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Norskehavet på
skinner!
Enorme offshoreprosjekter i kø 
på Midt-Norges dørstokk.
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Fortsatt høytrykk 
i oljebransjen
Fylkesordfører Jon Aasen ønsket
230 deltakere velkommen til årets
JazzGass under MoldeJazz. Han
etterlyste nødstrømsløsninger til
Ormen Lange i tilfelle brudd på
kraftlinja fra Vikalandet.
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Når medisin 
møter olje
Den 13. Internasjonale 
IO-konferansen i Trondheim åpnes
av olje- og energiminister Ola
Borten Moe, og understreker blant
annet hvilken status norsk 
IO-teknologi har i resten 
av verden.
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Ny «superprodusent»
for Tyrihans
Den tiende brønnen på feltet – og
den første tregrenede – produserte
innledningsvis over 5000 Sm3 olje
i døgnet.
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Rammekontrakt 
for Aak på Draugen
– Avtalens størrelse er formidabel,
og sikrer oss høy aktivitet i lang tid,
sier Stig Daniel Løfsnæs, salgs- og
markedssjef i Aak.
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Siemens og EMGS:
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Samarbeidet mellom Siemens
og EMGS i Trondheim startet for
et stort tiår siden. Det er en his-
torie om hva som kan skje når
de riktige kreftene møtes på rett
sted. Resultatet er teknologihis-
torie på sitt beste.

Fredag 21. juni ble Åsgard-
modulen som skal levere strøm
og kontrollsystemer til Statoils
Åsgard subsea gasskompre-
sjonsprosjekt skipet ut fra Aker
Solutions sitt verft i Egersund,
og torsdag uken etter ble den
installert offshore på Åsgard A-
skipet.

Aker Solutions installerte 800 tonn på Åsgard

Sterk internasjonal profil for Midt-Norge
Hele 22 store og små midt-nor-
ske offshorebedrifter stiller ut
på standen til Midt-Norge på
den store oljemessa Offshore
Europe i  Aberdeen 3.-6. septem-
ber. Tori Nordbotn Bachke, som
har vært med siden starten i

1997, synes det er imponerende
at så mange midt-norske off-
shorebedrifter nå satser så mål-
rettet på det tøffe internasjona-
le markedet.



Av Christian M. Bachke

LEDER

Neste utgave av Midt-Norsk Olje & Gass
kommer 20. november 2013.

Neste utgave av Midt-Norsk Olje & Gass
kommer 20. november 2013.

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

www.midnor.no

Enorme offshoreprosjekter står i kø
på Midt-Norges dørstokk. Vi nevner i
fleng: Aasta Hansteen, Zidane, Ma-
ria, Asterix, Skuld, Hyme, Fogelberg,
Polarled og Ormen Lange-utvidelser. 

Statoil sin Åsgard subseakompre-
sjon er i full gang, Shell med Ormen
Lange subsea-kompresjon er i opp-
kjøringsfasen. Dette er utvikling og
implementering av grensespreng-
ende teknologi, som vil medføre sto-
re besparelser for oljeselskapene,
samtidig som det løfter Norge som
teknologinasjon et par hakk opp. Alt
med Norskehavet som testlaborato-
rium.

I 2012 ble det investert hele 60
mrd. kroner. Fra 2014 forventes dette
fortsatt å ligge på eventyrlige 50 mrd.
kroner hvert år. Dette er tall som Ry-
stad Energy la frem på siste Desem-
berkonferanse.

Dette skjer i tider hvor gassprisen
er halvert og oljeprisen synker på
grunn av dårlige tider i mange avta-

kerland. Statoil og mange andre olje-
selskap bremser sine aktiviteter rundt
om i verden for å holde kostnadene
under kontroll.

Olje-Norges interesse er i stor grad
rettet mot aktivitetene i Barentshavet
og mot mulighetene utenfor Lofoten
og Vesterålen. Dette er positivt, men
vi må huske at kun ett felt er i drift i
nord. Goliat-feltet kjøres i gang tid-
ligst i 2014 og mye kapasitet og
infrastruktur må bygges opp gradvis i
Nord-Norge.

I Norskehavet  er allerede en god
infrastruktur bygget ut, både med
rørledninger og basetjenester.  Midt-
Norsk leverandørindustri har vært i
bransjen  i mange år, og har bygget
ut god kapasitet og stor erfaring på
de fleste felt.

Vår oppfordring er derfor fortsatt:
Look to Mid-Norway de nærmeste
årene. 50 mrd. per år betyr at her blir
det business!

22 midtnorske offshorebedrifter stil-
ler på Midnor sin 382 kvm. store
stand i år på Offshore Europe i Aber-
deen. Motto for den midtnorske
standen er «Resources and Technolo-
gy» og viser et godt tverrsnitt av de
midtnorske bedriftene som nå også
satser internasjonalt.

Første gang Midt-Norge var i
Aberdeen var i 1997, og da med fire
bedrifter. Dette viser den eventyrlige
veksten i midtnorsk offshoreindustri
og dens vilje og evne til å satse uten-
for landets grenser.

Kompetansen er bygget opp med
erfaring fra oppdrag på norsk sokkel,
og viser med all mulig tydelighet at

norsk teknologi og kunnskap er
ettertraktet vare over hele verden.

Mange av de midtnorske utstiller-
ne har etablert seg med egne kontor
rundt i verdens oljehovedsteder som
Houston, Aberdeen, Rio og Asia.
Offshore Europe er i dag verdens
mest besøkte oljemesse etter OTC i
Houston, og det forventes over
60.000 besøkende.   

Som vanlig forventes den populæ-
re felleskantina på Midt-Norgestan-
den å bli et hot-spot i Aberdeen hvor
oljefolk møtes og kontakter skapes.
God midtnorsk mat og drikke serve-
res.

Norskehavet på skinner

Midtnorsk oljeindustri 
på offensiven

Jan Egeland døde den 5. august. Han
fikk påvist kreft for knapt et år siden,
men selv Jan’s optimisme og pågangs-
mot hjalp ikke. Han ble 57 år.

Mange i oljebransjen i Midt-Norge
kjente Jan. Fra 1993, da Heidrunplatt-
formen ble bygget, var han Conoco’s
industrikoordinator i Midt-Norge. 

Det var et sterkt politisk ønske at
midtnorsk industri og næringsliv skulle
engasjeres med leveranser til installa-
sjonen i Norskehavet. Jan Egeland ble
Conocos ansikt utad, og han engasjer-
te seg sterkt både med informasjon
om oljebransjen generelt, og de for-
skjellige deler av Heidrunplattformen
som kunne passe godt for leverandø-
rer i regionen spesielt.

Resultatet ble godt. Midtnorsk in-
dustri stod for godt over 1 mrd. kroner
i leveranser, og mange av bedriftene
var helt nye i bransjen.

Mange av bedriftene i Midt-Norge
som i dag har en sterk posisjon i off-
shoremarkedet har Jan Egeland og
Conoco å takke for hjelp og veiledning
i startfasen.

Da Midnor, utgiver av dette maga-
sinet, samlet midtnorsk industri til den
første fellesstanden på ONS i 1993
trengte vi et sted å samle utstillere og

kunder til en hyggelig aften. Jan Ege-
land hadde gode kontakter i Stavang-
er Seilforening, og seilerhytta ble stilt
til disposisjon. Vi har gode minner fra
stemningsfulle aftener i Stavangers
skjærgård.

Da Midt-Norge standen ble større,
ble seilerhytta for liten, og vi fikk 
bruke kantina i Conocos praktbygg.
Denne tradisjonen har vart opp til våre
dager hvor det på torsdag under ONS
arrangeres en stor midtnorsk aften i
samarbeid med ConocoPhillips.

Mange venner i Midt-Norge husker
Jan Egeland for god og entusiastisk
hjelp og glade stunder i godt lag.

Christian M. Bachke

Jan Egeland er død

Shell har tildelt Technical
Support to kontrakter for
arbeid på Nyhamna og
Draugen. Det betyr vekst for
selskapets Moldekontor.

Kontraktene gjelder «site support ser-
vices» på Nyhamna og «competence
management services» for Nyhamna
og Draugen. Kontraktene har en va-
righet på sju år med ett års opsjon og
er estimert til å ha en verdi på i over-
kant av 400 millioner kroner. 

– Kontraktene inkluderer tjenester
og ressurser til gjennomføring av com-
missioning innen prosess, elektro, me-
kanisk, instrument, samt støtte til drift
og vedlikehold og kompetansestyring,
opplyser Max Inge Julbø, CEO i TS
Group.

Julbø sier kontraktene vil medføre
vekst for organisasjonen. 

Dette er to meget viktige kontrak-
ter for Technical Support AS og av de
største kontraktene i selskapets histo-
rie. Kontraktstildelingen er et sterkt
signal om at vår fagkompetanse blir
verdsatt og at våre medarbeidere bi-
drar til stabil og sikker drift av Nyham-
na. Technical Support har kontorer i
Porsgrunn og Molde og er en del av TS
Group med 260 ansatte. 

Selskapets moldekontor ble eta-
blert i 2008 og har jobbet med kunder
som blant annet Reinertsen og Aker
Solutions. Technical Support spesialise-

rer seg innen operasjon og drift samt
nybygg, modifikasjoner og vedlike-
hold. Moldekontoret har fire faste an-
satte, men over hundre er knyttet til
kontoret.

Rekordkontrakt for Technichal
Support gir vekst i Molde

Max Inge Julbø, CEO i Technical
Support Group.
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Trykksak

I slutten av august vil det bri-
tiske flyselskapet BMI Regional
ha daglige flygninger mellom
oljebyene Kristiansund og
Aberdeen mandag til fredag.

– Flyruten vil styrke næringslivet i beg-
ge regionene, spesielt innen olje og
gass, samtidig er Aberdeen og regio-
nen rundt et spennende reisemål for
mange formål og interesser som
shopping, golf, whisky, friluftsliv,
kunst og kultur, opplyser Ellen Engdahl

i Kvernberget Vekst. BMI vil fly én
rundtur mellom byene på hverdager.
Ruten opereres med Embraer ERJ 135-
maskiner, med en kapasitet på 37 pas-
sasjerer. 

BMI Regional er det eneste regiona-
le flyselskapet i Storbritannia som kun
bruker jetfly, og selskapet har over 450
flyvninger i uken over hele Storbritan-
nia og Europa. De ble nylig kåret til
Storbritannias mest punktlige flysel-
skap for åttende år på rad.

Direkterute fra Kristiansund til Aberdeen

Den nye flyruten mellom Kristiansund
og Aberdeen opereres med Embraer
ERJ 135-maskiner, med en kapasitet
på 37 passasjerer.

Navitas Network, som er fort-
settelsen av Leverandørnett
Ormen Lange, feiret sitt 10-
årsjubileum under Molde Jazz,
og samlet gamle og nye for-
bindelser til en markering.

Fra å være et lokalt nettverk for Or-
men Lange-utbyggingen, har Navitas
utviklet seg til å bli en nasjonal aktør
under nettstedet findcontracts.no.
Statoil og Shell og en rekke store leve-
randørbedrifter er samarbeidspart-

nere, og benytter seg av Navitas sine
tjenester.

Nettstedet ble offisielt åpnet av
olje- og energiminister Ola Borten
Moe på siste ONS, og har fått del-
finansiering over statsbudsjettet. 

Daglig leder Ingrid Sara Grimstad
Amundsgård  opplyste at Navitas nå vil
gå over fra å være en medlemsorgani-
sasjon til å bli en stiftelse.

Navitas fyller 10 år

Adm. dir. i Linjebygg Offshore, Kristoffer B. Jenssen, var Leverandørnett Ormen
Lange sin første styreformann, og har fulgt veksten frem til dagens Navitas
Network. Her flankert av daglig leder Ingrid Sara Grimstad Amundsgård (t.v.) og
Anne Grete Svenøy som også har 10-års jubileum i nettverket, og har fungert
som limet i organisasjonen i en omskiftelig tilværelse.
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Fylkesordfører Jon Aasen
ønsket 230 deltakere velkom-
men til årets JazzGass under
MoldeJazz. Han etterlyste
nødstrømsløsninger til Ormen
Lange i tilfelle brudd på kraft-
linja fra Vikalandet.

Olje- og energiminister Ola Borten
Moe tok utfordringen på strak arm og
bekreftet at OED nå ser på konsesjons-
vilkårene og mente det skulle være
ganske klart at reservekraftverket på
Gossen til to mrd. kroner kan kobles
inn ved fare for linjebrudd.

