde og 120 meter
bredde.

– Vi har hatt inne bøyelasteren
Randgrid på 250 meter og oljela-
gringsskipet Njord Bravo på 230 me-
ter, sier administrerende direktør Svein
Monsø i Umoe Sterkoder AS.

Store muligheter for lokale 
leverandører
Søsterselskapet GMC Elektro, som le-
verer maritim elektro, automasjon og
instrumentering holder også hus på
Dale Industripark.

– Kristiansund-området har 2500
skipsanløp i året, og GMC-gruppen
har lenge hatt viktige oppdrag her, sier
Jan Eltervåg, markedssjef i GMC Elek-
tro. Selskapet driver med vedlikehold,
reparasjon og installasjon av elektro-
nikk, automasjon og instrumentering
om bord på skip, rigger og faste off-
shoreinstallasjoner.

Strategien er å bygge opp et appa-
rat for multidisipline tjenester til skip
og rigger, slik at rederiene kan få en
hurtigere service som dekker hele om-
rådet fra skipselektro til stål og maskin
i forbindelse med det samme landlig-
get, forklarer avdelingsleder i Kristian-
sund, Roger Arild Kjøl. 

Både GMC Rig services og GMC
Elektro eies av  GMC-gruppen, som er
en multidisiplin-leverandør av tjenester
til skip, rigger og offshoreinstallasjo-
ner. Består av en rekke selskaper, blant
annet innenfor elektro, brannvern,
hvac, mekanisk, stål og diesel. Ca. 250
ansatte og driftsinntekter på 650 milli-
oner kroner  ble fasiten for 2011.

GMC tungt etablert i Kristiansund
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Aker Midsund har blitt tildelt
kontrakten for bygging av en
separasjonspakke til Edvard
Grieg-plattformen verdt 15
millioner kroner. 

– Dette er vår første tildelingen på Ed-
vard Grieg-utbyggingen, og vi håper
på flere tildelinger i den nærmeste ti-
den, forteller Hugo Øyen, salg- og
markedssjef i Aker Midsund.

Romsdalingene forventer et rekord-
år i 2012, og er i ferd med å doble
engineeringstaben, og vokser betyde-
lig  på produksjonssiden.

– Rekruttering er i full gang, og
med utvidet og nye kontorlokaler på
ca. 300m2 så er vi klar for tilsetting av
nye dyktige ingeniører. Videre prøver
vi nå nye veier med å rekrutterer fra
Spania for fabrikasjonsarbeidere. Det
finnes mye kvalifisert personell der,
forteller Øyen.

Kontor i Praha
Midsund har tatt konsekvensen av at
det er en utfordring å rekruttere inge-
niører, og har derfor åpnet et avde-
lingskontor i Praha.

– Vi har hatt flere tsjekkiske inge-
niører her i Midsund, og det er et miljø
for det vi driver med i Tsjekkia, hvor de
for eksempel har bred erfaring med
atom- og kjemikalieindustrien. Industri
som har flere likhets trekk med det vi

trenger av kompetanse, forteller Øyen. 
– Etableringen i Praha er et ledd i

utviklingen av Aker Midsund som en
International aktør på engineeringstje-
nester på separasjonsutstyr for olje og
gass,  et gryende marked i Australia
samt at norsk leverandørindustri sta-
dig blir mere etterspurt i hele verden.
Dette er og blir spennende videre
fremover, legger han til.

Forventer rekordår
Aker Midsund har gjennom mange år
hatt en ledende rolle i design og leve-
ranser av separasjons utstyr både ons-
hore og offshore, samt i det nye mar-
kedet Subsea kompresjon og separa-
sjon. Med en større engineering stab,
vil de også bli et ressurssenter for mo-
derselskapet Aker Solutions.

2011 ble et rekordår for Aker Mid-
sund, både omsetningsmessig og re-
sultat. 

Alle prognoser viser at det blir «all
time high» for 2012, og vi forventer
høyt trykk de kommende år fremover.
Aktiviteten til Statoil og de andre ope-
ratørene tiltar nå, og vi har sett de sis-
te månedene at både nasjonale og
internasjonale EPC kontraktører er ut
og etterspør priser på utstyrspakker på
de først kommende utbygningene på
norsk sokkel, sier han.

Edvard Grieg-jobb
for Aker Midsund

Eier av Vestbase, NorSea
Group (NSG) har inngått en
avtale med Transocean Arctic
Consortium (TAC) om levering
av forsyningsbasetjenester
verdt NOK 150 millioner.

Kontrakten skal betjene TAC sine bo-
reoperasjoner på den norske sokkelen
de nærmeste 3 år og det vil også bety
økt forsyningsaktivtet for Vestbase.

Boreriggen «Transocean Arctic»
skal i denne perioden utføre inntil 15
boreoppdrag for selskapene Winters-
hall, Lundin og VNG Norge AS. Flere
av disse boreoperasjonene skal skje
med forsyning fra Vestbase.

– For Vestbase vil økt boreforsyning
bidra til å sikre god aktivitet i våre ba-
seoperasjoner de nærmeste årene,
herunder rørhåndtering, bulkoperasjo-
ner og terminaltjenester. Sammen
med den faste forsyningsaktiviteten til
Statoil og Shell sine operasjoner i Nor-
skehavet, og leteboringer for andre
selskaper, vil denne kontrakten gi
grunnlag for god beskjeftigelse frem-
over og en videre utvikling av vårt for-
syningskonsept på Vestbase, opplyser
selskapet.

Mer boreforsyning fra Vestbase

90 prosent karbonrensing med
ny teknologi. Det er stikkordet
som kan realisere et gasskraft-
verk i Midt-Norge. 

Oslobaserte Sargas kjøpte i sommer
89 prosent av aksjene i Industrikraft
Møre, som eier konsesjonen for byg-
ging av et 450 MW gasskraftverk i El-
nesvågen i Møre og Romsdal. Industri-
kraft Møre realiserte aldri planene, da
myndighetene gjorde det klart at det
ikke vil bli gitt utbyggingstillatelse til et
kraftverk uten CO2- rensing. Så langt
har dette vært en umulighet uten støt-
te fra staten på grunn av de høye kost-
nadene forbundet med rensing . Sar-
gas sitter på teknologi som de mener
kan gi opp mot 90 prosent rensing av
CO2-utslippene fra et slikt gasskraft-
verk – for en billig penge. Ifølge en
pressemelding bekrefter Sargas at de
ønsker å bygge et gasskraftverk i El-
nesvågen. Anlegget kan stå ferdig
først i 2016.

Verdens første
– Dersom Sargas lykkes med prosjek-
tet og teknologien sin for integrert
CO2-fangst, vil anlegget i Elnesvågen
bli verdens første gasskraftverk med
fullskala CO2-rensing. Det vil gi stor
interesse for hele verden, sier daglig
leder Alf Reistad (bildet) i Industrikraft
Møre til Romsdals Budstikke.

I pressemeldingen fra Sargas opply-
ser selskapet at CO2'en fra kraftverket
skal brukes til trykkstøtte i oljefelt

– Anlegget vil levere toppkvalitets
CO2 som trykkstøtte til EOR (enhenca-
ed oil recovery) på kommersiell basis.
Sargas arbeider med tilsvarende full-
skala kraftverksprosjekter i USA, Midt-
Østen og Afrika, heter det i pressemel-
dingen.

Gasskraftrevolusjon
på Elnesvågen?
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Øystein Solli, gründer og CEO i WeSubsea, med bakgrunn
fra Flyvåpenet (F16) og GTO Subsea.

Leverandøren mener

Hvordan skille seg ut i mengden?
Hvordan skal en nyskapende bedrift
greie å få innpass i et marked som har
vært – og til dels fortsatt er – skeptisk
til nyvinninger som er mer effektive
enn mange av dagens løsninger? 

Hvordan skal vi unngå å bli verdens
best bevarte hemmelighet? 

En prisbelønt nyskaping, nye pro-
sjekter på tegneblokken og en vok-
sende gruppe kunder som er fornøy-
de. Dette kunne vært beskrivelsen av
et selskap med lang fartstid. Det er
imidlertid situasjonen slik vi i WeSub-
sea opplever den når vi oppsummerer
tiden fra oppstarten av selskapet i
2010 og fram til i dag. 

Hva er det da som har vært nøkke-
len til det som i dag fremstår som vel-
lykket?

