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Full oversikt hos
Navitas Network
Samler leverandørkontraktene
på ett sted.

– Mer fokus på 
kunnskap
– Vil gi fortrinn innen andre og
mer fornybare bransjer.

Sild og olje –
hånd i hånd?
Ny forvaltningsplan for Norskehavet 
skal være klar innen 2014.
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Maria – den neste
store utbyggingen
Tyskeide Wintershall sitt
Mariafelt skal produsere olje 
i 2016. Nå jobber partnerne 
i lisensen med valg av 
utbyggingsløsning.

Side 21

Klart for oljebran-
sjens førjulstreff
Om det blir åpning av første
luke i kalenderen vites ikke,
men den 1. desember samles
oljebransjen til Desember-
konferanse i Midt-Norges
oljehovedstad.

Side 23

Revolusjonerende
ankerhåndtering
Rigger benytter kjetting og
fibertau ved oppankring off-
shore. Lagring og håndtering
av dette på land er en res-
surskrevende affære for olje-
bransjen. På Vestbase er
denne prosessen betydelig
forbedret.
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GJESTESKRIBENTER:

Per Arne Westavik:
«Kristiansund er Midt-Norges
oljehovedstad – i all
beskjedenhet» s. 10

Eli Lossius Grødal, daglig
leder i Aibel Kristiansund:
«Forsinket solnedgang» s. 12

Peter Voser, konserndirektør 
i Royal Dutch Shell:
«9 milliarder grunner til 
å gi seg i kast med verdens
energiutfordringer nå» s. 20

Jon Åsen, fylkesordfører 
i Møre og Romsdal:
«Det går vår veg – denne
gongen også» s. 22

Gleder seg til å
jobbe med Sevan

Det norske eventyr
Administrerende direktør i Det
norske, Erik Haugane, har god
grunn til å smile. På seks år har
selskapet gått fra bar bakke til
en børsverdi på over 10 milliar-

der kroner. Med et hovedkon-
tor godt forankret i Trondheim
– og som partner i det som
muligens er norgeshistoriens
tredje største oljefunn – har

byen fått et oljeselskap med
lang horisont. Nå begynner
utbyggingene. Les mer om den
fantastiske historien på side 18

– Oppkjøpet gir gode muligheter for oss.
Jeg er veldig glad for at det gikk i orden.
Det styrker vår strategi for å vokse, og jeg
mener bestemt at vi kan gjøre god butikk
av dette, sier adm. dir. i Teekay-Petrojarl i
Trondheim, Peter Lytzen. Side 4
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Neste utgave av Midt-Norsk Olje & Gass 
kommer 22. februar 2012.

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

www.midnor.no

Den nye forvaltningsplanen for Nor-
skehavet skal være klar innen 2014.
Da får vi et oppdatert faktagrunnlag
for petroleumsvirksomheten i de lo-
vende Møreblokkene. I Kristiansund
er det nye Oljeutvalget på plass med
ordfører Per Kr. Øyen i førersetet.
Øyen har lenge ivret for å få åpnet
Møreblokkene. 

Dette kan bety at vi får en ny run-
de hvor målet er å få disse på kartet
som nye leteblokker – og kan disse
bli lagt ut allerede til den 23. konse-
sjonsrunde – sannsynligvis i 2014?

Argumentet for ikke å åpne Møre-
blokkene for leting har vært at de er
viktige gyteområder for silda som nå
har kommet tilbake til Mørekysten.
Dessuten ligger de nære land.

Det første argumentet har vi full
forståelse for. Det må settes klare
tidsvinduer for leteaktiviteter slik at
de ikke faller sammen med gytetida
for sild. 

Andre leteområder på norsk sok-
kel ligger også kystnært, og med det
høye sikkerhetsnivået oljeindustrien i
dag opererer med, ser vi ikke dette
som noen trussel.