Han tegnet forøvrig et svært lyst
bilde av vår petroleumsnæring og Nor-
ge som energinasjon. Utbyggingen av
Aasta Hansteen og byggingen av rør-
ledningen Polarled med gass til Ny-
hamna på Aukra og videre eksport til
Europa vil bli en forlengelse av olje- og
gasseventyret i Norskehavet.

Oxfordprofessor Jonathan Stern
ønsket at alle gasskonferanser han
deltok på skulle starte med en jazzlåt
slik som i Molde. Han la deretter frem
tall som indikerte at gassetterspørse-
len i Europa var over toppen. Selv om
det vil bety lavere gasspriser også for
oss, mente han at vi fortsatt vil kunne
glede oss over et stabilt og godt euro-
peisk marked.

Fortsatt høytrykk i oljebransjen
JazzGass 2013:

Deltakere på JazzGass, fra venstre olje- og energiminister Ola Borten Moe, ordfører på Aukra Bernhard Riksfjord, leder av
Energi Møre og konferanseleder Bengt Endreseth, Gasscodirektør Thor Otto Lohne, fylkesordfører Jon Aasen og Shell-
direktør Monika Hausenblas. 

Shell samlet konferansedeltakerne etterpå i Chateauet til bespisning og jazz. Vinnerne av de siste 3 års musikkpris fra Shell bidro med musikk av beste merke.
På piano: Erling Aksdal (vinner 2011), sang Beate Mordal (vinner 2012) og på bass Trygve Waldemar Fiske (vinner 2013).



Partnere:

ORMEN LANGE ER 
INNOVASJON OG 
TEKNOLOGIUTVIKLING
www.ormenlangeworld.com
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Den første august var det 10
år siden produksjonen på
gassfeltet Mikkel startet.
Halvveis i livet har feltet 
allerede generert verdier fem
ganger størrelsen på 
utbyggingskostnadene. 
De neste 10 årene skal blant
annet havbunnskompresjon
og annen ny teknologi gjøre
Mikkel enda mer lønnsom, 
sier operatør Statoil.

10-årsdagen til Mikkel ble feiret med
en skikkelig kakefest i Drift Midt-Nor-
ges lokaler på Tangen i Stjørdal – og
det med god grunn.

Feltet, som vanligvis ikke omfattes
av mye oppmerksomhet, har i sin før-
ste produksjonsfase vært svært lønn-
somt. Så langt er det produsert 190
millioner fat oljeekvivalenter til en ver-
di av minst 50 milliarder kroner.

Meget høy utvinningsgrad
– Mikkel har vist seg å være et svært
innbringende prosjekt. Feltet har vært
lite ressurskrevende og regulariteten i
produksjonen fra brønnene overstiger
nå 94 prosent i snitt, sier Mari Skaug,
Petek-sjef for Åsgard-området.

Gassreservene på Mikkel er også
større enn det man opprinnelig trodde
da avgjørelsen om utbygging ble tatt.
Det opprinnelige estimatet på 40 milli-
arder kubikkmeter gass er etter hvert
oppjustert til 44 mrd. kubikkmeter. Ut-
vinningsgraden ble i sin tid beregnet til
55 prosent.

– Også dette viste seg å være for
beskjedent. I dag anslår vi at vi vil kun-
ne oppnå en utvinningsgrad på hele
80 prosent, sier Skaug.

Ønsker havbunnskompressor
For å opprettholde trykket i rørled-
ningene som går fra Mikkel og Mid-
gard mot Åsgard B, jobber Statoil nå
med å etablere en gasskompressorinn-
retning. Dette blir verdens første gass-
kompressor på havbunnen og skal et-
ter planen være i drift i løpet av 2015.

– Vi forventer at med gasskompres-

sorløsningen på plass vil vi kunne opp-
nå en utvinningsgrad på hele 80 pro-
sent, og øke den daglig produksjonen
på Mikkel med 70 prosent i starten,
sier Marc Dhainaut, Petek-leder for
Åsgard-satellittene.

Mikkel ligger omlag 200 kilometer
nordvest for Trondheim og er et tie-in-
felt mot produksjonsplattformen Ås-
gard B. Feltet har en 300 meter tykk

gasskondensatkolonne som ligger
2500 meter under vann. Produksjonen
fra Mikkel blir blandet med produk-
sjon fra Midgard og deretter transpor-
tert til Åsgard B for videre prosesse-
ring. Her blir kondensatet separert fra
gassen, som så sendes til Kårstø der
NGL separeres ut. Tørrgassen blir
transportert fra Kårstø til Europa i rør-
ledning.

Mikkel – «usynlig», men svært lønnsom jubilant

Marianne Solveig Wold – produksjonsingeniør (Mikkel), Morten Lorentzen – reservoaringeniør (Mikkel) og Petter Harstad
– disiplinleder produksjonsteknologi

Statoil har funnet et nytt 
40 meter tykt gass- og 
kondensatlag like nord for
Åsgard. Feltet blir kalt
Smørbukk Nord. Dette 
tilsvarer 25-47 millioner 
fat oljeekvivalenter.

Åsgard ble funnet på 1980-tallet,
og Statoils letedirektør for norsk
sokkel, Gro G. Haatvedt, er meget
fornøyd med det nye funnet. Dette
viser at det fremdeles kan være sto-
re gjenværende forekomster i Nor-
skehavet.

Produksjonssjef for Åsgard, As-
trid Jørgenvåg sier at Smørbukk
Nord kan bygges ut raskt ved å
bruke eksisterende infrastruktur,
og at dette vil forlenge levetiden på
feltet betydelig.

Gass og 
kondensatfunn
nord for Åsgard



Foto: Kimm Saatvedt

Du ser litt  
ekstra etter 
de som har  
store ting  
på gang
Ola Kolnes er HSE Manager i Martin Linge-
prosjektet. Han jobber med både mennesker og 
teknologi for å ivareta helse, sikkerhet og miljø.
Det er mange ting vi i Total skal gjøre på Martin 
Linge-feltet i Nordsjøen som ingen har gjort før oss. 
Da er det viktig at folk som Ola er tydelig til stede  
og gjør oss helt sikre på at vi skaper et trygt og  
godt arbeidsmiljø. Utbyggingen pågår for fullt,  
og produksjonen starter i 2016.

Vi er Total, et av verdens største olje- og  
gasselskap, med nærmere 50 års erfaring  
i Norge. Nå leter vi også etter flere flinke folk,  
for vi har mange storetingpågang.no
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Den 13. Internasjonale IO-kon-
feransen i Trondheim åpnes i
år av olje- og energiminister
Ola Borten Moe. Dette under-
streker hvor viktig integrerte
operasjoner er for olje- og
gassindustrien og hvilken 
status norsk IO-teknologi har 
i resten av verden.

Tema fra et par år siden om likheten
mellom olje og medisin under tema
«Pumps and Pipes» vil i år bli trukket
et stykke videre, blant annet under
tema «Telemedisin innen olje og gass i
Brasil».  

I tillegg innleder Paal Kipsgaard,
den nye toppsjefen i Schlumberger,
sammen med en av Petrobras’ topp-
sjefer Solange da Silva Guedes om 
intelligente oljefelt og internasjonale
løsninger. 

Paul Hocking, BP, leder sesjonen
med tema robot-teknologi toppside
og subsea med bruk av IO, og Vidar
Hepsø, Statoil, leder sesjonen om bruk
av IO i arktiske strøk og tøffe omgi-
velser.

På fjorårets IO-
konferanse deltok
over 300 oljefolk fra
hele verden, og leder
av konferansen Arild
N. Nystad forventer
minst like mange i
år. IO-konferansen i
Trondheim har festet
grepet som en av de
viktigste i verden
innen sitt felt og
mye kompetanse vil
være samlet her den
24.-25. september.

IO-konferansen 2013:

Når medisin møter olje

Nærings- og handelsminister
Trond Giske rettet på årets
Orkangerkonferanse en adva-
rende finger mot oljeselska-
pene på norsk sokkel.

–  Jeg kan vanskelig se på oljeselska-
penes rekordvekst på bekostning av at
for eksempel Kværner Verdal går kon-
kurs. Lav pris i utgangspunktet må
ikke nødvendigvis bety at man får den
laveste sluttregningen. Vi har i det sis-
te hatt mange eksempler på det mot-
satte, sa Giske

Han satte også krav til leverandør-
industrien. De må tilpasse seg marke-
det, og omstillinger må skje. Dette kan
gjøres raskt og effektivt i Norge hvor vi
har et godt utbygget sikkerhetsnett
som tar hånd om arbeidstakerne i en
eventuell overgangsfase. 

800 sysselsatt i olje og gass
Ordfører Gunnar H. Lysholm, som øn-
sket de 180 deltakerne velkommen, så
lyst på at Technip nylig har investert
over 120 mill. kroner på industriområ-
det Grønøra.  

At Stena Offshore/Technip for 18 år
siden etablerte seg har vært en lykke
for den tradisjonsrike industrikommu-
nen Orkdal. I dag er det godt over 800
oljearbeidsplasser i Orkanger. 

Det er bred politisk enighet om ho-
vedlinjene 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, og dette ble behørig
notert av de 50 ungdomskoleelevene
som deltok på konferansen.

Orkangerkonferansen 2013:

Giske ber oljeselskapene ta ansvar

Industri- og næringsminister Trond Giske i ivrig dialog med
kommunikasjonsdirektør Janne Øhren, Technip og ordfører Gunnar H. Lysholm
på Orkangerkonferansen.

Til venstre: Olje og energiminister Ola Borten Moe åpner den 13. Internasjonale IO-konferansen i
Trondheim den 24. september. Arild N. Nystad er en av ildsjelene bak IO-konferansen og har sydd
sammen et meget interessant program med profilerte internasjonale foredragsholdere.
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Vestbase ser et taktskifte i
Norskehavet, og planlegger en
storstilt utvidelse på Averøy.

Vestbase kjøpte i fjor eiendomsselska-
pet Averøy Eiendom som kontrollerer
et område på 200-250 dekar på Ave-
røy. Dette området skal nå utvikles til
en ny sterk næringsklynge og anlegg
for gjennomføring av ulike prosjekter.  

Området blir et supplement til Vest-
base sine 600 dekar i Kristiansund, og
skal nå videreutvikles både mot olje-
og gassnæringen og annen industri.

– Bakgrunnen for vår investering er
at det forventes økende aktivitet i Nor-
skehavet i årene som kommer, blant
annet som et resultat av Aasta Hanste-
en-utbyggingen, som representerer et
taktskifte i Norskehavet. Kjøpet gjør
oss i stand til å tilby eksisterende og
nye kunder egnede arealer for nyeta-
blering, utvidelser, lagring og prosjekt-
rettet aktivitet – sier Ture Haugen,
markedssjef på Vestbase.

Ny kai
Området som Vestbase har kjøpt lig-
ger i Averøy kommune, som er Kristi-
ansunds nabokommune i vest. Deler
av området er fortsatt under utvikling
gjennom at det tas ut steinmasse som

brukes offshore ved ulike
feltutbygginger. Per i dag
er 50.000 kvm klargjort til
bruk, mens området blir
på ca. 250.000 kvm i lø-
pet av de nærmeste årene
etter hvert som steinknu-
singen ferdigstilles.

– Siden vi kjøpte områ-
det i fjor, så har vi arbei-
det med ulike konsepter
og strategier, og har
allerede vedtatt bygging
av kai. Vi har nettopp fått
inn tilbud fra ulike entre-
prenører på oppsetting av
en 80 meter lang kai. Ny
kai forventes å være klar
til neste vår, opplyser 
Haugen.

Økning i riggmarkedet
Et annet forretningsområde Vestbase
arbeidet aktivt med er å etablere enda
bedre fasiliteter for rigganløp  og ved-
likehold av rigger. Vestbase har hatt
mange anløp av rigger opp gjennom
årene, men aktivitetsnivået på øvrige
fartøyanløp gjør det ønskelig med en
egen kai for denne type anløp.

– Markedet for vedlikehold av rig-
ger er voksende i Norge, og trafikken

av rigger utenfor Kristiansund er
økende, også som et resultat av at ak-
tiviteten i Barentshavet har økt. Loka-
sjonen er ideell; enkel ankomst inn
Bremsnesfjorden, stort etablert leve-
randørnettverk i regionen og umiddel-
bar nærhet til Kristiansund og flyplass
gjør at veldig mye ligger til rette for en
satsning mot dette markedet. Vi tror
også denne type aktivitet ved kai gjør
det enda mer attraktivt å etablere seg
på området.