Utgangspunktet var tre gründere
med totalt ulik bakgrunn. Legger en til
sterke og tette relasjoner, sterk tro på
det en ønsker oppnå og en grunder-
spire så kan en komme ett stykke. Vi

har alle vært i markedet vi nå opererer
i lenge. Vi kjenner de «virkelige» bru-
kerne av utstyret, som vi i dag har ef-
fektivisert og har alternative utfor-
minger på. Vi kjenner kundenes behov
og tror nye tekniske løsninger er veien
å gå for å få sikrere og mer effektive

arbeidsmetoder. 
Det startet med «undervannsstøv-

sugeren», dredgen, som vi fikk testet
ut hos NTNU høsten 2010. Analysene
viste vi hadde tenkt fornuftig, og at
forskning og utvikling kan utgjøre den
lille store forskjellen.  

Etter hvert kom også ønsket om å
effektivisere og ha annet utstyr til-
gjengelig i Kristiansund. Vi har i dag

egne løfterammer, subsea-basketer og
annet subseautstyr som kan være nyt-
tig.

Alle våre produkter skal gi kunden
tidsbesparelser, være robuste og let-
tere, ha gode tekniske løsninger og
ikke minst redusere faren for skader

på personell og utstyr. 
I vår lille bedrift har vi ansatt egen

markedssjef med lang erfaring fra
markedskommunikasjon. Vi prøver
«alltid å være ett skritt foran innen
vårt felt gjennom kontinuerlig FoU-
satsing». 

Markedsføring handler blant annet
om kommunikasjon. Vi har troen på
det å tenke annerledes. På toppen av

alt har vi sagt at alt kan gjøres enkelt.
Keep it simple!

I sommer åpnet vi en ny avdeling i
Aberdeen og tok et svært viktig steg
for å sikre kommunikasjonen med våre
kunder. Med etableringen i Aberdeen
blir vi også mere tilgjengelig, fleksible
og kan operere effektivt for eksiste-
rende og nye kunder. Dette vil kunne
styrke vår satsing på nyutviklede og
skreddersydde løsninger.

Vi står nå på nytt foran deltagelse
på ONS i Stavanger. Vi deltok også for
to år siden, og lærte og erfarte en hel
del. Vi fikk mange kontakter og knyt-
tet verdifulle relasjoner. Å få presen-
tere våre produkter og tjenester på en
profesjonelt gjennomført messe er en
svært lønnsom markedsinvestering.

Midnor CNI legger til rette for et
spleiselag for å bedre markedsføring
av den enkelte utstiller på en felles
midtnorsk stand på ONS.

«Å få presentere våre produkter og tjenester 
på en profesjonelt gjennomført messe er en 

svært lønnsom markedsinvestering.»

Stand B290/19
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Navitas er en uavhengig organisasjon som arbeider for større åpenhet, deltagelse og mangfold 
i petroleumsbransjen. Gjennom informasjonsformidling og leverandørutvikling skaper vi en  
effektiv arena for markedsaktørene. Les mer om våre tjenester på www.navitas.no

Navitas har i samarbeid med sentrale aktører i bransjen utviklet prosjektet findcontracts.no. 
Dette er et nettsted der informasjon om planer og kontrakter i petroleumsbransjen samles. 
Nettstedet lanseres under oljemessen ONS i august 2012. www.findcontracts.no

ENDELIG SAMLES ALT
Planer og kontrakter i petroleumsbransjen

Besøk oss på ONS – stand B290 / 23

Foto: terjeaam
od

t.com
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Olje- og energiminister Ola
Borten Moe åpnet årets
Orkangerkonferanse, og slo
straks fast at oljeindustrien 
er en bransje for fremtiden.
Dette krever økt tilgang på
ingeniører og fagarbeidere, 
og han ber bransjen gjøre en
sterkere innsats for økt 
rekruttering.

Det er bred politisk enighet om hoved-
linjene i utviklingen i norsk olje- og
gassnæring. Aktørene må nå sette i
gang en storoffensiv for at ungdom-
men skal ta relevant utdanning for å få
jobb i denne ekspansive og lønn-
somme bransjen.

Orkangerkonferansen med knapt
200 deltakere hadde samlet nærmere
50 elever fra videregående skole, og
olje- og energiministeren viet disse
spesielt stor oppmerksomhet.

Kværnerdirektør Liv Monica
Stubbholt ivret sterkt for strategisk
samarbeid mellom leverandørbedrifter
til oljeutbygginger. Norsk sokkel er et
glimrende eksempel på at relasjoner
over lang tid har gitt fantastiske resul-
tater. I år går vi inn i et hett marked,
og dette er tiden for å lage strategiske
samarbeidsmodeller. Hun mener at
både oljeselskap og leverandører må
tenke strategisk når de velger part-
nere, og ikke bare gå etter volum og
pris.

Ber industrien ta ansvar
Orkangerkonferansen:

Olje- og energiminister Ola Borten Moe i ivrig dialog med noen av elevene fra
videregående skole som deltok på Orkangerkonferansen.

Stavangerselskapene
Teamtrade, Solberg &
Andersen og Energy Piping
etablerte nylig felles avde-
lingskontor i Trondheim.
Stikkord er nærhet til kunder
og ingeniørtilgangen.

– Vi ser at det er en betydelig vekst
innen olje- og gasssektoren i Midt- og
Nord-Norge, og våre viktigste kunder
krever i større grad enn før at vi som
leverandør er lokalt representert, sier
Peter Mikael Høvik, som er regionsjef
for Teamtrade i Trondheim. Selskapet
deler lokaler med søsterbedriftene Sol-
berg &Andersen og Energy Piping. 

– Vi har felles eier, kunder og felles
marked, så det følger naturlig at de
kom til Trondheim med oss, forteller
Høvik.

– Trondheim ble også valgt som
strategisk lokasjon, med bakgrunn i
lettere tilgang til ingeniører. At byen er
representert med en godt etablert ol-
jeklynge av bedrifter innen olje- og
gass, og at byen er sentral innen forsk-
ning og utvikling, trekker heller ikke
ned, sier Høvik med et smil.  

Teamtrade fremstår i dag som lan-
dets ledene totalleverandør av instru-
mentering og elektro til olje- og gass-
markedet, og  har også de siste åtte
årene etablert seg som en betydelig le-

verandør av komplette systemer
innenfor hydraulikk, pneumatikk og
injeksjon. Selskapet har samarbeidet
med Statoil i en årrekke, og har også
Reinertsen og Aker Solutions på kun-
delisten. 

Energy Piping, som tidligere het
Ahlsell Oil Gas, er kjent som en av
Norges ledende leverandører innen Pi-
ping og piping relaterte produkter til
olje- og gassindustrien. Solberg & An-
dersen er en markedsledende leveran-
dør av ventiler og relaterte tjenester til
norsk olje- og gassindustri og landba-
sert prosessindustri. Trondheimskonto-
ret vil  sammen med den aktiviteten vi
allerede har i Kristiansund  styrke
STREAM sin tilstedeværelse på Nord-
Vestlandet også med tanke på økt ak-
tivitet i Nord-områdene. Alle tre eies
av Stream Gruppen.

Til Trondheim for å få ingeniører

NYETABLERTE I TRONDHEIM: 
Til venstre: Peter Høvik,Teamtrade 
og Roar Landevaag, Energy Piping.
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Når fire ballasttanker på 60
tonn skal festes under en
borerigg og man ikke kommer
til med kran, da må man tenke
kreativt. 

Tungløfteksperten Sarens AS i Verdal
er i disse dager i ferd med å installere i
alt fire ballasttanker på Riggen Songa
Delta som ligger i Ågotnes.

– Det er krevende og utfordrende å
få tankene på plass under riggen. Der-
for har vi utviklet en ny metode for in-
stallasjon med strandjack. Sarens AS
har lang erfaring i bruk av strandjacks
ved tunge løft. Kort fortalt bruker vi
jekker med tykke wirer for å løfte tan-
kene på plass. Dette er første gangen

denne teknikken blir brukt på en slik
installasjon, og den virker over all for-
ventning. Vi har full kontroll på løftet,
og får inn tankene på en veldig trygg
måte selv om det er veldig trangt og
forholdende er vanskelige, forteller
Paul Karlsen, salgssjef i Sarens AS. 

– Han forteller at det ligger grundig
planlegging og utsatte sommerferier
bak løftene som de nå jobbes med.

–  Denne jobben blir en veileder for
denne typen installasjon i fremtiden,
sier Karlsen. 

Sarens AS i Verdal  sysselsetter 30
mann. Karlsen kan fortelle om høy ak-
tivitet og gode fremtidsutsikter både
innen offshore og verft.