Både i Nordsjøen og i Barentsha-
vet har nye letemodeller og åpning av
nye leteområder i det siste gitt svært
gode resultater. I Norskehavet har
flere lovende funn kun munnet ut i
mindre forekomster, og vi trenger nå
også her et nytt, stort funn. Møre-
blokkene er det mest lovende stedet
å begynne.

Etterhvert vrimler det av nykommere
på norsk sokkel. De er aktive, smarte
og de finner olje. Noen er såkalte 
oljemygger, som har ansatt dyktige
«pensjonistgeologer», og noen er
store konsern fra energibransjen i 
Europa.

Felles er at de kommer til norsk
sokkel med nytt blod og nye penger,
og at de ofte har stor suksess. Gun-
stige skatteregler for letevirksomhet,
for øvrig introdusert av tidligere vise-
administrerende i Norges Rederifor-
bund, Jon Egil Johnsen, har økt lete-
virksomheten kraftig. I følge bereg-
ninger gjort av Rystad Energy hadde
dette allerede i 2010 gitt staten en
inntekt i størrelsesorden 140 mrd. kr.

I følge Ture Haugen på Vestbase er

nykommerne lette, smidige og effek-
tive. De kommer raskt på plass, plas-
serer kontrakter, gjør jobben og fort-
setter til andre steder. Og helse, miljø
og sikkerhet er på plass som for de
øvrige aktørene.

I 2010 stod disse nye selskapene
for 40 prosent av investeringene i le-
ting, og de gjorde 23 funn. Spesielt
hyggelig for oss i Midt-Norge er det
at Det norske, med hovedkontor i
Trondheim, har gjort store funn, og
de etablerer nå en egen driftsavde-
ling for å delta i utbyggingen av disse
feltene. Å ha et fullverdig oljeselskap
med lang tidshorisont i landsdelen
løfter hele petroleumsnæringen, og
drar gode veksler på det tunge kunn-
skapsmiljøet vi har.

Velkommen til smarte
nykommere!

Sild og olje – hånd i hånd?

Staten og de store oljeselska-
pene har gått sammen for å
skape et felles nettsted som
gir full oversikt og innsikt i
alle kontrakter og forespørsler
relatert til norsk sokkel. Barnet
skal hete findcontracts.no, og
initiativet kom fra Navitas
Network. Prosjektet har fått
en million kroner over stats-
budsjettet – og nå har Statoil
gitt et tilsagn på 4 millioner
kroner. 

– Vi mener findcontracts.no vil være
tidsbesparende og gi flere og bedre
kvalifiserte leverandører. Nettstedet vil
bli  en kjærkommen nyhet for alle ak-
tører i olje- og gassbransjen, som ser
merverdien av best mulig kvalifiserte
leverandører, samt en oppdatert, lett
tilgjengelig og funksjonell oversikt
over kontrakter og utlysninger på
norsk sokkel, forklarer Ingrid Sara
Grimstad Amundsgård, daglig leder i
Navitas Network.

Bedrifter må ofte bruke mye tid og
ressurser for å finne frem til aktuelle
kontrakter. På findcontracts.no kan
man søke på spesifikke prosjekter og
produkter. 

– Den skal være så detaljert at man
for eksempel kan søke på ventilkon-
trakter på Ormen Lange, hvis det er ni-
sjen man er i, forklarer Amundsgård.

Findcontracts.no lanseres under
ONS i Stavanger neste år.

Samler leverandør-
kontraktene til ett rike

Samarbeidsavtale med Petro Arctic

Navitas Network:

Petro Arctic og Navitas Network har
besluttet å inngå samarbeidsavtale for
å bedre mulighetene lokal og regional
leverandørindustri har til å delta i leve-
ranser til petroleumsbransjen.

Petro Arctic er Nord-Norges største
leverandørnettverk med 375 med-
lemsbedrifter, og er offisielt leveran-
dørnettverk til Statoil og Eni Norge

Navitas Network er Norges eneste
nasjonale leverandørnettverk med 225
medlemsbedrifter som representerer
27 000 ansatte og 51 mrd. i omset-
ning. 