Illustrasjon som viser Vestbase sitt nye
område. Ny kai skal bygges der rød
båt ligger.

Etablerer seg på Averøy
Taktskifte for Vestbase:



10 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass  I Nr 3/2013

Shell har inngått en ny
kontrakt med Vestbase, og 
sikret seg nye areal for flere
bygg og fremtidig aktivitets-
økning.

– Denne langsiktige kontrakten styrker
Vestbase sin posisjon som logistikk-
og servicesenter for offshoreaktivite-
ten i Norskehavet og spesielt gjelder
dette rollen som Vestbase over tid har
opparbeidet innenfor subsea drift,
vedlikehold og prosjektrettet aktivitet,
sier Alf Dahl, adm. dir. ved Vestbase.

Kontrakten omfatter omleie og be-
byggelse av ca. 25 dekar. Arealet er
ment å dekke Shell sine nåværende
behov for arealer til nye bygg og nød-
vendige arealer for fremtidig ekspan-

sjon på grunn av forventet aktivitets-
økning fremover.

Shell og Vestbase  er allerede godt i
gang med planleggingen av flere nye
subseahaller, myntet på Shell sin pågå-
ende og forventede drifts- og utbyg-
gingsaktivitet.

Dette innebærer bygging av ca
7000 kvm med nye verksted-/lagerhal-
ler, samt tilhørende infrastruktur og
uteareal for vedlikehold, reparasjon,
lagring og håndtering av selskapets
materiell og utstyr. Byggingen vil starte
allerede høsten 2013 og samtlige
bygg i denne fasen planlegges ferdig-
stilt innen utgangen av første kvartal
2015, opplyser Dahl.

Det øvrige arealet som inngår i leie-
kontrakten er i første omgang ment

for håndtering av utstyr og materiell
knyttet til Shell sine aktiviteter og ope-
rasjoner i Norskehavet; Draugen, Or-
men Lange, produksjon og leteboring,
samt tilhørende prosjektaktiviteter.
Det er også egnet til å dekke Shell sitt
arealbehov i forbindelse med en po-
tensiell utbygging av Ormen Lange
Subsea Gasskompresjon og de service-
og logistikktjenester som vil være en
del av et teknologisk banebrytende og
omfattende prosjekt på Ormen Lange.

Ny ekspansjon for Shell på Vestbase

Stand: 1D105

Ministermøte
for Norske-
havsrådet

Norskehavsrådet avholder
styremøte den 30. august
med sittende styre som
består av Jon Aasen, Per
Kristian Øyen, Ståle Vaag,
Tore O. Sandvik (bildet),
Anne Marit Mevassvik,
Bjørn Iversen, Odd Eriksen
og Bård Anders Langø. I
møtet er det lagt opp til en
to timer lang samtale med
olje og energiminister Ola
Borten Moe. 

Følgende saker står på agendaen:
Prosessene i utbyggingssaker, in-
dustrielle løsninger regionalt i til-
legg til eksportløsninger ved gass-
feltutbygginger, områdeutvikling
ift enkeltlisensutvikling, gassmar-
kedet sett i lys av skifergassen i
Nord-Amerika og andre produk-
sjonssteder, rørtransport kontra
LNG-transport, og etablering av
fast kontaktmøte mellom OED og
Norskehavsrådet.
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Stand: 1E85

Stjørdal kommune og Nord-
Trøndelag fylkeskommune
samlet i vakkert sommervær 
i august 150 oljefolk og 
politikere til sitt årlige 
nettverksarrangement i
Prestegårdhagen på Stjørdal
Museum og deretter til 
operaen Olav Engelbrektsson
på Steinviksholmen.

Samtidig ble vi presentert for den nye
ordføreren i Stjørdal, Ivar Vigdenes,
som oljebransjen kjenner fra sin rolle
som statssekretær i 3 år for olje- og
energiminister Ola Borten Moe. Og
Nord-Trøndelag fylke stilte med sin
nye fylkesrådsleder Anne Marit 
Mevassvik fra Overhalla.

Olje og opera på Stjørdal

Nytt vertskap til Opera og Olje: nybakt ordfører
i Stjørdal Ivar Vigdenes, og ny fylkesrådsleder i
Nord-Trøndelag fylke, Anne Marit Mevassvik.

Til venstre: ordfører Ivar Vigdenes ønsker
«gammelordfører» Johan Arnt Elverum velkommen
til Prestegårdshagen og Steinviksholmen.
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Stand: 1C104

Wintershall Norge er i full
gang med å bore sin første
«høyt trykk og høy 
temperatur» (HPHT) brønn,
Mjøsaprospektet i
Norskehavet.

Brønnen ligger i den sørlige delen av
Haltenbanken, ca. ti km fra Shell sitt
Linnorm-funn, og blir boret av Trans-
ocean Arctic. Brønnen er planlagt og
nå en vertikal dybde på 4.436 m. Nær-
heten til Linnorm vil gjøre et eventuelt
funn til en relativt enkel utbygging.   

Arild Kjeldstad, exploration team
leader, sier at den lange tiden og
kompleksiteten på brønnen er en 
milepæl for Wintershall Norge. 

– Dette er et teknisk krevende og
spennende prosjekt for oss fordi det er
vår første HPHT-brønn. Med boring i
127 dager har operasjonen lang varig-
het, og ved et kommersielt funn vil
den vare enda lenger, sier han.

Skulle Wintershall gjøre et kom-
mersielt funn vil det innebære ytterli-
gere 64 dager med kjerneboring, log-
ging og borehullstesting, som vil da
føre til at leteboringen kan vare i over
et halvt år. 

Wintershall har investert i et tre-

ningsprogram til 25 millioner kroner
for borepersonellet på Transocean 
Arctic. De skal gjennomgå teoretisk
opplæring samt trening ved bruk av 
simulator.

Første HPHT for Wintershall
i Norskehavet

HPHT
Definisjon av HPHT-brønn: Brønn
som bores inn i en formasjon med
forventet innestengt brønnhode-
trykk som er større enn 690 bar
og/eller bunnhullstemperatur som
overstiger 150 grader C. 
(Fra standard.no)

]



Ladehammerveien 4, 7041 Trondheim, Norway

BRM/ERM AND ECDIS

Choose the right training provider.
Be ready for 2017!

SMSC is among the fi rst in the world to offer certifi ed BRM/ERM and ECDIS courses in 

compliance with the STCW 2010 Manila amendments. The amended standards require all 

seafarers serving onboard seagoing ships to obtain approved training by January 1st 2017.

SMSC offer the following courses certifi ed by the Norwegian Maritime Authority:

• Bridge Resource Management (BRM)

• Engine-room Resource Managemet (ERM)

 – A company specifi c version of BRM/ERM called MRM-SIM

• Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

More information about 
the STCW 2010 Manila 
Amendments can be 
found on our home page

Book your courses at 
www.smsc.no
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Samarbeidet mellom Siemens
og EMGS i Trondheim startet
for et stort tiår siden. Det er
en historie om hva som kan
skje når de riktige kreftene
møtes på rett sted. Resultatet
er teknologihistorie på sitt
beste.

I 2002 fikk Siemens i Trondheim en
henvendelse fra et helt nystartet
EMGS. De ønsket å få laget en proto-
type av en EM-kilde – et redskap som
slepes rett over havbunnen og som
sender ut sterke elektromagnetiske
signaler. De teknologiske kravene var
høye – ingen hadde laget en slik kom-
mersiell kilde  før – og tidsfristen var
på fire måneder. Resten er historie, Si-
emens leverte og EMGS er i dag ver-
densledende på sitt felt. Siemens-kon-
sernet på sin side har investert over
fem milliarder kroner i sitt Power Elec-
tronics Centre i Trondheim, som har
blitt den tyske industrigiganten sitt ho-
vedsenter for utviklingen av fremti-
dens subseateknologi. 

Sjokkerte konkurrenter
– Da vi startet opp i 2002 fantes ikke
noe av det vi trengte. Alt måtte lages
fra bunnen av. Siemens var i nabola-
get, så vi kontaktet dem og fikk posi-
tivt svar. Vi gav dem en tidsfrist på fire
måneder. Kilden måtte levere 1000
ampere, virke på 3500 meters dyp og
være stabil på 0,1 til 10 Hz. De måtte
tenke seg litt om, men leverte en pro-
totype inne fristen. Det var starten.
Hadde ikke Siemens greid dette så
raskt og så bra, hadde vi ikke eksistert
i dag, sier Svein Ellingsrud, teknisk di-
rektør og en av gründerne i EMGS.  

For på dette tidspunktet var flere
selskap i startgropa med EM-teknolo-
gi, men i motsetning til EMGS som
gikk til en industriell partner, prøvde
konkurrentene å lage EM-kildene selv.
Dette gav EMGS et forsprang de frem-
deles nyter godt av. I dag er selskapet
markedsleder innen EM-teknologi, har
levert over 750 prosjekt og har over
300 ansatte. 

–  Alle var sjokkerte over hvor raskt

vi fikk dette oppe å gå. Vi var ute på
markedet når de andre var på tegne-
brettet, forteller Ellingsrud.

Stor betydning for Siemens
Jan Erik Lystad, leder for Siemens Po-
wer Electronics Centre i Trondheim,
var sentral da EMGS banket på i 2002.

– Da de henvendte seg så hadde vi
allerede kompetansen rundt EM-sig-
nalene, men at dette skulle ikke bare i
sjøen – men ned på havbunnen –
medførte selvsagt at vi måtte se an-
nerledes på ting, forteller Lystad. 

At teknologien som normalt sett
ble brukt på land, nå skulle utsettes
for enorme trykk, fremprovoserte kre-
ative og nyskapende løsninger i sam-
arbeid med EMGS. Dette ble etter
hvert lagt merke til av Siemenskonser-

net, men det tok tid før sjefene i Tysk-
land virkelig fikk øynene opp for hva
som skjedde i Trondheim. 

Lystad sier at EMGS-samarbeidet
kombinert med nærheten til FoU-mil-
jøet i Trondheim innen subsea, samt
en porsjon intern selvmarkedsføring 
i konsernet ble utslagsgivende for at
Siemens nå satser så stort i byen.  

– Etter fem års samarbeid med
EMGS ble vi identifisert som et tyng-
depunkt innen subsea. Siemens så at
etterspørselen etter kraftdistribusjon
på havbunnen økte, med stadig flere
subseautbygginger. Da ble øynene ret-
tet mot oss, og jobben vi hadde gjort
for EMGS ble virkelig anerkjent. Vi
hadde da opparbeidet oss fordeler
fremfor andre Siemensavdelinger
rundt i verden. Kreative løsinger rundt
trykkutsetting av utstyret blir av kon-
sernet sett på som en innovasjon fra
Trondheim, og det blir sett på som me-
get bra teknologi fra Siemens sin side.
Samarbeidet  med EMGS har betydd
mye for at vi nå er konsernets hoved-
senter for utvikling og produksjon av
subsea kraftsystemer,  forklarer Lystad. 

– EMGS har vært en teknologisk
utfordrende kunde, som har løftet oss
faglig, noe vi nyter godt av også i an-
dre sammenhenger. Samtidig så er det
artig at vi er i sykkelavstand til hveran-

dre. Det letter mye at man kan løse
problemer der og da med å bare å
stikke innom, legger Lystad til. 

– Legg til rette for clustere
I følge Ellingsrud har selskapet utviklet
mange nyvinninger sammen med Sie-
mens.

– Dette er et samarbeid som lever i
beste velgående. Vi utvikler stadig
bedre kilder, med stadig høyere strøm-
styrker og nøyaktighet. Siemens er vel-
dig dyktige, samtidig som vi har trig-
get dem til å tenke annerledes. Samar-
beidet mellom oss viser hvor viktig det
er å ha den riktige sammensetningen
av selskaper i en by. Da får man gode
resultater. Siemens kunne sikkert fun-
net ut alt dette selv, men med oss som
samarbeidspartner og kreativ pådriver,
så fikk de nok et teknologisk for-
sprang på konkurrentene. Vi hadde
flaks kombinert med kunnskap, men
legger man til rette for at de riktige
kreftene møtes, så trenger man min-
dre flaks enn det vi hadde for å lykkes.
Det er ikke mange som kan gjøre det
som Siemens hjalp oss med, avslutter
han.

Lokalt teknologisamarbeid verdt milliarder
Siemens og EMGS:

Til venstre: Svein Ellingsrud, teknisk direktør og en av gründerne i EMGS, og Jan Erik Lystad, leder for Siemens Power
Electronics Centre i Trondheim.