Fra 1. september tiltrer Viktor
Røsand i stillingen som salgs-
og markedssjef i Sarens Norge. 

– Etter 15 år i AAK AS gleder jeg meg
til å ta fatt på nye oppgaver. Sarens
Norge er i dag lokalisert i Stavanger,
Haugesund, Kristiansund og Verdal, så
mitt arbeidsområde strekker seg langs
hele kysten. Gjennom dyktige medar-
beidere, gode løsninger samt stor ut-
styrspark, har Sarens  vokst til å bli en

av de største aktørene i
sin nisje også på det
norske markedet. Med
over 3000 ansatte inter-
nasjonalt i ryggen, føler
vi oss sikre på at vi også
i framtiden skal være
med våre kunder å løse
deres løfteutfordringer
på en best mulig måte,
opplyser Rødsand.

Ny løftemetode fra Sarens

Ny salgs- og markedssjef i Sarens
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B 290/5

Comsol

B 290/11  Vestbase

B 290/12

Kristiansund 

kommune

B 290/14

Solid

Offshore

B 290/13

WeSubsea

B 290/6

Oss-nor/Benor

B 290/7

Cavotec

B 290/4

Brunvoll

Midt-Norge stiller rekordsterkt
på årets ONS i Stavanger 28-
31. august. En fellesstand på
hele 640 kvm er blant de 
største på hele messa, og 40
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

Nettverkskantine sponset
av midt-norske fylkes-
kommuner
Kantina er en utmerket arena
for å knytte nye kontakter,
både mellom deltakere fra re-
gionen og resten av oljeverde-
nen. På menyen står trønder-
sodd, bacalao og drikke, spon-
set av regionens tre fylkeskom-
muner.

– Her kan messedeltakerne få et
pusterom med god mat i den hektiske
messedagen. Ta gjerne med nye og 
gamle forretningsforbindelser for å 
møtes i en litt mer avslappet setting, sier
de tre fylkesordførerne.

Fylkesrådsleder i
Nord-Trøndelag
fylkeskommune
Ingvild Kjerkol og
fylkesordførerne
John Åsen (Møre
og Romsdal) og
Tore O. Sandvik
(Sør-Trøndelag)
ønsker velkommen.

B 290/1

Marine 

Cybernetics

B 290/2

Intra Point

B 290/3

Boa Offshore

Norskehavsrådet
møter oljeselskapene
I forbindelse med ONS skal
Norskehavsrådet ha møter
med flere av de sentrale aktø-
rene i Norskehavet. Statoil,
Shell, Wintershall, RWE Dea,
Oljedirektoratet, Conoco-
Phillips med flere står på
møtelisten. 

Norskehavsrådet ble etablert i januar
2010 og har siden etableringen arbei-
det med og behandlet en rekke saker
knyttet til bla nye utbygginger i Nor-

skehavet, elektrifisering av sokkelen,
kartlegging av ringvirkninger av ny
infrastruktur i Norskehavet.

I rådets styre sitter fylkesordfører
Jon Aasen, fylkesordfører Tore O.
Sandvik, fylkesrådsleder Ingvild Kjer-
kol, fylkesrådsleder Odd Eriksen, ord-
fører Per Kristian Øien, Kristiansund
kommune, ordfører Ståle Vaag, Hem-
ne kommune, ordfører Bjørn Iversen,
Verdal kommune og ordfører Ole Hen-
rik Hjartøy, Bodø kommune.
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Marintek
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X-Control AS

B 290/30Stjørdalkommune

B 290/29PartnerPlast

B 290/28Axess

B 290/27SMS

B 290/26Erling Haug

B 290/33
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B 290/23NavitasNetwork

B 290/24 Linjebygg Offshore

B 290/22OTS

B 290/25Resmann

e

B 290/18  Akva Group Offshore

B 290/8

Bredero

Shaw

B 290/9

Glamox

B 290/10

Ulstein

Group

B 290/19
Sarens Norway

B 290/20
Expo Soft

B 290/21
Aker Midsund

Midt-norsk
mat
Også i år blir det et større kantineom-
råde i midten av den midtnorske stan-
den. Maten er sponset av  Midt-Nor-
ges fylkeskommuner, og er trygt plan-
tet i regionens tradisjoner. Fra Trønde-
lag; Inderøy-sodd med «skjenning»,
bacalao fra Møre og Romsdal, lefser
fylt med forskjellige godsaker som lo-
kalproduserte skinker, forskjellige os-
ter og fiskeprodukter, er noe av det
mesterkokk Jan Kåre Johansen disker
opp for de besøkende. – All mat og rå-
varer kommer fra de tre fylkene, Møre
og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag, og blir laget på stedet,
opplyser kokken.
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Wintershall har så langt ikke
tatt noen endelig beslutning
om utbygging av Mariafeltet i
Norskehavet. Allikevel ser man
allerede konturene av en loka-
liseringsdebatt for en eventu-
ell driftsorganisasjon. 

– Ved en eventuell utbygging kommer
vi til å vurdere Stjørdal, Trondheim,
Kristiansund og Stavanger som aktuel-
le lokasjoner for en eventuell driftsor-
ganisajson. For base er Florø, Kristia-
sund og Sandnessjøen aktuelle kandi-
dater, forteller Svein  Ildgruben, infor-
masjonssjef i Wintershall Norge.

Å få en driftsorganisasjon til byen
er ettertraktet, så man kan forvente
seg at kandidatene melder seg på, og

at mange vil gjøre seg attraktive.
Nylig ble det boret en avgrensings-

brønn i nordre del av funnet, med po-
sitivt resultat. Dette befestet funnets
størrelse i den øvre delen av de første
estimatene som lå på 60 til 120 mrd.
fat oljeekvivalenter og to til tre milliar-
der kubikkmeter gass. Dette er tall
som ikke minsker sjansen for utbyg-
ging. Avgjørelsen for hvor en eventuell
driftsorganisasjon skal ligge tas av le-
delsen i Withershall første halvår i
2013.

Ser på samarbeid med Statoil
Ved en utbygging av Maria, står alter-
nativene mellom en FPSO løsning, eller
en ren subseautbygging koblet opp
mot en av Statoils eksiterende installa-

sjoner i Åsgard/Heidrunområdet. 
– Skulle vi bestemme oss for en

subeautbygging, vil det jo minske be-
hovet for en stor driftsorganisajon be-
tydelig, påpeker Ildguben. 

Wintershall er nå i dialog med Sta-
toil, for å se på mulighetene for en fel-
les utbygging i området.

– Statoil har også flere mindre funn
som ikke forsvarer selvstedige utbyg-
ginger. Her håper vi å komme fram til
noe i løpet av førte kvartal neste år,
sier Ildgruben.

Maria-funnet ligger i Garn-forma-
sjonen som danner reservoar i flere
produksjonsfelt, herunder Trestakk,
Smørbukk Sør, Tyrihans og Tyrihans
Nord-strukturene, som alle grenser til
Maria-funnet.  Siden Wintershall kjøp-

te opp norske Revus har de markert
seg som en aktiv deltaker på den nor-
ske sokkelen. I fjor brukte Wintershall
nærmere 50 prosent av sitt totale lete-
budsjett i Norge, og har øremerket
omtrent åtte milliarder kroner til inves-
teringer i feltutbygginger i Norge i lø-
pet av de neste fem årene. Selskapets
produksjonsmål i Norge er 50.000 fat
per dag innen 2015.

Mot lokaliseringsdebatt for Maria

Svein Ildgruben har siden 1.
juni vært informasjonssjef i
Wintershall Norge. Han har
lang fartstid i hos Norske
Shell, hvor han også jobbet
med informasjon og sam-
funnskontakt. 

– Jeg hadde mange fantastiske år hos

Shell, men det var på tide med nye ut-
fordringer, og med dem kommer ny
energi. Wintershall er et fantastisk sel-
skap å komme inn i. De har en aggres-
siv strategi for norsk sokkel. Målet er å
gå fra null til en produksjon på 50.000
fat oljeekvivalenter i 2015. Letevirksom-
hetene er høy, så jeg gleder meg til
årene som kommer, sier han fornøyd.

Nye utfordringer for Ildgruben

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

WE: CHALLENGE DRILLING 
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Torsdag 7.juni inviterte Det
norske bedrifter fra hele lan-
det til «Leverandørens dag»
ved selskapets hovedkontor 
i Trondheim. 