– Målet for samarbeidet er at man
skal jobbe mot en effektiv tids- og
kostnadsbesparende informasjonsfor-
midling om kontrakter og forespørsler.
Samtidig ønsker de to partene å ha

mulighet til å gi god og kvalifisert in-
formasjon om lokal leverandørindustri
til operatører og hovedkontraktører.
Norsk petroleumsindustri er verdensle-
dende. Et samarbeid mellom Petro
Arctic og Navitas Network vil være et
viktig bidrag for å fortsette denne ut-
viklingen, og nettverkene vil sammen
tilrettelegge for at nasjonal, regional
og lokal leverandørindustri utvikler
seg, og etablerer seg i hele landet,
opplyser Petro Arctic og Navitas Net-
work.

Petro Arctic vil være leverandør-
nettverk for petroleumsprosjekter i
Nordland, Troms og Finnmark samt
ved petroleumsprosjekter i Nordvest
Russland. Petroleumsprosjekter sør for
dette skal ivaretas av Navitas Network. 

Ingrid Sara Grimstad Amundsgård er
daglig leder i Navitas Network.

Petropolen er en møteplass for alle
med interesse for petroleumsbransjen
som ønsker uformell kontakt og infor-
masjonsutveksling på tvers av fag, in-
dustri og tjenesteyting, store og små,
private og offentlige aktører. Møtene
avholdes hver måned, og er å finne
både i Kristiansund og Molde. Tilbudet
under Petropolens møter i Kristansund
utvides nå til å omfatte en uformell
nettverksamling i baren på Quality Ho-

tel Grand. Petropolen er et åpent
møte uten påmelding. Det er gratis
adgang og enkel servering.

Petropolen på bar
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Trykksak

Offshore Europe i Aberdeen,
med 24 midtnorske bedrifter,
kan se tilbake på en hektisk
uke.

Årets største oljemesse i Europa på
hele 25.000 m2 hadde over 48.000 be-
søkende, og mange besøkte den store
midtnorske standen på 380 m2.

Som vanlig var Midt-Norge-kantina

en av messens best besøkte stands
med servering av trøndersodd og godt
drikke. Et populært møtested med
internasjonalt publikum.

Et stort antall oljebedrifter fra Midt-
Norge selger etterhvert også sine pro-
dukter internasjonalt, og finner på
Offshore Europe et effektivt utstillings-
vindu.

Stor midtnorsk satsning i Aberdeen

Vertskap i
kantina, Tori
og Christian,
sistnevnte for
anledningen
ikledd kilten
Norwegian
Centennial.

Ungdommen kom til Oljens dag
Oljens dag i Kristiansund har
blitt en tradisjon. Feiringen
markerer den 17. september i
1970, dagen formannskapet i
byen vedtok å vurdere etable-
ringen av en forsyningsbase
for oljenæringa. Resten er his-
torie, og i år gledet det mange
at over 30 prosent av de frem-
møtte var av den yngre garde. 

– I fjor feiret vi 30-årsjubileum, og så
bakover. I år ønsket vi å se fremover.
Derfor inviterte vi elever fra petro-
leumslogistikklinja ved høyskolesen-
tret, fagskolen og videregående skole,
forteller næringssjef i Kristiansund
kommune, Marianne Hestvik. 

Resultatet ble overbevisende. Av de
245 oppmøtte var over 1/3 av den
yngre garde. 

– Vi fikk god tilbakemelding fra
ungdommene etter arrangementet,

og de som kom viste stor interesse for
olje- og gassnæringen, så dette bør re-
sultere i nye geologer fra Kristiansund,
sier Hestvik. 

Programmet bestod av forelesere
fra lokalt næringsliv og oljeselskapene
Shell og Statoil.   