Ytterligere to trønderske industriaktører som var involvert i det store
teknologisamarbeidet var Boa Offshore, som driver det spesialkonstruerte
seismikkfartøyet Boa Thalassa, og Bergen Group Fosen, som bygget skipet på
sitt verft i Rissa.



Sjekk svaret ditt her

Hvor mange kvadrat er plassert i oljefatet?

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

I mai 2013 fi kk Det norske sin første egen-
produserte olje på fat. Det å fi nne olje krever 
mennesker som tenker utenfor boksen. Mennesker 
som ser nye løsninger på gamle problemstillinger. 

Tallet på antall kvadrat i oljefatet har sin plass 
i Det norske oljeeventyret. I 2007 rundet Det 
norske dette tallet i antall lisenser, og i 2013 rundet 

selskapet det samme tallet i antall operatørskap. 

For norsk oljeindustri ble det for like mange 
år siden bestemt av regjeringen at arbeids-
språket på norsk sokkel skulle være norsk.

Det norske oljeeventyret fortsetter, langt 
utenfor boksen.
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Møre og Romsdal fylke
Oss-nor, TechDamper,
Cybernetica, Petrell, Aak

Expro Soft

Certex

Kantine

Resman

Intrapoint

Smart Motor

Marine Cybernetics

Sarens

OTS

BOA
Offshore

Teekay
GlamoxUlstein

Midt-Norges stand på Offshore Europe 2013:

Cybernetica er førstegangs-
reisende til Offshore Europe,
og stiller med en veggstand 
i kantina på Midt-Norge-
standen.

– Vi er her for å vise frem hvordan våre
verktøy for avansert modellbasert 
regulering kan optimalisere produksjo-
nen. Våre verktøy og metoder har de-
monstrert betydelig inntjening for våre
kunder innenfor landbasert industri,

og de er i dag videreutviklet for å 
kunne gi de samme gevinstene for
offshore-sektoren, sier Peter Singstad
fra Cybernetica.

Første gang på oljemesse
Cybernetica:
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Partnerplast

SMSC

Linjebygg Offshore

Aker Midsund

AxTech

Axess

Hele 22 midt-norske offshore-
bedrifter stiller ut på Midt-
Norgestanden på den store
oljemessa Offshore Europe i
Aberdeen 3-6. september.

Første gang midtnorske bedrifter tok
turen til Aberdeen med felles stand var
i 1997, da med 4 bedrifter og 90 kvm.
stand. I år har regionen hele 382 kvm.
og er en av de største standene på
messa. Midnor CNI står også i år som
arrangør, og Tori Nordbotn Bachke,
som har vært med siden starten, synes
det er imponerende at så mange midt-
norske offshorebedrifter nå satser så
målrettet på det tøffe internasjonale

markedet.
Offshore Europe er den ledende ol-

jemessa i Europa i år, og en av verdens
største oljemesser hvor man forventer
nærmere 60.000 besøkende. Bedrif-
tene som stiller ut her profilerer seg
for hele verdensmarkedet.

Som vanlig er Midt-Norgestanden
bygget rundt en felles kantine med
god norsk mat og drikke, og dette blir
erfaringsmessig en av hotspot’ene på
messa og et populært treffsted både
for nordmenn og utlendinger.

Også i år sponses arrangementet av
Møre og Romsdal fylke, som på denne
måten viser at de støtter aktivt opp om
bedriftene som satser offensivt på 

eksportmarkedet. De vil også profilere
seg sterkt på messa som attraktive ste-
der for bedrifter som ønsker å etablere
seg i Midt-Norge.

Nordmenn som besøker Offshore
Europe ønskes herved velkommen til
offshoretreff og god mat og drikke på
Midt-Norgestanden. Vi er å finne like
ved hovedinngangen, bak Shell og ved
siden av Gas de France.

Sterk internasjonal profil for Midt-Norge

Tori og Christian (behørig kledd for
anledningen i norsk/skotsk kilt) ønsker
hjertelig velkommen til Midt-Norge
med servering av trøndersodd og
nogo attåt.

Offshore Europe er en av 
verdens ledende internasjona-
le offshore-messer, og går av
stabelen i Aberdeen 3.-6. 
september. 

Den forrige messen, som ble avholdt i
2011, hadde nesten 50.000 besø-
kende, og årets messe består av 1.497

store og små selskaper fra over 40
land, og 28 nasjonale og internasjona-
le stands. 

Konferanse
I tillegg til messen avholdes en stor
internasjonal, gratis konferanse med
profilerte foredragsholdere fra hele
verden med høyaktuelle temaer innen

offshore.
Messen viser alt det siste innen tek-

nologi, tjenester og ekspertise i forbin-
delse med leting, utvinning og pro-
duksjon av olje og gass, og både olje-
selskaper og alle de som tilbyr sine tje-
nester til disse er behørig representert.

En av verdens ledende
offshore-messer
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Glamox offers a complete 
range of lighting designed 
for the oil & gas segment.
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www.glamox.com/gmo

Wintershall har tildelt
Reinertsen en FEED-kontrakt
(Front End Engineering and
Design) som omfatter en 
komplett plan for undervanns-
utbyggingen av Maria-feltet 
i Norskehavet. 

For Reinertsen representerer prosjektet
en milepæl i firmaets pågående sat-
sing på undervannsutbygginger. Sel-
skapet  har over 30 års erfaring fra rør-
ledninger, stigerør og undervannstruk-
turer, samt over 15 års erfaring med
topside EPC- og V&M-prosjekter. 

– Maria-prosjektet gir oss mulighet
til å kombinere kompetansen fra disse
områdene inn i en ny og spennende
markedsnisje. Hittil har undervannsle-
verandørene dominert dette marke-
det, sier Thomas Reinertsen, divisjons-
direktør i Reinertsen.

Kontrakten dekker alle fagområder
innen undervanns produksjonssyste-
mer, inkludert sikkerhetsventiler/jule-
trær, brønnhoder, vedlikeholdsverktøy,
kontrollsystem, flerfasestrømning,
strømningsrør, stigerør, kontrollkabler,
dykkerløse koblinger og undervanns-
strukturer.

300-milloner for «fast track» hos
Statoil
Reinertsen fikk også nylig en EPCI-

kontrakt på Oseberg Delta 2 av Statoil
til en verdi av 300 mill. kroner.

Utbyggingskonseptet for Oseberg
Delta 2 er en subsea tie-back til Ose-
berg feltsenter gjennom ny subsea-
infrastruktur knyttet opp til det eksis-
terende topside-prosessanlegget.

Prosjektet, som styres fra Statoil i
Bergen, er teknisk krevende med hur-
tig gjennomføring. Oseberg Delta 2 er
definert som en del av Statoils «hurtig-

utbyggingsprosjekter» (fast-track),
hvis mål er å halvere tiden fra funn til
produksjon.

–  Arbeidet starter umiddelbart og
vil sysselsette ca. 100 personer frem til
midten av 2015. Vi hadde for øvrig
det første Oseberg Delta-prosjektet
som ble gjennomført i 2006-2008.
Dette var et godt gjennomført pro-
sjekt som la stor vekt på god sam-
handling mellom Statoil og oss. Vi sat-

ser nå på å gjøre prosjekt to på en
minst like bra måte som originalen, og
denne gangen i fast-track utgave, for-
teller Reinertsen.

Mariakontrakt til Reinertsen

Thomas Reinertsen er divisjonsdirektør
i Reinertsen.

Selskapet TechDamper i
Trondheim har spesialisert seg
på å redusere vibrasjoner. Det
gir økt sikkerhet og store
besparelser.

Håvard Johnsen er nytilsatt som adm.
dir. i det ferske, fremadstormende sel-
skapet.

– Uønskede vibrasjoner kan føre til
havari som følge av materialtretthet.
Vibrasjoner er ofte også kilder til støy
slik at vibrasjonsreduksjon kan bidra til
vesentlige kostnadsreduksjoner, økt
sikkerhet og bedre arbeidsmiljø. Ope-
rasjonell kontinuitet og HMS er der-
med sentrale elementer i vårt tjeneste-
tilbud, sier Johnsen.

TechDamper ble etablert i 2009.
Resultatene og omsetningen siden
oppstarten forteller at produktene og
tjenestene holder det de lover. 

– Ett av våre suksesskriterier er at 
vi har løsninger som ordner opp i 
kundens vibrasjonsproblem i motset-
ning til andre som kun leverer analyser
av problemstillinger, sier Johnsen. 

Statoil på kundelisten
Statoil er i dag TechDampers hoved-
kunde, og det jobbes målrettet med å

utvide nedslagsfeltet i løpet av det
kommende året. Kundepotensialet er
stort i alle industrier.

–  Vi jobber med vann og kloakk i
Abu Dhabi og innen offshoremiljøet
på Stjørdal og i Norskehavet. Oppdra-
gene er ressurskrevende og for å dek-
ke opp behovet samarbeider vi med
Team Maritime og Bilfinger i tillegg til
at vi nå leter etter flere hoder internt,
opplyser Johnsen.

Det arbeides kontinuerlig med nye
produkter og kundesegmenter innen-
for olje og gass, vannkraft og landba-
sert industri.

– Eksempelvis er vibrasjoner i til-
knytning til stigerør et ikke uvanlig fe-
nomen, som i noen tilfeller blir så pro-
blematisk at alternativene enten er å
redusere produksjonen eller stenge
ned for utskifting til andre løsninger/
dimensjoner. I slike tilfeller kan våre
løsninger være en tredje mulighet for
korreksjon uten at dette medfører pro-
duksjonstap samtidig som et forsvarlig
sikkerhetsnivå opprettholdes og støy-
nivået reduseres, forteller Johnsen.

Demper vibrasjoner
for millioner



Bli med oss
inn i framtiden
i Norskehavet
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Trondheimsfirmaet Marine
Cybernetics lager programvare
som tester og luker ut feil i
styresystemene til borerigger
og andre offshorefartøy. 
Nylig fikk selskapet en større
kontrakt med Singapore-
verftet Keppel FELS.

Ifølge kontrakten skal Marine Cyber-
netics  levere HIL-testing (Hardware in
the Loop) til totalt seks nye borerigger
som skal leies inn av Petrobras i Brasil. 

– Vi har gjennom flere år jobbet 
aktivt for å komme inn på dette mar-
kedet, og dette markerer derfor en
viktig milepæl i selskapets historie. I til-
legg er det også interessant å se at et
av verdens største oljeselskap, Petro-
bras, har innført krav om uavhengig
testing av software og kontrollsyste-
mer på alle nybygde borerigger som
skal inn i Brasil, såkalt HIL-testing, sier
Stein Eggan, adm. dir. i Marine Cyber-
netics.

HIL-testing er en anerkjent meto-
dikk som benyttes i blant annet fly-
industrien, men Marine Cybernetics
var de første som tilbød bruk av HIL-
testing innenfor olje/offshore og mari-

tim virksomhet.
Som et ledd i Brasilsatsingen har

selskapet også bevisst gått inn for å 
rekruttere brasilianere fra universitets-
miljøene i Brasil, som i dag er ansatt
på hovedkontoret i Trondheim. 

– Tanken er at disse etterhvert skal
kunne flytte tilbake til Brasil og være
med på den videre oppbyggingen av
virksomheten der. Totalt arbeider det i
dag fem brasilianere i Trondheim, og
selskapet har totalt 12 forskjellige 
nasjonaliteter representert i staben,
forteller Eggan.

Bedre sikkerhet og lønnsomhet
Marine Cybernetics ble etablert i 2002
og har hovedkontor i Trondheim. Sel-
skapet utfører uavhengig HIL-testing
(Hardware-In-the-Loop) av data og
kontrollsystemer på forskjellige fartøy
og offshoreinstallasjoner, basert på
bruk av unik, egenutviklet teknologi. I
tillegg til hovedkontoret har selskapet
datterselskap i Houston og Rio de Ja-
neiro.

– Offshoreindustrien har i alle år
hatt sterk fokus på sikkerhet og tiltak
for å redusere ulykker. Samtidig har
både skip og borerigger gjennomgått

en rivende utvikling i form av stadig
mer avanserte software- og kontroll-
systemer, noe som medfører økt risiko
for feil når skip, rigger og utstyr skal
settes i drift. Vi går inn og tester alle

mulige scenarier tidlig i prosjektfasen,
slik at vi kan avdekke problemer tidlig,
noe som er med å gi forbedret sikker-
het og lønnsomhet for våre kunder,
avslutter Eggan.