Formålet med arrangementet var å in-
trodusere aktuelle leverandører for sel-
skapets pågående og planlagte akti-
viteter for utbyggingsprosjektet
Draupne. Det norske skal i de nær-

meste årene tildele kontrakter for flere
hundre millioner kroner, og går en
spennende tid i møte i et travelt leve-
randørmarked. Utbyggingen av
Draupnefeltet skal styres fra Trond-
heim, og arbeidet med å tildele noen
av de første kontraktene er allerede i
gang, forklarer initiativtaker Tonje
Foss, kontraktssjef i Det norske,

Hun  beskriver arrangementet som
en ubetinget suksess. 

– Vi fikk  god tilbakemelding på at
vi hadde truffet med innhold på pre-
sentasjoner, og tilstedeværelse av de
rette kontaktpersonene. Vi vil åpen-
bart vurdere liknende arrangementer i
fremtiden, forklarer hun. 

Programmet gikk over fire timer og
inneholdt i hovedsak informasjon om
anskaffelesstrategien for utbyggings-
prosjektet Draupne, og en liten sma-
kebit av det pågående subsea tie-in

prosjektet Jette. 
Det ble også tid til en kort historisk

innføring i selskapets ærverdige kon-
tor, Føniks. Dagen ble avsluttet med
enkel servering i Spisestedet Føniks.

Leverandørens dag hos Det norske

Nye bekjentskaper ble stiftet –
og gamle ivaretatt – på
Leverandørens Dag hos 
Det norske på Torvet i
Trondheim. På bildet sees Lars
Petter Hoven (anskaffelses-leder
Draupne) sammen med Tonje
Foss (Kontraktssjef i Det norske).

Stadig større og avanserte off-
shorefartøy har gitt rederne
utfordringer med å rekruttere
navigatører som tilfredsstiller
kravene til erfaring. Trening i
landbaserte simulatorer har
derfor vært brukt for å øke
ferdighetene. Nå flytter
Trondheimsbaserte Ship
Modelling & Simulation Centre
AS (SMSC)  denne teknologien
ut på fartøyet. Slik kan de
trene på simulerte operasjoner
om bord på egen skute. 

Prosjektleder Bård Helge Thingstad i
SMSC har store forventninger til pro-
sjektet.

–  I dag foregår simulatortreningen
på land. Den nye OTS-teknologien
(Onboard Training System) flytter si-
mulatoren ut på fartøyet, og gjør det
mulig å styre sitt eget fartøy i en virtu-
ell verden. Det betyr både mer relevant
trening og lavere treningskostnader,
sier han.

Thingstad forklarer at en i OTS kon-
septet styrer fartøyet på en normal
måte enten ved manuell styring eller
ved bruk av DP på broen. Fartøyets be-
vegelser blir gjengitt i en virtuell ver-
den som vises på en egen skjerm ved
hjelp av input fra fartøyets naviga-
sjonsutstyr. 

– Mens fartøyet er i trygge omgi-
velser i åpent farvann, kan vi simulere
tilnærming til en plattform eller andre
installasjoner, la skipet gå til havn, na-
vigere i trange farvann og andre kom-

pliserte situasjoner. Den som navigerer
får hele tiden visuell input som i en si-
mulator, sier han.

Prototype i høst
Simon Møkster Shipping er med å ut-
vikle teknologien sammen med SMSC. 

– Vi legger stor vekt på sikkerheten
på alle våre skip, og ser sammenhen-
gen mellom relevant trening og styr-
king av ferdighetene til våre mannska-
per. Det er tre ting vi er ute etter; fami-
liarisering med utstyr  og båt, «flytid»
på DP og trening på hendelser med
avbrudd, feil på system og liknende,
sier Operation Manager, Nils A. Li-
aaen. i Simon Møkster Shipping .

Prototypen vil bli testet på Simon
Møksters Strilmøy i løpet av høsten
2012. Det ferdige produktet lanseres
våren 2013. Onboard Training System
utvikles av Ship Modelling & Simulator
Centre AS i samarbeid med Simon
Møkster Shipping AS. Prosjektet er
støttet av Innovasjon Norge og beskyt-
tet med «patent pending».

Ship Modelling & Simulation Cen-
tre AS (SMSC) utvikler maritime- og
offshore relaterte simulatorer for ope-
rativ trening, oppdrags-simulering, vi-
sualisering og verifikasjon av komplek-
se maritime operasjoner. SMSC utvik-
ler sin egen software og leverer kun-
detilpassede treningsopplegg for alle
fartøystyper og kan simulere de geo-
grafiske lokasjoner som kunden øn-
sker.  SMSC er lokalisert i Trondheim
og har ca. 50 ansatte.

SMSC flytter simulatoren ut på skipet

Ny fulltreffer!
Geitungen er en egen struktur like
ved Johan Sverdrup-feltet, og Det
norske har 20%. Feltet forventes å
inneholde 100 til 300 mill fat olje.
Dette kommer da i tillegg til Det
norske’s funn på Krafla og Skau-
gumsåsen i Nordsjøen og Nord-
varg og Skalle i Barensthavet. Kur-
sen på Det norske-aksjer steg be-
traktelig etter at dette ble kjent,
noe som sikkert gleder både ho-
vedeier Kjell Inge Røkke og adm
dir Erik Haugane.

Lossing fra supply-skip til
plattform er en av de
farligste operasjonene
som utføres offshore.

Prosjektleder Bård Helge
Thingstad i SMSC med
store forventninger.
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BP har besluttet å lagre, vedlikeholde og teste
subseautstyret til Skarvfeltet i Sandnessjøen. 
Dette vil skape grunnlag for etablering av ny 
subseavirksomhet og økt tjenestetilbud på 
Helgeland.
En viktig forutsetning for å lykkes, 
er at nødvendig kompetanse utvikles. 
Mye har blitt bedre og nye muligheter skapes, 
ikke minst lokalt.

Vi trenger et sterkt næringsliv i Nordland.

Skarv er et olje- og gassfelt som ble oppdaget i 1998. 
Det ligger ca. 200 km.vest av Sandnessjøen. 
Skarvskipet betjenes med forsyningsbase og vedlikeholds-
funksjoner i Sandnessjøen og helikopterbase i Brønnøysund.

Subsea på Helgeland

Skarvfeltet opereres av BP på vegne av partnerne Statoil, E.ON Ruhrgas og PGNiG

I sommer rundet Åsgard en
produksjon på totalt 1,5 milli-
arder fat oljeekvivalenter, som
er solgt for rundt 500 milliar-
der kroner. Hva får du så for
en sjekk på 500 milliarder i
dag? 

– Du kunne bygget 125 nye operaer
som den i Bjørvika eller 50 nye sykehus

på størrelse med St. Olavs sykehus i
Trondheim. Du kunne bygget minst
500 mil med firefelts motorvei, tilsva-
rende avstanden mellom Kirkenes og
sydspissen av Spania, forteller Anita
Solheim, fungerende produksjonsdi-
rektør for Åsgard.

Omregnet i elektrisk kraft tilsvarer
olje- og gassmengden produsert på
2460 milliarder kilowattimer. Dette er
mer en 20 ganger den årlige norske
vannkraftproduksjonen, og det kunne
gitt samtlige norske husholdninger
strøm i 61 år, informerer Statoil.

På en vanlig dag produserer skipet
Åsgard A og plattformen Åsgard B
rundt 50 millioner kubikkmeter gass
og 120 000 fat olje og kondensat. 

Halvparten til gode
– Med tanke på at investeringene i ut-
byggingsfasen var på i overkant av 65
milliarder kroner så må vi vel kunne
kalle Åsgard en god investering. Og
det er fortsatt mye å hente. Vi har bare
produsert litt over havparten av Ås-
gards reserver, sier Solheim.

Åsgard A startet produksjonen i
1999, mens gassprosesseringsanleg-
get som ble bygget på Åsgard B ble
satt i drift året etterpå, sammen med
gassrørledningen Åsgard Transport fra

feltet og inn til Kårstø. Rørledningen
er i dag en del av Gassled.

– Havbunnsanlegget er et av de
mest avanserte og kompliserte som
noensinne er bygget, med hele 58
brønner fordelt på 23 bunnrammer,
opplyser Solheim.

Åsgard-installasjonene tar i dag
imot olje og gass fra sju forskjellige
felt: Midgard, Smørbukk, Smørbukk
Sør, Mikkel, Yttergryta, Morvin og
Smørbukk Nordøst. 

– Feltet har i dag en utvinnings-
grad på 60 prosent, men vår «hårete»
ambisjon er å hente ut 75 prosent av
reservoarene innen den forventede le-
vetiden frem mot 2050. Det er ingen
tvil om at Åsgard spiller hovedrollen i
Norskehavet. Utbyggingen har vist seg
å være meget fornuftig, og både
fremtidige utvidelser og nye funn vil
være godt tjent med den investering-
en som allerede ligger her, sier Sol-
heim.