Oljeveteranene Anne Berit Offen-
berg, Hydros ansikt utad i Kristian-
sund, og tidligere journalist og kom-
munikasjonssjef i Shell, Alf Kristian Lil-
lebo, fikk Norsk Petroleumsforenings
ærespris under arrangementet.

Kristian Steinshylla har blitt ny adm.
dir i Erling Haug AS. Steinshylla kom-
mer fra stillingen som økonomisjef i
samme selskap, og har vært i Erling
Haug AS siden 1997. Tildligere direk-
tør i selskapet, Erling Haug, har også
gjort comeback. Haug tiltrådte nylig
som regiondirektør Norge i Certex –
gruppen som eier Erling Haug AS. Cer-
tex-gruppen eier i dag Certex Norge
AS, Erling Haug AS, og Haug Offshore
Services. De norske selskapene i grup-
pen vil i år omsette for ca 500 millio-
ner kroner.

Ny skipper hos Erling Haug

Ordfører Per Kristian Øyen ønsker ungdommen velkommen til Oljens dag.

Kristian Steinshylla (t.v.) og Erling Haug.
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– Jeg tror det kun er et tids-
spørsmål før Gassco bekrefter
at det blir ilandføring av gas-
sen fra nye funn i Norskehavet
til Aukra. Alle solemerker
peker på dette, sier styreleder
i Gassknutepunkt Nyhamna og
aukraordfører Bernhard
Riksfjord.

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

på Nyhamna og feltutviklingen.
Partnerne er ferdig med prosjektets

første fase, og jobber nå med kon-
septstudier. Den endelige investerings-
beslutningen skal tas i slutten av 2012.

– Dette vil bli den største industriut-
byggingen i Norge i årene 2013 til
2018, med 850 til 1000 personer i ar-
beid på Nyhamna. Vi har lenge jobbet
for at det skal brukes kortreist arbeids-
kraft i prosjektet, og vi har oppfattet
det slik at Shell er positive til dette. Det
vil blant annet følges vanlig arbeidstid,
med mest mulig dagarbeid, og da sier
det seg selv at arbeiderne ikke kom-
mer langveisfra,  sier Riksfjord.

– Oppkjøpet gir gode mulighe-
ter for oss. Jeg er veldig glad
for at det gikk i orden. Det
styrker vår strategi for å
vokse, og jeg mener bestemt
at vi kan gjøre god butikk av
dette, sier adm. dir. i
TeekayPetrojarl i Trondheim,
Peter Lytzen.
Etter en lang og drøy redningsopera-
sjon ble det nylig klart at kriseramme-
de Sevan Marine selger tre FPSOer til
Teekay. Teekay skal også kjøpe 40 pro-
sent av selskapet. Sevan beholder av-
talene med Eni, og det unike konsep-
tet som FPSO'ene til selskapet er tuftet
på. For TeekayPetrojarl betyr dette at
driftsorganisasjonen til de tre FPSO-
'ene Sevan Hummingbird, Sevan Pir-
anema og Sevan Voyageur, går inn i
driftsorganisasjonen til TeekayPetrojarl
i Trondheim, og at Sevans konsept
markedsføres av TeekayPetrojarl. Se-
van sin driftsorganisasjon ligger hel-
digvis allerede i Trondheim og består
delvis av mannskap som tidligere var i
Petrojarl, så veldig brå blir nok ikke
omveltingene. 

Godt konsept
– Vi kan nå selge inn både våre tradi-
sjonelle FPSO-skip, samt Sevans løs-
ning, som er bedre egnet for enkelte
typer felt. Dette øker muligheten vår
for å vinne kontrakter, og vil føre til at
vi kan vokse i Trondheim, sier Lytzen. 

Han er glad for at dette fikk en lyk-
kelig slutt. – Sevan sitt FPSO-konsept
er veldig bra, og fortjener en ordentlig
framtid. Det dekker et vidt spekter.
Mens vår tradisjonelle løsning passer
godt i midten av spekteret, dekker Se-
van ytterpunktene. Jeg gleder meg til
å jobbe med dem, og har dyp respekt
for kompetansen som ligger i firmaet.
Det vi kan bidra med for Sevan er å
formidle den driftserfaringen vi har
bygd opp siden 1984, samt en finansi-
ell robusthet, avslutter Lytzen.