Milepæl for Marine Cybernetics

9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED 
OPERATIONS IN THE PETROLEUM INDUSTRY

TRONDHEIM, NORWAY, 24–25 SEPTEMBER 2013

eFields
Smart Fields

Digital Oil Fields
Fields for the Future

www.ioconf.no  

International meeting place for business and science 
Where Science and Practice meet  www.ioconf.no
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w
w
.f
ag
tr
yk
k.
no

Industrial partners

Collaborating international academic partners

®

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

PLENUM 1:

Session Chair: Arild N. Nystad, IO Center/NTNU 

PLENUM 2:

Updates of Pumps and Pipes – synergies between petroleum engineering and 
 cardiovascular disease”,

Telemedicine in O&G in Brazil”, 

The future of the Operation Room of the Future”,
 

Telemedicine of the Future for O&G”,

PLENUM 3:

“Why some robotic systems prosper for remote operations:  Trends in extending human 
 perception, decisions, and actions through sensors and robots”,

“How to enable the operational people on the go”,

”Robotics technology as enabler on platform and subsea”,

PLENUM 4:

How can IO be used to develop the needed capabilities to operate in the Arctic.
, 

“Arctic IO by analogy”, 
“Safety challenges in Arctic environments”,

 

 
 

 

Stein Eggan, adm. dir. 
i Marine Cybernetics.
Eggan er et kjent ansikt 
i offshore-bransjen, 
etter mange år i
ledende stillinger i
Teekay Petrojarl.
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Aak IRV AS er tildelt en 
leverandørkontrakt innen 
prefabrikasjonstjenester for
Aibels Draugen EPCM-
kontrakt. Avtalen har en 
varighet på fem år med opsjon
på forlengelse på ytterligere
fire år. 

– Avtalens størrelse er formidabel, og
sikrer oss høy aktivitet i lang tid, sier
Stig Daniel Løfsnæs, salgs- og mar-
kedssjef i Aak. 

Kontrakten omfatter fabrikasjons-
tjenester av stålstrukturer og rør til 
Aibels kommende vedlikeholds- og
modifikasjonsprosjekter på Draugen i
Norskehavet. Tjenestene vil bli utført
ved Aak IRV AS sitt verksted på Vest-
base i Kristiansund. 

– Det gledelige er at avtalen ikke
bare sikrer aktiviteten, men den dan-
ner også grunnlaget for videre vekst
her i Kristiansund, i tråd med vår ambi-
sjon, sier daglig leder Kjetil Aksnes ved
Aak IRV AS. 

– Siden oppstarten i 2009 har vi
jobbet tett sammen med Aibel, og
denne tildelingen befester vår posisjon
som leverandør til Aibel på fabrika-

sjonstjenester i Midt-Nor-
ge. Tildelingen medfører et
behov for utvidelser både
når det gjelder personell og
lokaliteter, og vi har en in-
tensjon om å øke vår kapa-
sitet i kommende periode,
opplyser Aksnes.

Aak har en liknende av-
tale med Aibel mot Statoil
på Njord og Kristin. 

Aak IRV AS er en del av
Aak Group (Aak AS, Aak
Safety AS, Aak IRV AS) og
har 180 høyt kvalifiserte
medarbeidere med konto-
rer i Stavanger, Bergen,
Kristiansund, Åndalsnes og
Verdal.

Rammekontrakt til Aak på Draugen

Kjetil Aksnes, Aak IRV og
Svenn-Magnus Sørensen 
i Aibel etter
kontraktsignering.
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Leverandøren mener

De fleste liker gode tilbud og lave 
priser, enten vi kjøper klær, elektriske
artikler eller kapitalvarer. Selv om vi
kanskje vet at produktene produseres
under kritikkverdige forhold i Asia, så
er det vanskelig å si nei takk til å spare
noen hundrelapper. I hvert fall så
lenge varene tilsynelatende er like
gode som tilsvarende norske varer.

Innenfor norsk olje- og gassindustri
går diskusjonen høyt for tiden. Opera-
tørselskapene har bestilt en rekke nye
plattformer fra Østen, og norsk indus-
tri vil kanskje måtte bygge ned sin ka-
pasitet. Industrien mener utfordring-
ene med å bygge i Korea og andre
land overstiger prisforskjellen. Det gir
store kostnader forbundet med opp-
følging og kontroll for å forebygge
kvalitetsavvik og budsjettoverskri-
delser. Det gir også mer krevende
grensesnitt mot installasjon og drifts-
setting i Norge.

Innenfor det vi selv holder på med
har vi noen lignende utfordringer.
Med innovative løsninger for de van-
skelige oppgavene offshore, fra høyt
oppe i riggen til langt nede i sjøen,

kan vi bidra til store besparelser i pro-
sjekt. Men det er krevende å utvikle og
vedlikeholde slik kompetanse og
gjennomføringsevne, og det er derfor
umulig å konkurrere med timeratene

til de billigste i markedet. Til gjengjeld
kan våre løsninger bidra til store re-
duksjoner i timeforbruket.

Forutsetningen for å få til bespa-
relser er at sluttkunden ser og vet
hvordan slike muligheter kan utnyttes.
Det er blant annet viktig med riktige
insentiver i kontraktene. En kontrakt
der leverandøren har timerater med
marginale påslag, og mest igjen i kas-
sa når han leverer mange timer, er et
effektivt hinder for all innovasjon. Det
må lønne seg å tenke nytt, jobbe

smart, se på tvers av disipliner og
kontrakter, selv om det resulterer i at
noen av og til får mindre arbeidsom-
fang.

Innovasjon og helhetstenking gir

også god HMS og redusert belastning
på miljøet. Dette oppnås gjennom mer
fokus og mindre ressursbruk, som til
sammen gir høyere effektivitet og 
lavere risiko. I mange tilfeller kan man
unngå å bruke store fartøyer, og der-
med få betydelig redusert utslipp til
miljøet. Vår erfaring er at slike prosjek-
ter alltid kommer som et resultat av at
aktørene ser helheten og setter slutt-
resultatet foran egne interesser.

Enten vi snakker om å kjøpe ei buk-
se på Storsenteret eller en plattform i

Korea, eller for den saks skyld service
på sokkelen, så er prislappen du ser
bare halve sannheten. Hva du egentlig
får vil jo vise seg etter hvert. De som
vurderer tilbud og plasserer kontrakter
har tradisjonelt ønsket å sammenligne
epler og epler. Det vil si at når alle an-
dre kriterier er «gode nok», så gjen-
står prisen. Inntrykket er heldigvis at
dette er i ferd med å endres, og det er
da også nødvendig for at innovasjon
skal lønne seg.

Vi kommer til å jobbe videre for det
vi tror på, til beste for kunder og for
miljøet. Vi vil komme tidlig inn i nye
prosjekter for å kunne påvirke
gjennomføringsmetoden. Vi vil være
innovative og utfordre vedtatte sann-
heter. Vi vil gripe de tøffe utfordring-
ene offshore, og vi vil løse våre oppga-
ver sikkert og effektivt. Og så har vi til-
lit til at oppdragsgiverne vet å sette
pris på dette. De må bare huske å se
bak prislappen, de må kanskje til og
med sammenligne epler og pærer.

Når billig blir dyrt

«Innenfor norsk olje- og gassindustri går diskusjonen 
høyt for tiden. Operatørselskapene har bestilt en rekke nye
plattformer fra Østen, og norsk industri vil kanskje måtte
bygge ned sin kapasitet. Industrien mener utfordringene

med å bygge i Korea og andre land 
overstiger prisforskjellen.»

Kristoffer B. Jenssen, daglig leder Linjebygg Offshore.

Aker Midsund har i perioden
juli og august fått tildeling av
en rekke separasjonspakker på
de mye omtalte nybyggene
som skal til norsk sokkel, som
har havnet i koreanske og
andre asiatiske EPC-kontraktø-
rers hender. 

I prosjekter der Statoil og Det norske
er sluttkunder, har det vist seg at Aker
Midsunds konkurranseevne fremdeles
er god selv om EPC leverandøren har
forflyttet til seg Asia. 

– Vi ser klart et sterkt ønske fra de
asiatiske EPC kontraktørene at de 
ønsker å bringe gode norske leveran-
dører med seg inn i disse prosjektene,
sier Hugo Øyen, salgssjef i Aker 
Midsund. Dette bekreftes i de siste
måneders tildelinger i prosjektene Ivar
Aasen, Mariner og Gina Krog.

– I sommermånedene har vi hatt en
ordreinngang på godt over 300 millio-
ner norske kroner. Dette er  en bekref-
telse for Aker Midsund på at vi frem-
deles er en konkurransedyktig kvali-

tetsleverandør å regne med i de kom-
mende offshoreprosjektene. Optimis-
men er stor i den norske oljebransjen
og det er den også hos oss, sier Øyen.

Rekordåret og Åsgard 
Subsea-leveranse
Aker Midsund har gjennom mange år
hatt en ledende rolle innen design og
leveranser av separasjonsutstyr både
onshore og offshore. Samt i det nye
markedet Subsea kompresjon og se-
parasjon.

2012 ble et rekordår for Aker Mid-
sund hvor ordremengden var «all-
time-high». Mye tyder på at denne
trenden også kan ses i årene fremover,
opplyser Øien.

Aker Midsund har den siste tiden
vært i avslutningsfasen på Åsgard
Subsea-prosjektet, der de har levert
komplekse subseaenheter for strøm-
forsyning og gass-separasjon. 

– Åsgardprosjektet er på mange
måter banebrytende, og det at vi har
fått ta del i dette prosjektet med vår
kompetanse og erfaring innen våre
fagfelt er vi veldig stolte av, avslutter
Øyen.

Aker Midsund står seg 
i internasjonal konkurranse

Ingebjørg S. Klausen tiltrådte i
stillingen som ny daglig leder
for Aker Midsund etter Peter
Tennfjord 12. august 2013.
Hun er 38 år og er bosatt i
Molde.

Klausen kommer fra Vard-konsernet,
hvor hun de siste to årene jobbet som
daglig leder i Vard Accommodation
AS. Før den tid har hun i en årrekke
hatt ulike roller i skipsindustrien. Hun
ser frem til å ta fatt på utfordringen
sammen med en meget dyktig og
kompetent stab for sikre at Aker Mid-
sund også i fremtiden leverer i hen-
hold til forventningene i markedet.

Ny daglig leder

Hugo Øyen, salgssjef i Aker Midsund.
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Konferanser og 
seminarer

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

17.09.2013.
Oljens dag, Kristiansund 
www.kristiansund-kommune.no

05.12.2013.
Desemberkonferansen 2013
Kristiansund
www.komvekst.no 

Bransjemøter 
olje & gass

02.09.2013
Politikermøte før Stortingsvalget
Maritimt Forum Midt-Norge
Medlemsmøte.
www.maritimt-forum.no

12.9.2013.
Medlemsmøte 
NPF Trøndelag
www.npf.no 

30.9.2013.
Medlemsmøte 
Maritimt Forum Midt-Norge
www.maritimt-forum.no 

28.10.2013.
Medlemsmøte
Maritimt Forum Midt-Noreg
www.maritimt-forum.no 

02.12.2013.
Medlemsmøte
Maritimt Forum Midt-Norge
www.maritimt-forum.no  

Petropolen

26.09.2013
Petropolen, Kristiansund
www.petropolen.no

24.10.2013
Petrolpolen, Kristiansund
www.petropolen.no

21.11.2013
Petropolen, Molde
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...

Trondheimsbedriften SmartMotor
har i en årrekke produsert 
aktuatorer som med sin patenterte
magnetteknologi gir lettere og mer
effektive el-motorer.
Teknologiutviklingen foregår i
Trondheim, mens hovedtyngden av
produksjonsjobben har vært satt ut
til produsenter rundt om i Europa.  

Industriveteranen Trond Brekke har vært styre-
leder i en årrekke, og frykter ikke utflagging
fra Trondheim. Nøkkelpersonene for teknolo-
giutvikling og utprøving vil fortsatt sitte her,
men nå får SmartMotor tilgang på Rolls-Royce
sitt enorme markedsføringsapparat over hele
verden og dette vil kunne føre til en kraftig
vekst for selskapet, i følge Adresseavisen.

Markedet er skipsindustrien, offshore- og
energiindustrien. Produktene markedsføres
og selges fra Trondheim. Rolls-Royce har over
3000 ansatte i Norge med produksjon i 
Bergen og flere steder på Sunnmøre. De er
først og fremst engasjert i produksjon av 
maskiner og utstyr for skipsindustrien og 
offshore.