Tallmagi fra Åsgard

Anita Solheim, fungerende
produksjonsdirektør for Åsgard 
i Statoil.



Foto: Simon Skreddernes/palookaville.no

Og vi er Total – et av verdens største  

olje- og gasselskap, med nærmere  

50 års erfaring i Norge. Hva med deg,  

er du også klar for noe stort?

storetingpågang.no

Nå har vi  
store ting  
 på gang  igjen
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Try our crane simulator at stand nr: B290/27
(Mid Norway)

Subsea crane operation 
- simulator training

SMS is a training establishment member of IMCA Marine division

The world leading ship- and 
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Fabricom har ambisiøse planer
for sitt Trondheimskontor. 
I løpet av året skal antall
ansatte dobles fra 30 til 60. 

– Vi har hatt bra vekst, og får stadig
gode kandidater som fyller nye stilling-
er. Ambisjonen til Fabricom er betyde-
lig vekst, forklarer Arne Budal, daglig
leder ved Fabricom sitt Trondheims-
kontor. 

Budal tror det er flere grunner til at
Fabricom rekrutterer godt i et hett
ingeniørmarked. 

Nylig flyttet de inn i nye lokaler i
Kotengbgygget på Rosten, sør for
Trondheim. 

– Vi er det eneste engineeringkon-
toret som ligger på sørsiden av byen. I
praksis betyr det at man kjører mot
køene i rushtrafikken, og man bruker
derfor betydelig mindre tid på å kom-
me seg til og fra arbeid. At vi har nye
fine lokaler er også et pluss, men det
avgjørende elementet for de fleste er
nok arbeidsmiljøet. Siden jeg tok over
her i 2009, så har ingen sluttet. I en
bransje som vår, med meget høy turn-
over, så er nok dette det beste eksem-
plet på at folk trives, sier Budal.  

Foruten å delta i studier og større
EPCI-oppdrag er mye av aktiviteten
ved kontoret knyttet opp mot Sleipner
V&M for Statoil. Fabricom har i tillegg

nylig blitt tildelt jobber på Åsgard
gjennom V&M-kontrakten med Sta-
toil.

– Vi gjør en god jobb på Sleipner,
og vi liker å tro at det var grunnen til
at vi kom oss inn på Åsgard, forteller
Budal.  

Fabricom satser sterkt på å bygge
arbeidsprosesser og utnytte teknologi
som gjør det mulig å utnytte kapasite-
ten på tvers av lokasjoner. På denne

måten er Trondheimskontoret tiltenkt
en sentral rolle både i utvikling av 
Fabricom i Midt-Norge, og også i for-
hold til å bidra til vekst og utvilkling
for Fabricom totalt i Norge. Fabricom
sitt trondheimskontor ble opprettet i
2007, da Fabricom kjøpte Orkla Engin-
eering og Vigor Industrier, og besluttet
å flytte ingeniørvirksomheten fra 
Orkanger til Trondheim.

Nye kontorer og vekst for Fabricom

Stand B290/27

Arne Budal (t.v.) og rådmann 
i Trondheim kommune Stein A.
Ytterdal (t.h.) under den offisielle
åpningen av nye kontorlokaler.
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ORMEN LANGE-
HISTORIEN FORTSETTER
I år feirer vi fem år med drift av Ormen Lange. 
Vi har brukt oppfi nnsomhet, innovasjon og avan-
sert teknologi for å kunne produsere fra Ormen 
Lange på en stabil og sikker måte, og med minst 
mulig miljøpåvirkning.
 
Vi er stolte av det vi har fått til, men historien er 
langt fra ferdigskrevet. Ormen Lange skal videreut-
vikles for at vi skal få mest mulig ut av reservoaret. 
Vi ser frem til nye utfordringer og mer aktivitet på 
landanlegget på Nyhamna. Ormen Lange skal 
forsyne Europa med det reneste fossile brennstoffet 
i fl ere tiår fremover og dermed spille en viktig rolle 
i å løse fremtidens energiutfordringer.

www.shell.no/ormenlange

Partnere:

Med produksjonsstart like
rundt hjørnet er sjefen for
Skarv sin driftsorganisasjon i
Sandnessjøen, Tove Ormevik,
på plass. 

Ormevik kommer fra stillingen som
feltsjef på Skarv FPSO, en båt hun
kjenner godt.

– Jeg var med under det siste året
da den var under bygging i Korea, og

fulgte FPSO'en helt til den var på plass
på feltet, forteller Ormevik. Hun har
tidligere jobbet som plattformsjef på
Åsgard for Statoil.  

I Sandnessjøen skal hun nå lede en
driftsorganisasjon bestående av 15 an-
satte. 

– Jobben er todelt. Vi skal ha drifts-
støtte for Skarv FPSO, samtidig som vi
ivaretar BP sine interesser i Sandnes-
sjøen som lokale kontrakter og annen

virksomhet, forteller den nye plassje-
fen.

Nybrottsarbeid og optimisme
Hun ser frem til å komme i gang.

– Mye av grunnen til at jeg tok den-
ne jobben var for å være med og star-
te opp et nytt felt. Det er veldig inspi-
rerende å se den nye organisasjonen
falle på plass. Vi fokuserer nå spesielt
mye på å få til systemer for optimal lo-

gistikk, sikker drift,
og godt planlagte
vedlikeholdsoppga-
ver, forteller hun.  

BP er nå inne i en
fase for å få på plass
flere lokale leveran-
dører.  

– Vi har blitt
møtt med mye lokal
optimisme og entu-
siasme, det er virke-
lig en stemning av
nybrottsarbeid i

Sandnessjøen, forteller Ormevik.
Etter planen skulle Skarv allerede

vært i produksjon, men en uvanlig
værmessig hard vinter resulterte i at
den opprinnelige planen sprakk. Den
nye planen er at produksjonen starter i
fjerde kvartal i år.

– Uten for mange uforutsette hen-
delser, så ligger vi godt an for å rekke
dette, avslutter Ormevik.

Ny plassjef for Skarv i Sandnessjøen
Bygger subseahall i
Sandnessjøen
BP  har vedtatt å lagre og vedlike-
holde subseautstyret som brukes
på Skarv i Sandnessjøen, og skal
bygge to haller på til sammen fire
mål i byen. BP håper dette kan
være en trigger for å bygge opp et
subseamiljø i byen. 

– Dette blir den første subsea-
hallen nord for Kristiansund, og vi
har store forventninger til at dette
vil skape aktivitet også i tjenester
relatert til subseautstyr. Vi har
kontrakter ute på anbud, og har
fått god respons ikke minst fra 
lokale aktører, forteller  BP’s plassjef
i Sandnessjøen, Tove Ormevik.

Tove Ormevik er
nyansatt sjef for
Skarv sin
driftsorganisasjon 
i Sandnessjøen.
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Aker Solutions enhet

Aker Midsund • N-6475 Midsund • + 47 71 27 01 00 • www.akermidsund         

Romsdals egen 

Ta kontakt!

Stand B290/21

Glamox is an international leading lighting 
supplier for the marine and offshore market. 

Stand B290/9

Statoil planlegger høy akti-
vitet på Njord A i ut året.
Anlegget skal forsterkes for
kunne forlenge levetiden på
plattformen til 2030. Njord
skal også klargjøres for ta inn
de nye satellittfeltene Hyme
og Nordvestflanken.
Prosessanlegget skal også
modifiseres for å øke utvin-
ningsgraden på feltet.

–  Dette er i tråd med Statoils strategi
om å utnytte eksisterende infrastruktur
til produksjon av mindre felter i nærhe-
ten, samt å øke utvinningsgraden i felt i
produksjon (IOR, Increased Oil Recovery)
ved å modifisere prosessanlegget for
lavtrykkproduksjon, opplyser Sverre Ko-
jedal, informasjonssjef i Statoil.

Floatel på plass
For å huse mannskapet som skal sørge
for at Njord får sine oppgraderinger, har
Statoil hentet inn det flytende hotellet
«Floatel Superior». Floatelet er på plass
og det har den siste tiden vært en hek-
tisk trafikk med helikopter fra Kvernber-
get for å mobilisere alt personell som
skal jobbe på Njord i denne perioden.
Hovedaktørene vil være Reinertsen, Lin-
jebygg og Aibel og totalt sett vil det job-
be ca 500 mann på Njord de neste fire
månedene.