Trygg på Gassco sitt valg

Gleder seg til å jobbe med Sevan

Sevan Marine FPSO
De runde riggene som tåler vær fra alle kanter, og kan brukes til bo-
ring så vel som flytende produksjon av olje og gass (FPSO). Konstruk-
sjonen gjør at riggen er stabil, og har bedre bæreevne på grunn av
spart vekt og design. Riggen kan leveres i størrelser fra 300.000 til
2.000.000 fat olje i lagerkapasitet. Marintek og Sintef var sentrale i ut-
formingen av skrogene.
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Siemens Power Electronics
Centre i Trondheim er den
tyske industrigiganten hoved-
senter for utviklingen av frem-
tidens subseateknologi. Etter
en åpning med brask og bram
for en måneds tid siden, er de
nå i full sving.

– Vi er inne i en utviklingsfase hvor vi
tester og kvalifiserer komponenter og
moduler. Vi har bygd opp en stab på
ca. 65 ingeniører som er i full sving i
det nye bygget, forteller Jan Erik Ly-
stad, leder for Siemens Power Electro-
nics Centre i Trondheim.

Til våren regner han med at de be-
gynner å skru sammen enheter, og får
klar en pilot.

– Piloten blir en hel template bestå-
ende av transformatorer, frekvensom-
formere, switcher og kontroll- og mo-
nitoringsenheter, sier Lystad.

Denne skal så testes ettertrykkelig
slik at man får et system som kan
håndtere de ugjestmilde forholdene
på store havdyp. Utstyret skal stå på
ned mot 3500 meters dyp, og vare i
over 30 år.  

500 arbeidsplasser
Siemens identifiserte Trondheim som
et voksende subseacluster, da de valg-
te å legge dette senteret til byen. Sie-
mens i Trondheim hadde allerede mye
kompetanse på området, og et godt
samarbeid med NTNU og Sintef. Kom-
binert med Statoils forskningssenter
på Rotvoll anses fagmiljøet i byen vel-
dig sterkt, og mye av dagens teknolo-
gi kommer herfra. Selskapet har bygd
stor subseahall som huser en lab med
ca. 20 trykktanker for trykktesting. På
sikt vil det også komme et subseabas-
seng. Ved full bemanning om noen år
vil det gi 500 arbeidsplasser. Da vil Sie-
mens ha investert over en halv milliard
i subseasenteret.

Skal øke utvinningsgraden
Å kunne produsere og prosessere olje
og gass på havbunnen er en stor og
stadig voksende butikk. Verdensmar-
kedet er forventet til å være på 15 mil-
liarder kroner i 2020, og Siemens har
lenge vært i eliten med unik teknologi. 

Selskapet mener at man med riktig
teknologi skal kunne øke utvinnings-
graden på subseautbygginger betrak-

telig. For hver prosent den går
opp, øker inntjeningen vold-
somt. Siemens mener selv de
kan øke denne fra 35 til 60 pro-
sent. 

I gang med fremtidens 
subseateknologi

Jan Erik Lystad, leder for
Siemens Power Electronics
Centre i Trondheim.
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Rigger benytter kjetting og
fibertau ved oppankring off-
shore. Lagring og håndtering
av dette på land er en ressurs-
krevende affære for oljebran-
sjen. På Vestbase er denne
prosessen betydelig forbedret. 

– Tradisjonelt sett har vi brukt hjullaster
for å dra kjettinglengder på land. Alter-
nativt er kjetting våtlagret på havbun-
nen, med de utfordringene det medfø-
rer når dyrt innleide fartøyer skal hente
dem opp igjen, forteller Stein Arve Ol-
sen, teknisk sjef på Vestbase, om det
som snart blir omtalt som gamlemåten.