Salg av SmartMotor til
Rolls-Royce vil gi vekst

Styreleder Trond Brekke, SmartMotor, tror
salget til Rolls-Royce vil bety en kraftig vekst
for selskapet i Trondheim.

En bøye er langt mer enn et
flyteelement i PartnerPlast sin
verden. Instrumentering gjør
deres bøyer stadig mer 
intelligente.

Åndalsnesbedriften PartnerPlast har si-
den oppstarten i 1992 vokst til å bli en
ledende produsent og leverandør av
offshore- og seismisk utstyr. For en tid
tilbake lanserte de også selvstyrende
tailbøyer til seismikkskip. Nå jobber de
med å gjøre enda flere produkter intel-
ligente med elektronikk.

– Vi jobber nå med lanseringen av
offshorebøyer med AIS-system, som
selv sender ut signaler slik at den vises
på radaren, og identifiserer seg. Men
vi ser også på posisjoneringsutstyr,
sensorikk for strømmer, temperatur og
andre måleinstrumenter, forteller Jan
Møllerhaug (bildet).

Intelligente produkter gir bedre og

mer presis jobbing, samt bedre sikker-
het, legger han til.

Ser mot arktis
Selskapet jobber også med å utvikle
utstyr tilpasset jobbing i arktiske far-
vann.

– Her jobber vi spesielt med å utvik-
le utstyr som kan håndtere drivis, da
spesielt mot seismikkmarkedet. Da ser
vi på å utvikle bøyer som kan gå under
vann, for å unngå isproblematikken.
Det vil også gi andre fordeler, da man
slipper å forholde seg til bølger. Signa-
let vil rett og slett bli bedre, forteller
Møllerhaug.

Med den arktiske satsingen kom-
mer også utviklingen av oppankrings-
system som kan tåle å ligge i drivis.  

Ifølge Møllerhaug er mottakelsen i
markedet veldig positiv.

– Det er stor interesse for de nye
produktene våre, og vi merker at det
styrker oss at vi er teknisk innovative
og nyskapende, sier han. 

I 2012 var omsettingen på 121 
millioner med et pent overskudd. 
Bedriften sysselsetter ca. 40 ansatte.

Intelligente bøyer fra PartnerPlast

Stand: 1D109
(kantina)
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Strand Jack under utløft av thrustere.

Tungløftspesialistene Sarens
på Verdal satser på å få flere
offshorejobber. I sommer bisto
de med kompetanse og 
løfteutstyr da riggen Island
Innovator skulle skifte 
thrustere.

For de fleste er Sarens kjent for store
kraner og kompliserte tunge løft på
land, men selskapet vil i enda større
grad ta jobber offshore. 

– Vi har veldig gode forutsetninger
for å lykkes. Vi har engineering og
operatører som er veldig godt trent, så
vi kan hjelpe de fleste på en trygg og
effektiv måte, forteller Paul Karlsen,

Key Account Manager i Sarens.  
Han ser spesielt på markedet for

rigger som er inne til klassing som en
arena Sarens vil jobbe målbevisst for å
komme inn på.

På Island Innovator brukte Sarens
en serie Strandjacker for å løfte vekk
thrusterne.

– Dette er den tryggeste metoden,
spesielt for dykkerne, sier Karlsen. 

Verdalingene utgjør Skandinavias
hovedsete for den belgiske Sarens
Gruppen. I Norge er de 80 ansatte, på
verdensbasis har de rundt 4000.

Offshorejobber for Sarens

Det norske har kjøpt
Oljedirektoratets seismikkpak-
ke fra den sørøstlige delen av
Barentshavet og i de norske
havområdene utenfor Jan
Mayen. Det norske vil aktivt
undersøke de mulighetene
som er i disse områdene.

Torleiv Agdestein, letesjef for Norske-
havet og Barentshavet, sier det er 
naturlig og viktig for Det norske å eva-
luere disse områdene.

– Selskapet har lenge vært en 

pådriver for økt aktivitet i nord og vi er
alltid på jakt etter mer kunnskap om
de mulighetene som finnes her, 
opplyser Agdestein.

Oljedirektoratet har samlet inn 2D
seismikk i områdene, i 2011 og 2012.
Det norske etablerer et prosjekt som
skal evaluere de nye dataene. I løpet
av våren vil det gi økt forståelse for
ressursgrunnlaget.

Det norske ser mot nord

Torleiv Agdestein, letesjef for
Norskehavet og Barentshavet, sier det
er naturlig og viktig for det Det
norske å evaluere den sørøstlige delen
av Barentshavet og de norske
havområdene utenfor Jan Mayen.

Stand: 1D109
(kantina)
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Under årets Offshore Europe 
i Aberdeen skal Trondheims-
selskapet Sensorlink vise 
hvorfor de er blant de beste
på å overvåke korrosjon 
i rørsystemer. Med seg 
i bagasjen har de en modell 
av et ultralydapparat som har
vært i bruk i en femårsperiode
på Heidruns subsea-rør.

–  På Heidrun brukte vi vårt UltraMonit
system som består av klammer med
96 sensorer. UltraMonit er non-intrusi-
ve, så produksjonen i rørledningen
kan gå som vanlig når inspeksjonen
pågår. Systemet ble installert i 2009 og
har målt nøyaktig veggtykkelse på rø-
rene seks ganger om dagen i flere år.
Våre målinger viste at rørledningen
mistet ca 0,19 mm av veggtykkelsen
hvert år i snitt. Erfaringene våre fra
Heidrun er gode og vi har fått bekref-
tet av systemene våre gir merverdi for
kunden vår, sier salgs- og markeds-
direktør i Sensorlink, Sten-Roger 
Karlsen.

Mer presist vedlikehold
Sensorlink har spesialisert seg på avan-
sert ultralydteknologi for inspeksjon
og integritetskontroll av rørsystemer i
olje- og gassbransjen – både under og
over vann. Teknologien og systemene
Sensorlink leverer, bidrar til å forlenge

levetiden til rørledningene og forenkle
vedlikeholdet av disse. Den nøyaktige
og kontinuerlige overvåkingen av rø-
renes tilstand bidrar til økt sikkerhet,
reduserte kostnader og gir maksimal
oppetid for operatørenes installasjo-
ner. Andre metoder krever at produk-
sjonen stanses for inspeksjon.

– Med bruken av vår teknologi
trenger man ikke gjøre vedlikehold før
det faktisk er nødvendig, sier Karlsen.

Da selskapet nylig presenterte tek-
nologien i havbassenget til Marintek i
Trondheim, var det med representan-
ter fra Shell, Chevron, Statoil og Det
norske som publikum.

Stiller ut sammen med Axess
Under årets Offshore Europe vil Sen-
sorlink, sammen med eierne Axess,
vise frem disse systemene til et stort
antall potensielle kunder.

– Vi ser frem til å få anledning til å
presentere oss og de gode systemene
vi kan tilby. Vi opererer i det globale
markedet og vi må være til stede der
kundene er. Det er viktig for oss å få
vist teknologien og systemene, men vi
må også få tilbakemeldinger på kun-
debehov. Alle Sensorlinkprosjekter har
både utvikling og spesialtilpassing
knyttet til seg, sier Karlsen.

Til Kina
Sensorlink har i dag to systemer for

korrosjonsovervåkning. Ovenfornevn-
te UltraMonit er utviklet for subsea
korrosjonsovervåking. Utviklingen av
UltraMonit-systemet ble i sin tid gjort i
samarbeid med Statoil, og støttes i
dag av Innovasjon Norge. I tillegg har
de utviklet systemet PipeMonit for
korrosjonsmålinger på innsiden av rør-
ledninger på plattform og på land-
installasjoner. Systemet er basert på
den samme teknologien som UltraMo-

nit, men har en enklere og lettere 
design. Systemet er et fleksibelt strap-
on belte med 12 sensorer spredt 360
grader rundt rørledningen. Sensorlinks
største kunde av PipeMonit er en 
Canadisk operatør. Denne operatøren
bruker systemet til å optimalisere ved-
likehold av rørledninger med stor ero-
sjonsslitasje. I løpet av året vil PipeMo-
nit for første gang bli installert hos en
gassoperatør i Kina, opplyser Karlsen.

Sensorlink demonstrerer høyteknologi
på Offshore Europe

Kristiansundsbedriften Abyss
Subsea er i sterk vekst.
Selskapet spesialiserer seg på
ROV- og dykkertjenester for
olje- & gassmarkedet. De 
operer i dag fire ROV'er og 
ett dykkersystem, og har 15
ansatte. 

Stadig mer subsea-aktivitet betyr mer
ROV-aktivitet. 

– Vår siste anskaffelse, en offshore
ROV med handlingssystem, har vært
en suksess. Den ble utleid med mann-
skap før den kom til kai. Nå har vi fo-
kus på å bli prekvalifisert hos Statoil og
Shell for dykking på rigg, forteller Vic-
tor Jensen, daglig leder i Abyss Sub-

sea. Abyss Subsea er sertifisert for
rigg-inspeksjoner for de fleste klasse-
selskapene, men må ha på plass pre-
kvalifiseringen for å få full tilgang til
rigg-jobbene. I tillegg til den nye ROV-
en har vi derfor investert ganske kraf-
tig i nytt trykkammer, og nytt dykker-
system av full offshore standard.

Vi har som mål å levere under-
vannsarbeid for rigger som er inne til
klassing over hele landet. Per i dag er
de største aktørene basert i Stavanger,
så alt som skjer nord for Bergen er
spesielt interessant for oss.  

Det er mange havner som nå satser
stort på å kunne ta mot rigger til klas-
sing og vedlikehold, men vi er selvføl-
gelig spesielt opptatt av å få disse inn

til Kristiansund. Det bringer
med seg mye arbeid for svært
mange bedrifter i byen, ikke
minst for oss!

ROV-piloter i vekst Flest søkere til petroleumsfag
Søkningen til studieprogram-
met Petroleumsfag (petro-
leumsgeologi, petroleumsgeo-
fysikk, boring, produksjon,
reservoarteknikk) ved NTNU
tredoblet seg fra 2011 til 2012,
og steg ytterligere med 15
prosent i 2013. Karakterkravet
for å komme inn i år er 57,2
poeng. Bare Nanoteknologi
har høyere opptakskrav blant
teknologistudiene ved NTNU. 

Dette gjelder bare de norske studen-
tene. I tillegg tas det opp 40-50 uten-
landske studenter hvert år til 2-årig
master. Her er søknaden enda større.

– Vi er litt usikre på grunnen til øk-
ningen, men antar at de mange fun-
nene som er gjort på norsk sokkel i
2011/2012, og mindre negativ fokus
på olje og gass i de senere årene, samt
en tydelig og positiv olje- og energimi-
nister har de sentrale faktorene, sier
Jon Kleppe, instituttleder for petro-
leumsfag ved NTNU.

Et ROV-kurs med Abyss kan
være starten på en karriere
som ROV-pilot.

Salgs- og markeds-
direktør i Sensorlink,
Sten-Roger Karlsen.
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Skråblikk på oljebransjen

Oljebransjen har utfordringer på
mange områder; utbygging av nye
felt, til dels i krevende områder med
store avstander og dyp, sikker og øko-
nomisk drift av eksisterende felt med
forlenget levetid,  samfunnskrav til sik-
kerhet, miljø, arbeidsplasser og av-
kastning. På toppen av dette kommer
størrelse og kompleksitet på virksom-
heten, med mange globale organisa-
sjoner og aktører 

For å bli stadig bedre til å møte slike
utfordringer, har oljebransjen de siste
årene utviklet et nytt konsept for le-
ting, utbygging og drift: Integrerte
Operasjoner.  Dette går ut på å forene
tre elementer: Mennesker som samar-
beider på en ny måte, nye arbeids- og
beslutningsprosesser og nye teknolo-
giske løsninger, særlig innen IKT.

Næringen kaller også dette for
«PPT – People, Process, Technology».
Mange oljeselskap mener at i dag 
ligger det største potensialet for ytter-
ligere forbedring på områdene «Peo-
ple» og «Process».  

Liknende trender ser vi også i andre
næringer og offentlige grener, som i
bygg og anlegg, helsevesen, flytrafikk,
forsvar osv. 