Høyaktivitetsperiode på Njord
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På Stjørdal var nesten 200 
personer fra oljeselskaper,
leverandørindustri og 
politikere samlet til 
oppdatering fra bransjen og 
til storslagen operaforestilling
Olav Engelbrektson på
Steinviksholmen.

Olje- og energiminister Ola Borten
Moe opprettholder høyt utvinnings-
tempo, og begrunner dette med at

det er den eneste måten å utvinne de
siste og meget verdifulle restene av ol-
jefelt som er i produksjon. Oljeindus-
trien er en bransje for fremtiden, og
han ber selskapene selv jobbe mer ak-
tivt for å bedre rekrutteringen til real-
fagstudier og ingeniørutdannelse.

Det tyske selskapet Wintershall står
for den neste store utbyggingen i Nor-
skehavet, og direktør for boring og
brønn, Ellen Braune, fortalte at 4 ste-
der i Norge – inkludert Stjørdal og to
andre i Midt-Norge – var utpekt for
etablering av driftsorganisasjonen for
Maria-feltet.

Olje og opera

Ordfører i Stjørdal Johan Arnt Elverum
ønsket Ola Borten Moe, og ikke minst
Ellen Braune og Wintershall sterkt
velkommen til Stjørdal.

Statoil har valgt en ny løs-
nig for eksport av oljen fra
Heidrun. Et nytt permanent
lagerskip med transport via
shuttletanker skal erstatte
dagens bøyelastesystem.

Dagens løsning for oljeeksport har
siden oppstarten av feltet i 1995

vært oljeløfting fra en av to bøyer
og transport videre med skip. Dette
krever bruk av spesialtilpasset fart-
øy. Disse fartøyene vil være 20 år i
2015 når transportavtalen utløper.
Tilgang på andre tilsvarende fartøy
er begrenset

– Robustgjøringen av Heidrun
med fortsatt 30 års drift utover

2015 gjør at vi trenger en ny alter-
nativ løsning for oljeeksporten, sier
Tore Kulset, oppdragsleder for Hei-
drun videreutvikling.

Endelig investeringsbeslutning
for det planlagte lagerskipet FSU
(floating storage unit), som skal ko-
bles til en av de to eksisterende
bøyene, er ventet i  begynnelsen av

september. Oljen vil bli løftet fra la-
gerskipet ved hjelp av shuttletan-
kere for videre transport. Lagerski-
pet vil bli permanent bemannet.
Prosjektet har som mål å installere
det nye skipet innen eksisterende
avtale utløper i april 2015.

Ny eksportløsning for Heidrun

Stand B290/1
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Erik Haugane, administrerende direktør Det norske.

Operatørens hjørne

På ONS i 2010 var det mange som var
opptatt av å beskrive olje som en bran-
sje på nedtur. På to år har dette snudd.
Nesten alle ser nå at dette er en næ-
ring med et perspektiv så lenge fram i
tid som det er mulig å se. Det er likevel
noen som klarer å gjøre næringens
suksess til et problem – det er det ikke.

Det som skulle til for å snu stem-
ningen var et kjempefunn på Johan
Sverdrup, som vi i Det norske er med
på. Det var funn i Barentshavet, der vi
er med på Norvarg, men spesielt Sta-
toils Skrugard som løftet stemninga.
Tallenes tale viser at det framover er
store investeringer i olje- og gass. Så
fikk vi også en minister fra Trøndelag
som forstår verdien av næringen, og
står opp for næringen. Og nye oljeres-
surser som er blitt tilgjengelig med ny
teknologi som kan utvinne olje fra ski-
ferreservoar, gjør at færre snakker om
hva vi skal gjøre etter oljen. Historien
har vist oss at vi vet svært lite om ut-
viklingen i framtida, om det så er bare
noen år. Nå må vi glede oss over bran-
sjens suksess, og sørge for at de verdi-
ene som skapes blir brukt fornuftig -
blant annet til utdanning og infra-
struktur.

Feiring
Når ONS nå avholdes for 20. gang har
vi all grunn til å feire. Siden ONS sin
spede start i 1974 har denne bransjen
tilført det norske samfunnet nesten
9000 milliarder kroner i skatteinntek-
ter. I tillegg kommer all den andre ver-
diskapingen næringen genererer.

Verdien på vårt felles «oljefond»

nærmer seg allerede 3700 milliarder
kroner – et beløp de fleste av oss har
problemer med å fatte. Det stadig
flere derimot forstår veldig godt, er
sammenhengen mellom høy aktivitet i
oljenæringen og et godt utbygd vel-
ferdssamfunn. Folk har fått med seg

eventyret på norsk sokkel som den
klart viktigste årsaken til at Norge år
etter år kan smykke seg med topplas-
sering når FN kårer verdens beste land
å bo i. Enkelte kritiske røster hevder at
oljeinntektene har gjort Norge en bjør-
netjeneste fordi det har bidratt til å
drive andre næringer bort, og at det er
en sovepute som bare smører velferds-
maskineriet. Det er det rene tøv. Aldri
har vi hatt det bedre, og ikke noens-
inne i landets historie har vi hatt et
sterkere utgangspunkt for videre vekst
i de næringer som gir mest avkast-
ning.

Jubelbrus
Det norske vil være en viktig bidragsy-
ter i den fremtidige utviklingen på
norsk sokkel. Vi er med på ett av de
største funnene på norsk sokkel no-

ensinne; Johan Sverdrup-feltet. Vi har
20 prosent andel i lisens 265 som sam-
men med 501 utgjør feltet. Dette er
den klart største verdien for selskapet.
Sverdrup vil trolig produsere i flere tiår
fra produksjonsstarten i 2018.  For oss
som selskap er dette funnet sannsyn-

ligvis på høyde med viktigheten av
navnefaren Johan Sverdrups innføring
av parlamentarismen i 1884.

I år har vi arbeidet med utbygging-
en av Jette. På tross av at vi har støtt
på problemer vil vi neste år få vår egen
oljeproduksjon. Vi har god framdrift
på Draupne som blir en betydelig ut-
byggingsoppgave for oss. Draupne blir
det første feltet som driftes fra Trond-
heim. 

Samlet gir dette oss en sterk posi-
sjon som oljeselskap framover.  I tillegg
har vi en betydelig aktivitet i Barents-
havet fra vårt Harstadkontor og 22. li-
sensrunde blir viktig for både Det nor-
ske og andre langsiktige aktører i Ba-
rentshavet. Vi er sikre at det er mulig å
drive en sikker og lønnsom utvinning i
hele regionen. Det er noe vi skal være
med på. Vi ønsker å skape ringvirk-

ninger i nord. Men siden det ser ut til
at en betydelig andel av hydrokarbon-
ressursene i Barentshavet er gass, vil
en tidlig realisering av en gassledning
mellom Norskehavet og Barentshavet
være viktig for at den nordlige lands-
delen skal få størst mulig ringvirkning-
er av verdiskapingen og få de arbeids-
plassene de ønsker.

Framtida
Gjennom mer enn 40 år er oljenæring-
en bygget opp til å bli landets viktigste
næring og plattformen for nordmenns
høye levestandard. Det er en sikker
næring som skaper store verdier for
samfunnet. Med tanke på de kre-
vende forholdene vi i store deler av ti-
den opererer under, er det en stor pre-
stasjon. Det har krevd ingeniørkompe-
tanse og presisjonsnivå i verdensklas-
se.  Det har vi klart fordi vi har lyktes
med å tiltrekke oss de beste talentene.
Det kommer ikke av seg selv. Oljebran-
sjen har nå en høyere popularitet enn
kongehuset, og vi har fått et løft blant
unge. Det er viktig, for det er blant
ungdommen vår fremtidige arbeids-
kraft, kompetanse og beslutningsmakt
ligger. Det er de som skal ta næringen
vår over i neste generasjon. En næring
som fortsatt primært vil bidra til hele
landets velstand, ikke bare de som
konkret arbeider i industrien.

«Historien har vist oss at vi vet svært lite om
utviklingen i framtida, om det så er bare noen år. 

Nå må vi glede oss over bransjens suksess, og 
sørge for at de verdiene som skapes blir brukt

fornuftig – blant annet til utdanning 
og infrastruktur.»

Livskraftig næring

Centrica og Faroe Petroleum
har inntatt Norskehavet med
flere funn og klar rockeprofil.
Feltene er oppkalt etter gamle
rockehelter som Aerosmith,
Clapton, Carlos Santana, T-Rex
og Alice Cooper. Nylig ble det
gjort funn på sistnevnte.