– Fibertau som skal spoles på fartøy
er også en omstendelig prosess, da det-
te må påspoles fartøyet med motkraft –

eller tension som er utrykket vi bruker.
Tradisjonelt er dette gjort ved at fartøy-
er benytter en pullert, og går 1-2 km
fra kai og spoler inn selv ved å bakke,
med bruk av motkraft. Eller det gjøres
mellom to fartøyer offshore, forklarer
Olsen.

Arbeidet med testing, opplæring og
formell overtakelse av utstyret pågår for
fullt i disse dager.

– I de to nye kaiene våre har vi nå 20
integrerte siloer for lagring av kjetting.
Hver silo kan lagre ca. 2000 m kjetting,
samt tre tekniske enheter: Kraftig spo-
leapparat, tensionsystem og kjettingha-
ler. Alle har avanserte styringssystem
for å sikre korrekt kraft og hastighet
med spoling/trekking, sier Olsen stolt.

Eneste av sitt slag i verden 
– utviklet for Vestbase
Det tekniske utstyret er levert av TTS i
Bergen, og gir ikke bare raskere og
sikrere håndtering av kjetting og fiber,
men det muliggjør også at skipet ufor-
styrret kan drive med andre aktiviteter
mens på- og avspoling pågår.

– Ankerhåndteringsfartøy er gene-
relt tilgjengelig i et spotmarked som i
lange perioder har vært preget av
svært høye dagrater. Vi har sett priser
på over 1,5 millioner per døgn,  så her
er tid virkelig penger. Samtidig ligger
riggene ofte og venter på utstyr, så da
går virkelig taksameteret, sier Olsen. 

Et annet sentralt punkt i den store
investeringen er miljøfokus ved å få re-
dusert motorgang og forurensning.

Dette oppnås nå ved at båter blir mo-
bilisert/demobilisert raskere – samt at
fartøyene kan ligge normalt til kai med
kun hjelpemotorer på for strømpro-
duksjon.

– Vi har nå fått et enestående an-
legg; kjettingsiloer integrert i roro-
rampe, teknisk utstyr for svært miljø-
vennlig og effektiv håndtering av kjet-
ting/fiber/wire. Videre er alle de viktig-
ste leverandørene i dette markedet
også etablert på Vestbase. Strategien
om å være foretrukken samarbeids-
partner for mob/demob av AH-fartøy
nås, avslutter Olsen.

Vestbase:

Revolusjonerende ankerhåndtering

Trondheimsbaserte Deep Sea
Anchors (DSA) sitt unike tor-
pedoanker går inn i varesorti-
mentet til Viking Moorings.
Avtalen er foreløpig på to år.

Trønderne har hatt stor suksess med
ankeret som bruker fem sekunder på å
installeres seg selv 30 meter ned i hav-
bunnen. 

DSA ble etablert i 2009, og har sin
basis i et unikt og patentert ankerkon-
sept som ble utviklet i selskapet Geo-
probing Technology på 90-tallet. 

Det unike med ankeret, som har
fått navnet Deep Penetrating Anchor
(DPA) er den svært enkle installasjons-
metoden. Ankeret senkes ned til ca.
80 meter over havbunnen og slippes
derfra i et fritt fall. Ankeret oppnår en
vertikal hastighet på omtrent 100 km/t

og vil, pga. tyngden og hastigheten,
trenge ca. 25-30 meter ned i havbun-
nen og feste seg der. Selve installasjo-
nen er gjort på ca. fem sekunder

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

Sjelden vare
Kostnadene ved forankring på store
havdyp er høye, og selskapet ser der-
for på feltutbygginger på dypt vann
som et spesielt interessant område,
noe navnet gjenspeiler. 