NTNU har tatt konsekvensen av
denne utviklingen. Allerede på midten
av 90-tallet satte vi tverrfaglig samar-
beid på agendaen for forskning og

undervisning. To konkrete  eksempler
på hvordan NTNU i dag bidrar til tverr-
faglig samarbeid gjennom industriret-
tet forskning og utdanning av mas-
terkandidater med kompetanse på
tverrfaglig team- og prosjektarbeid er
Senter for Integrerte Operasjoner i 
petroleumsindustrien og «Eksperter i
team» som er et yrkesforberedende

emne som lærer studentene å samar-
beide gjennom å anvende sin fag-
kunnskap i et tverrfaglig prosjektar-
beid. 

Senter for Integrerte Operasjoner er
et samarbeid mellom NTNU, SINTEF,
Institutt for energiteknikk og 14 inter-
nasjonale oljeselskap og leverandørbe-

drifter. Det er etablert et Senter for
Forskningsbasert Innovasjon, med
støtte fra Forskningsrådet. 

Senteret utvikler nye løsninger for
samarbeid på tvers av disipliner og 
organisasjonsgrenser, nye samarbeids-
verktøy og kommunikasjonsløsninger
og avanserte informasjonssystemer for 
oljeindustrien. Vi henter også erfaring-

er fra andre bransjer, og deler kunn-
skap tilbake, blant annet gjennom den
årlige internasjonale IO-konferansen i
Trondheim, der ca. 300 deltakere fra
inn- og utland samles hvert år. Sente-
ret består av 70 forskere og har ca. 30
årsverk.

Norsk sokkel ligger langt fremme
på området Integrerte Operasjoner.
Flere av våre partnere, som Statoil, BP,
Shell og ConocoPhillips har vært pio-
nerer for utviklingen, både i Norge og
internasjonalt. I dag kommer det dele-
gasjoner fra oljeselskap i Asia, Brasil
og Europa for å studere erfaringene
med Integrerte Operasjoner på norsk
sokkel. Senteret har allerede flere kon-
krete resultater, som for eksempel,
SmartX, en patentert metode for å
teste brønner uten å redusere produk-
sjonen og Systemer for Integrert plan-
legging og logistikk, som i dag prøves
ut av Statoil og Petrobras.

Oljebransjen trenger mer enn bare teknologi
Mennesker, arbeidsprosesser og teknologi:

Gunnar Bovim (53) er nytilsatt rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Stand: 1D82

«Vi henter også erfaringer fra andre bransjer, og deler
kunnskap tilbake, blant annet gjennom den årlige

internasjonale IO-konferansen i Trondheim, der ca. 300
deltakere fra inn- og utland samles hvert år.»
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Linjebygg Offshore samlet 
tradisjonen tro forbindelser 
og venner til seminar under
MoldeJazz.

Tema var inspeksjon og vedlikehold på
vanskelig tilgjengelige steder på off-
shoreinstallasjoner. To foredrag «Fra
Moonwalk til Tempo» omhandlet ar-
beid i skvalpesonen på plattformer og
innvendig inspeksjon og vedlikehold i
tanker. For det siste prosjektet har LBO
fått Shell Europe’s Innovation Award
for 2013.

Prosessen ble belyst fra arbeidet
med å finne den teoretiske løsning til
bygging av det tekniske utstyret som
skal brukes.

Rosinen i pølsa var jazztrommis og
foreleser på Harvard Business School,
Carl Størmer, som anskueliggjorde i
fordraget JazzCode hvordan grunnleg-
gende trekk fra jazz kan brukes i utvik-
ling av nye idéer og prosjekter. 

Et grunnleggende trekk i jazz er im-
provisasjon. Kontroll er for nybegyn-
nere – det gjelder både i jazz og busi-
ness! Nytenking i samspill må ligge til
grunn for å finne helt nye løsninger på
vanskelige oppgaver.

Et tankevekkende foredrag som ble
fulgt opp av musikkeksempler med
Carl Størmers kvartett.

JazZone med Linjebygg Offshore

Verten på LBO’s JazZone, Kristoffer B. Jenssen (t.v.) sammen med Eileen Buan,
Statoil, og Jan Rasmussen, Shell, på seminar i vakre omgivelser på Hjertøya utenfor
Molde. Tema: «Vedlikehold på vanskelig tilgjengelige steder offshore».
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I sommer startet Statoil opp
det som beskrives som «nok
en superprodusent» på
Tyrihans. Brønnen, som er 
feltets tiende, er den første
tre-grens brønnen på Tyrihans.
Innledningsvis produserte den
over 5000 Sm3 olje i døgnet.

– Vår andre «ekstrabrønn» utover de
åtte produksjonsbrønnene som var
planlagt i PUD går svært godt. Brøn-
nen A-2H som ble boret av riggen
Transocean Leader, er en tre-grens
produsent plassert i tynnoljesonen i 
Tyrihans Nord med totalt 5000 meter i
reservoarsonene. A-2H ble renset opp
til over 5000 Sm3 olje i døgnet, noe
som gjør produksjonspotensialet fra
denne brønnen til noe av det beste vi
har i Norskehavet i dag, sier Nils 
Gunnar Sætherø (bildet), Petek-sjef
for Kristin, Heidrun og Tyrihans. 

Brønnen vil i tiden fremover bli pro-
dusert på en lavere rate for å unngå
for mye gass. Produksjonen fra brøn-

nen ligger i dag på rundt 3000 Sm3
olje i døgnet.

10-15 prosent over planen
Det velsmurte subseafeltet i Norskeha-
vet nyter godt av å være knyttet til
prosessanlegget om bord på Kristin.
Kristin er en av installasjonene med
høyest regularitet på norsk sokkel de
siste årene.

Det har bidratt til at Tyrihans siden
oppstarten i 2009 har levert en daglig
produksjon 10-15 prosent over plan. I
dag produserer feltet rundt 83.000 fat
olje per dag, og utnytter godt sammen
med Kristin-feltet prosesskapasiteten
for olje/kondensat på Kristin-plattfor-
men.

Teknologien som er utviklet i for-
bindelse med Tyrihans, satte en ny
standard for utvikling av havbunnsfelt.
Tyrihans er knyttet opp mot eksiste-
rende installasjoner og infrastruktur på
Haltenbanken.

Tyrihans består av fem havbunns-
rammer. Fire av rammene står for pro-

duksjon og gassinjeksjon, og én står
for injeksjon av sjøvann.

Tyrihans vil i mange år være en be-
tydelig bidragsyter til vår produksjon
på norsk sokkel, og har strategisk be-
tydning for utviklingen av aktivitetene
i Norskehavet.

Stand: 1D85

Nok en «superprodusent» for Tyrihans

Borer Onyx Sør
Shell er i full gang med å bore
Onyx sør i Norskehavet. Dette er
en brønn som ved et funn kan
endre skjebnen til Linnorm, en ut-
bygging Shell har satt på vent på
grunn av tekniske og økonomiske
utfordringer. – Boringen startet i
april og pågår ennå. Tekniske ut-
fordringer har gjort at boringen
er noe forsinket siden vi var nødt
for å ta et sidesteg, noe som ikke
er uvanlig når det gjelder brønner
med høyt trykk og høy tempera-
tur, opplyser Terje M. Jonassen,
kommunikasjonssjef i Norske
Shell. Boringen utføres av Trans-
ocean Barents.

Faroe borer i
Norskehavet
Stadig nye oljeselskap er å finne
med operatørskap i Norskehavet.
Faroe Petrolum skal etter planen
bore Novus-prospektet sør for
Heidrun i oktober i år. Hoved-
målet for brønnen er å påtreffe
hydrokarbonreservoarsoner i jura
sandsteinformasjoner av Garn,
Ile, Tilje og potensielt Åre. Dette
gjelder også for det potensielle 
sidesteget Novus East. Boreskipet
West Navigator skal stå for ope-
rasjonen.
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for 15 år siden

Midt-Norge satser på ONS
Midnor legger opp til den største
midtnorske satsingen til nå på årets
ONS. De tre fylkene Møre og Roms-
dal, Søær-Trøndelag og Nord-Trønde-
lag støtter opp rundt 23 bedrifter
som stiller ut på Midnor sin 432 m2
store stand. De fleste er små og
mellomstore bedrifter som her får
profilert seg på en av ONS største
stands.

Ormen Lange nytt 
gigantfelt?
Det hersker stor optimisme i BP etter
at boreresultatene fra Ormen Lange
Sør foreligger. Vi regner med at dette
er en fortsettelse av Hydro sitt funn
på over 100 mrd m3 gass sier Ole
Helgesen i BP. Vi er også spent på hva
som kan finnes i blokken øst for BP’
konsesjon. Denne blokken har fore-
løpig ingen eier. Totalt kan det her
være snakk og bortimot 350 mrd
m3, eller nær en trededjedel av gi-
gantfeltet Troll, sier Helgesen. 

Thermotite får gjennom-
slag på verdensmarkedet
Statoil har inngått kontrakt med
Thermotite på Orkanger for isolasjon
og korrosjonsbeskyttelse av rør til
Statfjord Nordflanke, Heidrun, Ås-
gard 99 og Åsgard 2000 til samlet
verdi 120 mill. kr. Thermotite sitter i
dag også med kontrakter for rørled-
ninger til det amerikanske markedet
både til Shell USA og brittiske Borneo
på termoisolering av rørledninger.

Molde Cranes selger over
hele verden
Offshoremarkedet har vært det vik-
tigste for AS Stålprodukter i Molde
de siste 10 årene sier direktør Ola
Thomasgård. Det har gitt oss et løft,
og i dag eksporteres halvparten av
kranene, blant annet til brasilianske
Petrobras. Petrojarl Foinaven kommer
vårt system for bølgekompensering
fullt ut til sin rett i et av verdens van-
skeligste sjøområder når det gjelder
bølger, strøm og bunnforhold.

Nr 3, august 1998

Torgeir Anda er kommunikasjonsdirektør i Det norske.

Operatørens hjørne

Det er valgtider, men uten at landets
viktigste næring er særlig sentral i
valgkampen. Det kan vi kanskje leve
med – det er verre at vi er så lite synli-
ge ellers også.  Det må vi gjøre noe
med.

Det med valget er ikke så viktig for-
di det er stor tilsutning til den oljepoli-
tikken som føres i dag under ledelse av
Ola Borten Moe. Tar vi bort symbolet
Lofoten og boring i iskanten, så er det
tilslutning til den politikken som føres.
Alle partiene stemte for utbyggingen
av Ivar Aasen der Det norske er opera-
tør. Utbyggingen av Gina Krog var
også enstemmig, og motstanden mot
Aasta Hansteen gikk fort over. Uansett
regjering blir dagens oljepolitikk i all
hovedsak videreført. Det er en styrke,
og naturlig så lenge denne næringen
skaffer svært mye av de inntektene
politikerne nå krangler om fordelingen
av. Da får vi leve med at noen gjerne
fordeler verdiene næringen skaper,
men ikke er like begeistret for hvordan
de skapes.

Det blir min oppgave framover å
fortelle folk flest om Ivar Aasen-utbyg-
gingen. En utbygging på 25 milliarder
kroner ledet fra Torvet i Trondheim.
Det største prosjektet noensinne utvik-
let og styrt fra denne regionen. Aasen
gir betydelig med oppdrag lokalt, og
bidrar med milliardverdier til fellesska-
pet. 

Jeg har flere ganger tatt til orde for
at næringen må vise seg mer fram – vi
må by på oss sjøl. Vi må fortelle hvor
viktig, spennende og høyteknologisk
det er det vi holder på med. Det er vik-
tig for omdømmet, og ikke minst vik-
tig for å rekruttere elever og studenter
inn i en næring som vil være den vik-
tigste i mange tiår.

Det holder ikke at vi på oljemesser
og oljekonferanser pleier hverandres
fortreffelighet. Det er ikke der vi når
folk flest eller de unge. Klarer vi ikke
formidle det vi gjør på en skikkelig
måte kan vi lett miste den breie støt-
ten næringen har.

I Adresseavisen utfordret jeg nylig
NTNU og Vitenskapsmuseet; teknolo-
gihovedstaden Trondheim er nesten
usynlig i det offentlige rom. Vi trenger
et sted der byen og regionen får vist
fram nyskapinger for framtida. 
Utfordringen kan like godt gå til oss i
næringen. 

Aftenposten kåret nylig de viktigste
oppfinnelsene i Norge. Vinner blant
fagfolkene i juryen var flerfaseanleg-
get på Tiller, et teknologisk gjennom-
brudd som har vært helt avgjørende
for olje- og gassnæringen og dermed
også for vår levestandard. Folket valg-
te utviklingen av GSM-teknologien
som den viktigste oppfinnelsen, også
den utviklet i Trondheim. Selvfølgelig
var også ugelstadkulene, utviklet i
Trondheim, blant de ti utvalgte. Hvor
vises disse teknologiske nyvinninger
fram i Trondheim? Svaret er ingen ste-
der. «Årets trønder» sist var grunnleg-
gerne av suksessbedriften Atmel –
hvor ser vi hva Atmel gjør og hvordan
bedriften ble skapt. Det finnes mange

sterke eksempler på den usynlige tek-
nologihovedstaden.