Ifølge Faroe petroleum som sammen
med Centrica sitter på henholdsvis 30
og 40 prosent av lisensen er det påvist
hydrokarboner i brønnen som nå skal
formasjonstestes. Britiske Oriel Securi-
tieas mener det kan være så mye som
170 millioner fat oljeekvivalenter i
brønnen, tilsvarende størrelse som Go-
liat-feltet. Cooper ligger fem kilometer
vest fra Morvin-feltet og omtrent fem

kilometer øst fra Smørbukk-feltet. 
Funnet blir det fjerde i rekken i Nor-

skehavet for feltene som Centrica og
Faroe Peroleum er lisenspartnere i. Fra
før er det gjort funn i Fogelberg, Butch
og Maria, hvor Wintershall er operatør
for sistnevnte. Maria er forøvrig opp-
kalt etter Santanas hit Maria Maria.

Centrica er en energigigant i Stor-
britania, og leverer både strøm og
gass. Selskapet eier både atom- og
gasskraftverk. I mai kjøpte de seg inn i
flere store lisenser på norsk sokkel, og
er blant annet nest største eier i Stat-
fjord. De er med på i alt ti lisenser i
Norskehavet sammen med Faroe, som
er inne i hele 12 lisenser.

Rocker Norskehavet
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THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED OPERATIONS 
IN THE PETROLEUM INDUSTRY, 25–26 SEPTEMBER 2012, TRONDHEIM, NORWAY 

Organized by Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry  www.iocenter.no

Rita Ottervik
Mayor in Trondheim

Steve P. Roberts
Vice President, Field of the 
Future Flagship, Subsurface 
Technology, BP

Brage Sandstad

ConocoPhillips

Xavier Faugeras
Leader of Field Monitoring 
Initiative, Total R&D, France

Ann Orr
Palo Verde Nuclear Generating 
Station, Arizona Public 
Service, USA

Marc Gatti
Thales Avionics, Technical 
Director, Field of Computing

Kaare Finbak
Vice President
Kongsberg O&G

Paul van den Hoek
Lead for Quantitative Reser-
voir Evaluation, Research and 
Development, Shell

Bill Nelson
DNV Maritime Oil & Gas, 
USA

Øystein Michelsen
Executive Vice President, 
Development and Production, 
Statoil, Norway

Bruce Halbert
Director, Nuclear Science Enabling 
Technologies, Idaho National Labora-
tory, US Department of Energy

Professor Samer Faraj
Technology, Management & 
Healthcare, McGill Univer-
sity, Montreal, Canada

Oleg Volkov
Department of Energy 
Resources Engineering, 
Stanford University

Ahmed H. Alhuthali
Southern Area Reservoir 
Management Department, 
SaudiAramco 

Frans van den Berg
Global Smart Fields 
Program, Shell

INDUSTRIAL PARTNERS

COLLABORATING INTERNATIONAL ACADEMIC PARTNERS

RESEARCH PARTNERS

®

operations – the next generation

eFields
Smart Fields
Digital Oil Fields
Fields for the Future 
www.ioconf.no 

International meeting place for business and science: www.ioconf.no

I alt er ca. 1200 mann i sving
hos Kværner Verdal.

–  Vi har 450 innleide arbeidere i til-
legg til våre 750 egne ansatte på Verf-
tet og i datterbedriftene rundt Kvær-

ner Verdal. Vi produserer ca 40.000
tonn stål i året, så det må folk til, sier
en godt fornøyd kommunikasjonssjef
Tove Strand Trana i Kværner Verdal. 

Med proppfulle ordrebøker har
Kværner Verdal arbeid ut 2014.

– Det er meget sjelden med så
lange horisonter i denne bransjen, sier
Trana. De to siste tildelingene, jacketer
for Edvard Grieg, Martin Linge-platt-
formene, ble jacket nummer 41 og 42
for verdalingene.  

Dreven Kværnermann i sjefsstolen
Ny direktør ved Kværner Verdal, Sverre
Myklebust (bildet), kom fra stillingen
som nestkommanderende ved Kvær-
ners verft på Stord, hvor han har job-
bet siden 1977. Han har hatt en rekke
lederstillinger i selskapet og har blant
annet vært prosjektdirektør for flere
større offshore-prosjekter, inkludert
Ormen Lange og Njord A.

Ny sjef og full fres for Kværner Verdal

Konferanser og 
seminarer
28.08-31.08.2012.
ONS 2012, Messe og konferanse
Stavanger. www.ons.no  

17.09.2012.
Oljens Dag, Kristiansund.
www.komvekst.no 

25-26.09.2012.
Den 8. International IO-conference
Sience and Practice, Trondheim
www.ioconf.no

06.12.2012
Desemberkonferansen 2012
Kristiansund, www.komvekst.no 

Bransjemøter olje & gass
10.09.2012
Maritimt Forum Midt-Norge
Medlemsmøte
www.maritimt-forum.no 

13.12.2012
NPF Trøndelag, Julemøte hos Statoil
www.npf.no

22.10.2012
Maritimt Forum Midt-Norge
Medlemsmøte
www.maritimt-forum.no 

03.012.2012
Maritimt Forum Midt-Norge
Medlemsmøte
www.maritimt-forum.no  

Petropolen
27.09.2012
Petropolen, Kristiansund
www.petropolen.no

25.10.2012.
Petropolen, Kristiansund
www.petropolen.no 

22.11.2012.
Petropolen, Kristiansund
www.petropolen.no

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

Se hva som skjer...
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Politikeren har ordet

Én petroleumsregion!
Norskehavsregionen med Trøndelags-
fylkene, Møre & Romsdal og Nordland
er i ferd med å bli en petroleumsregion
å regne med.

Adresseavisen har i en artikkelserie
i sommer satt søkelys på de økonomis-
ke konsekvensene av olje og gassnæ-
ringa i Midt-Norge. 30 000 arbeids-
plasser og en årlig omsetning i størrel-
sesorden 60 milliarder er noen av de
direkte ringvirkningene i denne regio-
nen fra petroleumsindustrien. Næ-
ringslivets oljeeventyr har ringvirkning-
er langt utenfor den norske  kontinen-
talsokkelen.  

Olje- og gassressursene i Norskeha-
vet har et betydelig omfang når det
gjelder industriarbeidsplasser, annen
næringsvirksomhet, forskning og ut-
vikling. I Trøndelag er vi opptatt av å ta
ut enda mer av dette potensialet lokalt
i vår region. Veksten i industriproduk-
sjonen er på hele 4,3 prosent i andre
kvartal, sammenlignet med samme
periode i fjor. I følge Statistisk sentral-
byrå er det maskin- og verftsindustrien
som tar det meste av oppturen, noe
som ifølge byrået henger nøye sam-
men med økte investeringer i olje- og

gassektoren. En betydelig del av vek-
sten skjer i Trøndelag.

De siste års funn har snudd menta-
liteten i bransjen og hos myndigheter,
fra solnedgangsindustri til fortsatt pro-

spektiv industriutvikling.

Framtida
Det er viktig for Norge å kunne finne
og utvinne mer olje og gass, og ikke
minst gjøre små forekomster lønn-
somme. Vi må kunne utvinne olje og
gass på lønnsom basis, også i tider da
prisen på verdensmarkedet er lav. For
å klare det må vi forbedre oss på flere
områder.

Både oljeselskaper og myndigheter
satser mye på å lykkes. I Trøndelag har

vi både driftsmiljø, leverandørbedrifter
og FoU-aktører til å bidra. Avansert
teknologi og nye arbeidsformer har
ført til at arbeidsoppgaver som tidli-
gere tok flere uker, kan utføres på ti-

mer. Vedlikehold og reparasjoner kan
fjernstyres. Det betyr store besparelser
og økt sikkerhet.  

Regjeringen varslet i den siste pe-
troleumsmeldingen og i statsbudsjet-
tet for 2012 at den vil utrede mulighe-
ten for to nye forskningssentre – ett
knyttet til petroleumsvirksomhet i ark-
tiske strøk og ett rettet mot forskning
på økt utvinning. Å få mer ut av eksis-
terende felt er krevende, og innebærer
store muligheter for aktørene på norsk
sokkel og for Norge som nasjon

gjennom videre utvikling av nye avan-
serte teknologiske løsninger for ver-
densmarkedet. Målrettet forskning er
et sentralt tiltak for å lykkes med det-
te. Kunnskapsmiljøet i Trondheim og
Trøndelag er godt skodd for oppgaven
med å etablere et forskningssenter for
økt utvinning. 