På nettet får vi svar på hva som er
verdt å besøke i Trondheim. Vitensen-
teret er det eneste på listen som har
med teknologi å gjøre. All ære til sen-
teret, men det er stuet inn i uhensikt-

messige lokaler i det gamle bygget til
Norges Bank. Ellers på listen over se-
verdigheter er sykkelheisen Trampe
det som minner om anvendt teknolo-
gi. 

«Tripadvisor» er et nettsted som
mange tilreisende bruker. Her er NTNU

Vitenskapsmuseet rangert på 23. plass
av 42 tilbud. Det naturlige er at dette
museet, med et slikt navn og en slik
eier, skulle presentere teknologien fra
Gløshaugen. Men museet på Kalvskin-
net er et tradisjonelt og gammelmodig
naturhistorisk museum. 

Vi viser ikke oss selv og tilreisende
hva vi lever av nå, og hva vi skal leve av
framover. Vi må fortelle historien om
ressursbaserte næringer fra kobber-
gruver til olje og gass. Vi må vise fram
de mange høyteknologiske bedriftene
og Trøndelag som et globalt mønster-
bruk for oppdrettsnæringen.

Trondheim må få et stort opplevel-
sessenter midt i byen, med vekt på
teknologi – der er vår næring i fremste
rekke. Jeg tror NTNU må være driv-
kraften i dette, men vi i næringen må
være med. Vi må vise oss fram for å få
folkelig oppslutning og nye generasjo-
ner inn i landets viktigste og mest
spennende næring.

«Det holder ikke at vi på oljemesser
og oljekonferanser pleier hverandres
fortreffelighet. Det er ikke der vi når

folk flest eller de unge.

Vi må vise oss fram!

EMGS  fikk nylig en kontrakt
verdt 99,8 millioner dollar
med Mexicanske PEMEX. 

– PEMEX har virkelig skjønt, og ut-
nytter til det fulle potensialet i vår
revolusjonerende 3D-EM, og de er
nå en av verdens mest avanserte
brukere av vår teknologi, seier Roar
Bekker, adm. dir. i EMGS.

PEMEX har omfavnet EMGS sin
teknologi, og har brukt selskapet
mye i de siste årene på mange bore-

prospekter i Mexicogulfen.
PEMEX uttaler i en pressemelding

at de i de siste årene  har restruktu-
rert sin leteorganisasjon  og bruker
moderne teknologi for å være ett
steg foran i konkurransen. Dette har
resultert i en økning i reservene, og
3D-EM data har spilt en viktig rolle i
selskapets letesuksess.

Storkontrakt med PEMEX for EMGS
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Politikeren har ordet

I tre år jobbet jeg for å endre hvordan
vi oppfatter vår egen petroleumsnæ-
ring, slik at den ble nærmere virkelig-
heten om norsk petroleumsnæring.
Jeg tror jeg fikk bidratt litt i riktig ret-
ning, men på veien gjorde jeg meg
også noen betraktninger. Ett forhold
som jeg spekulerte på (og som jeg
fortsatt spekulerer på) er hvorfor olje-
selskapene driver og pumper penger
inn i smale og marginaliserte særinte-
resseorganisasjoner. Da snakker jeg
om såkalte miljøorganisasjoner, hvor
næringen eksplisitt har gitt uttrykk for
at de ikke deler de grunnleggende
premissene for disse organisasjonenes
arbeid. Hvorfor?

Kommunikasjonsavdelingen i sel-
skapene vil kanskje svare at dette gjø-
res fordi «vi ser behovet for noen som
utfordrer oss», eller «vi trenger noen
som holder oss i ørene», eller «disse
har en kompetanse som vi har bruk
for». Eneste problemet med disse ar-
gumentene er selvfølgelig at de er tull-
prat. Det blir som om bondelaget skul-
le sponse FrP. Videre forefinnes faglig
kompetanse selvfølgelig bedre andre

steder, og det er ikke oljeselskapenes
samfunnsrolle å finansiere særinteres-
segrupperinger. Jeg ble riktignok mer
enn én gang fortalt hvordan enkelte
av organisasjonene hadde truet sel-
skapene med kritisk medieomtale der-
som de ikke stilte opp med penger –

men jeg nekter å tro på at dette er ho-
vedårsaken.

Det offentlige, derimot, har et ube-
tinget ansvar for å finansiere også
marginaliserte røster i samfunnsdebat-
ten. Jeg mener det er et utvilsomt
gode i et liberalt demokrati at det of-
fentlige har finansielle muskler til å løf-
te alternative synspunkter i det offent-
lige ordskiftet. Dette er jeg tilhenger
av samme hvor uenig jeg måtte være

med de organisasjonene som får støt-
te. Problemene her dreier seg snarere
om nivå og fordeling. Det er eksem-
pelvis helt uforståelig at 60-90 millio-
ner av skattebetalernes penger hvert
år skal gå til å finansiere en organisa-
sjon som WWF. Jeg tør ikke engang

tenke på alt det konstruktive vi kunne
fått til i Stjørdal for de pengene. Når
dette skjer samtidig som en organisa-
sjon som jobber for styrket artsmang-
fold gjennom beiting (folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk) får null kroner i støt-
te: ja, da er det ikke bare sløsing med
skattebetalernes penger, men også di-
rekte udemokratisk i et liberalt retts-
tatsperspektiv.

Men kanskje er det noen som føler

seg bedre når disse pengene blir utbe-
talt, både blant politikere og oljesel-
skaper? Eller som tror at opinionen ser
dem i et bedre lys?

Norsk petroleumsnæring har ing-
enting å skjemmes over hverken på
miljø- eller klimaområdet. Argumenter
om å la norske petroleumsressurser
ligge i bakken av hensyn til klimaet fal-
ler på sin egen urimelighet blant de
som kjenner næringen, samtidig som
det utviser en nonchalant holdning til
to av klodens andre hovedutfordring-
er: fattigdom og energitilgang. Ensidi-
ge tiltak på tilbudssiden gir mang-
lende energi til de aller fattigste, dy-
rere energi for de fattige, substitueres
med produksjon som er mer foruren-
sende (i beste fall har man iallfall ingen
kontroll over dette) – samtidig som
Norge taper inntekter. En tap-tap-tap-
tap-situasjon med andre ord. Derfor vil
heller aldri noen norsk regjering noen
gang begrense tildelingen av tilla-
telser, eller åpningsfarten på nye om-
råder med dette som en begrunnelse.

Men vi kunne også spart oss avla-
ten.

Ivar Vigdenes, ordfører i Stjørdal kommune (Sp). Han har tre års erfaring for olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Olje og avlat

«Men kanskje er det noen som føler seg
bedre når disse pengene blir utbetalt, både

blant politikere og oljeselskaper? Eller som tror
at opinionen ser dem i et bedre lys?»

Fredag 21. juni ble Åsgard-
modulen som skal levere
strøm og kontrollsystemer 
til Statoils Åsgard subsea gass-
kompresjonsprosjekt skipet ut
fra Aker Solutions sitt verft i
Egersund, og torsdag uken
etter ble den installert 
offshore på Åsgard A-skipet.

– Jeg er utrolig stolt av at
ingeniørene våre i Trond-
heim og verftet vårt i Eger-
sund har fått æren av å
prosjektere og bygge den-
ne modulen til Statoils pre-
stisjeprosjekt, sier Walther
Gifstad, som er regionleder
for Aker Solutions i Midt-
Norge.

Kraftmodulen består i
hovedsak av frekvensom-
formere og transformato-
rer. Omformerne skal regu-
lere hastighet på pumper
og kompressorer, mens
transformatorene skal øke
spenningen for å kompen-
sere for tap av energi i den
42 km lange kraftkabelen
fra Åsgard A til anlegget på
havbunnen.

Kraftforbruket på Ås-
gard A er i dag 19-30 MW. Med kom-
presjonsanlegget på havbunnen i drift
vil kraftbehovet øke med ytterligere 24
MW. Dette vil bli dekket av Åsgard As
allerede installerte hoved-generatorer,
som samlet kan levere inntil 76 MW.

Selv om kraften til undervannsan-

legget skal leveres fra Åsgard A, er det
Åsgard B som skal ivareta all kontroll
av produksjon og overføring. For å
kunne styre og optimalisere samkjø-
ringen vil også kontrollpaneler og mye
annet utstyr på Åsgard B bli oppgra-
dert.

Åsgard A-skipet. Foto: Øyvind
Hagen/Statoil.

Aker Solutions installerte 800 tonn på Åsgard

Walther Gifstad er regionleder for
Aker Solutions i Midt-Norge.
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Aker Solutions har akkurat
tatt over hele Radmannbygget
i Trondheim etter at HiST flyt-
tet ut i sommer. Nå pusses
hele bygget opp for å kunne
huse opp til 830 mennesker på
Leangen. 

I tillegg har Aker Solutions og Statoil
offisiell åpning av sitt nye fellesbygg i
Vikangården i Kristiansund den 26.
september, hvor Aker Solutions har
plass til 275 medarbeidere.

– Vi ser at markedet er langsiktig
og godt, og vi sørger derfor for å ha
den kapasiteten som kundene våre

etterspør, både når det gjelder bygg
og personell. Det er dessuten viktig for
oss å ha både tidsriktige og effektive
bygg, slik vi nå har fått i Kristiansund,
og slik vi er i ferd med å få i Radmann-
bygget som nå blir helt nytt innvendig.
Men den ærverdige fasaden bevares,
forteller regionleder for Aker Soluti-

ons, Walther Gifstad.
Per i dag har Aker Solutions vokst

til 700 medarbeidere i Midt-Norge,
hvorav 370 i Trondheim, 160 i Kristian-
sund, 20 i Ålesund og 150 i havet og
på landanlegg.

Aker Solutions huser fremtiden
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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.
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Etter initiativ fra næringslivet 
i Kristiansund jobbes det nå
med å få på plass et inter-
nasjonalt skoletilbud i byen.  

– Stadig flere bedrifter må rekruttere
fra utlandet for å greie å dekke etter-
spørselen i et stadig voksende marked,
og for å få den riktige kompetansen.
Samtidig blir flere norske familier mer
internasjonalt orientert. Kristiansund
International School er tenkt som et
hjelpemiddel for å greie å rekruttere
den nødvendige arbeidskraften, 
forteller Ellen Engdahl i Kom vekst,
næringsforeningen i Kristiansund og
omegn. 

Hun legger til at flere bedrifter for-
teller at de ikke har fått ansatt gode
kandidater på grunn av at det ikke fin-
nes et internasjonalt skoletilbud i
byen, og at ansatte har flyttet til byer

hvor tilbudet finnes når barna skal be-
gynne på skolen. 

– Ringvirkningsanalysen fra Møre-
forsking påpeker at det i framtiden vil
bli et stort behov for tilgang på 
arbeidskraft i Kristiansund. Både Aker
og Aibel har i dag over 20 ulike nasjo-
naliteter på plass i Kristiansund, så 
behovet er allerede til stede, opplyser
Engdahl.

Sidsel Sætreøy er prosjektleder for
etableringen av skolen. Hun håper på
oppstart høsten 2014.

– Vi har etablert en stiftelse som nå
har fått tillatelse fra Utdanningsdirek-
toratet til å etablere en grunnskole
med 120 elever. Det er selvsagt mye
som skal på plass før vi kan ønske de
første elevene velkommen, blant an-
net finansiering. Vi har så langt kom-
met godt på vei med arbeidet, men er
ikke helt i mål ennå. Kom vekst, som

tok initiativ til å få etablert et interna-
sjonalt skoletilbud i Kristiansund, har
bevilget penger til oppstart av prosjek-
tet, og jeg har tillit til at næringslivet
støtter opp rundt stiftelsen og blir med
på spleiselaget, slik at byen greier å
møte fremtidens utfordringer. En
internasjonal skole vil utløse et ytterli-
gere løft for regionen. Det vil bidra til
at vi får hentet inn den kompetansen
vi trenger for å vokse som regionsen-
ter og oljeby, sier hun.

Internasjonal grunnskole
i Kristiansund

Ellen Engdahl i Kom vekst,
næringsforeningen i Kristiansund.