Symbiosen med næringsaktørene
innen leverandørindustrien på strek-
ningen Verdal til Orkanger og i resten
av Trøndelag, sammen med det inter-
nasjonalt ledende kunnskapsmiljø i
trønderhovedstaden Trondheim, gir
denne del av regionen et ubestridt for-
trinn i alle typer ressursutnyttelse og
verdiskaping. I ei tid med sterkest
vekst i tjenesteproduserende næring
og bygg og anlegg, er det viktig å hus-
ke at dette landet er blitt hva det er
gjennom uttak av ulike typer fysiske
naturressurser og industriell foredling
av disse.

Industriutvikling i Trøndelag blir
nok mer krevende i framtida, men in-
dustriutvikling skal Trøndelag fortsette
med!

«30 000 arbeidsplasser og en årlig omsetning 
i størrelsesorden 60 milliarder er noen av de direkte

ringvirkningene i denne regionen (Midt-Norge) 
fra petroleumsindustrien. Næringslivets 

oljeeventyr har ringvirkninger langt utenfor 
den norske kontinentalsokkelen.»

Ingvild Kjerkol (37) fra Stjørdal er fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag
og sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet.

for 15 år siden

Stor Åsgardkontrakt til
Reinertsen
Reinertsen Vigor på Orkanger tegnet
en kontrakt på 100 mill. kroner for
gasstørkesystem på Åsgard B. Ho-
vedkontrakten på Åsgard B er på
hele 4,5 mrd kroner og levering skal
finne sted våren 1999. Reinertsen har
som mål å spesialisere seg på visse ty-
per prosessmoduler, og produsere
disse på Orkanger.  

Spenningen stiger rundt
Ormen Lange.
Norsk Hydro vil ha ferdigboret første
hull på Ormen Lange i god tid innen
utgangen av september. Dert er aller-
ede påvist gass, og mye mer enn det
BP fant på Nykhøgda. Spenningen er
stor, og man mener allerede nå å ha
påvist gass for over 300 mrd kroner.   

Norne klar for produksjon
Norne er 3. felt i drift i Norskehavet,
og Statoil var i ferd med å starte pro-
duksjonen da streik blant oljearbei-
derne stoppet det videre arbeid. I alt
vil det være 7 produksjonsbrønner på
Norne, og driftsledelsen regner med
oppstart innen utgangen av septem-
ber. 

Midt-Norge på Offshore
Europe i Aberdeen
Midtnorsk oljeindustri satser på ek-
sport, og Midnor CNI arrangerer den
midtnorske standen på 120 kvm på
året oljemesse i Aberdeen 9-12. sep-
tember. Konseptet er det samme
som på ONS med en felles kantine og
møteplass.

Nr 3, august 1997

Den 8. internasjonale 
konferansen om integrerte
operasjoner arrangeres i
Trondheim 25-26. september.

Dette er stedet hvor forskning og
praksis møtes, og på årets konferanse
vil man i se inn i krystallkulen for olje-

felt. Dette vil dreie seg om e-felt,
smarte felt, digitale felt og oljefelt for
fremtiden. 

Konferansen åpnes av Trondheims
ordfører Rita Ottervik, og foredragslis-
ten er lang med tunge aktører fra de
største internasjonale oljeselskapene
og universiteter.

Konferansen forventes å samle
rundt 300 deltakere fra inn- og utland
fra oljeselskap og leverandører, I&U-in-
stitusjoner og universiteter.

Arrangør er IO-senteret på Institutt
for Petroleumsforskning på NTNU, og
studenter herfra vil også delta.

Neste generasjon integrerte operasjoner

Arild Nystad 
er formann 
i program-
komiteen og
leder av årets
IO-konferanse.
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“Gjennom kompetanse og innovative 
løsninger følger vi kunden helt i mål”

 Tek nisk integritet  og inspeksjon

 Klassing av r igger

 Sak kyndig virksomhet

 Ti lkomsttek nik k

 Engineering

 Fabrik asjon og avanser t  mask inering

 Prosjektledelse /  HMSK /  R is ikostyring
Stand B290/14

Finske Oy SteelDone Group 
og Kristiansundsbaserte ICON
Offshore har undertegnet en
samarbeidsavtale som resulte-
rer i at større konstruksjoner
og nye produkter vil bli mon-
tert og produsert i
Kristiansund.

– Med dette samarbeidet vil selska-
pene ha tilgang til et felles havneom-
råde og verkstedlokale i Kristiansund.
Verkstedet på havnen er på 5000 kva-
dratmeter, 35 meter løftehøyde og løf-
tekapasitet på 180 tonn. Dette anleg-
get er unikt og enestående i Kristian-
sundsregionen, opplyser selskapene.

– Med denne alliansen kan vi være
med i produksjonsprosessen, slik at
folkene våre blir bedre kjent med en-
hetene som skal monteres offshore,
noe som vil gjøre oss bedre. Avtalen vil
også gi bedre  kostnadseffektivitet og
service, fra fabrikasjon til ferdigstillelse
for våre eksisterende og nye kunder,
forklarer Håvard Bjerkelund, daglig le-
der i Icon Offshore. 

– Finnene er spesielt gode på svei-
seprosedyrer som håndterer arktiske
forhold, så mulighetene er store når
nordområdene nå skal til pers, legger
han til.

Oy SteelDone Group  er leverandør

av krevende sveiset og maskinert stål-
konstruksjoner samt utstyr og monte-
ring av alle typer strukturer og tilbyr
løsninger som tar hensyn til de spesiel-
le behovene til olje, gass og energi-
bransjen. Selskapet eies av fem store
finske metallindustriselskaper som sys-

selsetter til sammen 1.000 fagfolk i 12
mekaniske verksteder. 

ICON Offshore AS er kjent for sin
kompetanse og personell innenfor
fagområdene sveising, mekanisk og
rør. I tillegg til offshore personell tilbyr
også ICON Offshore AS pre-fabrika-

sjon, modifikasjon og vedlikehold til
on- og offshore industrien i sitt verk-
sted. ICON Offshore sin kunde- og re-
feranseliste inneholder kjente og store
selskaper i det norske markedet.

Finsk inntog i Kristiansund

Riggen Borgland
Dolphin var inne
på Dale Industri-
park hos Icon
Offshore for
mindre repara-
sjoner og
modifikasjoner. 
I tillegg til 25
ICON-ansatte var
også tre underlev-
erandører involvert
i jobben på riggen.
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Certex International Offshore Services

The Certex group is a leading supplier of lifting products, rigging
hardware, steel wire ropes and services to the European offshore industry.

Our extensive knowledge comes from years of experience working in
hostile environments to demanding deadlines which enables us 

to supply the perfect package for your business.

 

www.certex.net

Norway
Trondheim
Kristiansund
Harstad
Hammerfest
Sandnessjøen

United Kingdom
Aberdeen
Great Yarmouth
    

Norway
Oslo
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Stavanger
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Denmark
Esbjerg
 

Norway
Kristiansund
Florø
Mongstad base
Hammerfest
Sandnessjøen
Stavanger Stand B290/26

Operaen «Donna Bacalao» er
tilbake i ny form – som musi-
kal. I kulissene ligger et bredt
sponsorlaug fra blant andre
olje- og gassbransjen. 

Donna Bacalao er ifølge Operaen i Kris-
tiansund en ramsalt og sterk forestilling
som rommer alt et skikkelig drama skal
ha: kjærlighet, svik, humor og tragedie.
Musikken er skrevet av Frode Alnæs og
teksten av Stig Nilsson. Som navnet anty-
der er historien er godt forankret i lokal
historie og tradisjon. På sponsorsiden fra
oljebransjen finner vi Norske Shell, Benor,
Oss-nor og Linjebygg Offshore.

– Operaen er helt avhengig av opp-
slutning i næringslivet for å kunne pre-
sentere en slik formidabel satsning som
klippfiskmusikalen Donna Bacalao er. Det
er derfor svært gledelig å registrere at
olje- og gassbransjen i byen ser verdien av
å være med på dette kulturelle løftet. Kul-
tur og næring fungerer således i en posi-
tiv symbiose: olje- og gassbransjen skaper
vekst og energi i regionen, og Operaen
sørger for å gi bedriftene og deres ansat-
te et viktig fritidstilbud og kvalitetstunge
kulturopplevelser, forklarer Endre Wright
Skogrand, markedssjef for Operaen i Kris-
tiansund. Fo
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Oljebransjen sponser
klippfiskmusikal