–  Etter å ha vurdert en rekke av
våre siste oppankringsoppdrag som
ideelle for torpedo-oppankring, er
denne formelle avtalen med Deep Sea
Anchor - som er en av svært få tilby-
dere av slike ankere - en åpenbar

match, sier administrerende direktør i
Viking Moorings, Wolfgang Wandl, i
en pressemelding.

– Deep Sea Anchors er svært for-
nøyd med å ha signert denne avtalen
med Viking Moorings. Å jobbe med
Viking Moorings er en perfekt match
for oss, og kombinerer våre unike opp-
ankringsløsninger for myk sjøbunn og
dypt vann med Viking Moorings om-
fattende oppankringstjenester og de-
dikerte lag med eksperter, opplyser
adm. dir. i Deep Sea Anchors, Ivar Er-
dal, i samme melding.

Torpedoankeret hos Viking Moorings

Spoleapparatet
til venstre og
tension-
systemet midt
på bildet.
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Skråblikk på oljebransjen

Per Arne Westavik, tidligere turistsjef, mest kjent i hele olje-Norge som spirituell
leder av premieutdelingen «Til laks åt alle» på Desemberkonferansen.

Kristiansund er Midt-Norges oljehovedstad – i all beskjedenhet
Beskjedenhet er en dyd, men lykken er
ikke å gå som jomfru gjennom livet. I
Kristiansund er det flere tusen ansatte
som henter inntekter fra offshore akti-
vitetene i Norskehavet. Hvor er de når
dagens arbeidsøkt er over? 

Kulturlivet blomstrer i Nordmørsby-
en, men hvem gjødsler og foredler det
til fellesskapets beste? Fotballer, hånd-
baller, volleyballer og golfballer suser
gjennom lufta, men hvem sender de
av gårde? Det synges, spilles, danses
og arrangeres kulturarrangementer i
et utrolig mangfold, men de fleste ak-
tørene er kristiansundere i tredje gene-
rasjon. Det finnes foreninger og lag
for alle tenkelige formål og behov,
men med noen ytterst få unntak er
medlemsmassen byens «ækte» menn
og kvinner. 

Når vi ser ryggtavlene på de «puls-
opptatte» som tar «langskrev» opp på
Freikollen, halser rundt løypene i Fol-
keparken, eller skriver seg inn med
svett penn i Kvernbergets «hall of
fame» – da finner vi logoer med inter-
nasjonal «svung» – brukerne er «ego-
trippere» med pålagt kvartalsvis helse-
sjekk. 

Alt dette er vel og bra, det er fra
Norskehavets grobunn Kristiansund
henter sin vekstkraft. 

De som jobber skal få ha sin ar-

beidstid i fred for spisskommentarer,
men på fritiden må de finne seg i å bli
etterlyst som deltakere i fellesskapet.
Når «far sjøl» kan sykle Freiøya rundt

4-5 dager i uka med pulsklokke og re-
kordskjema, da har han tid til å være
en aktiv medspiller i f.eks. Norodd – en
klubb som engasjerer seg i å fremme
byens sykkelsport.  

Byens kulturliv omfatter en diger
bukett av aktiviteter som utøves av en-
keltpersoner – til glede for fellesska-
pet. Kristiansund har flere selskaper
med ansatte fra mer enn 20 ulike na-
sjonaliteter. Det er trolig mange av dis-
se som jobber, spiser, sover og løper
opp og ned på Kvernberget i 730 da-
ger for så å logge- 2010 og 2011 job-
bet jeg i Kristiansund.

Når de flytter fra byen har de lært
seg å si «tusen takk», «god jul» og
«dårlig vær i dag».

Men – hadde de blitt med på tre-
ningen i ett av byens fotballag i stedet
for å spille «5 a side» sammen med
sine kolleger, ville de hatt en opple-

velse som beriket byen og de ville ha
fått minner og kunnskaper som ville
være godt å ta med seg videre.

Kristiansunds nye egenart og iden-
titet må bli forankret i et samvirke
mellom innflyttere med begrenset
oppholdstillatelse og femtegenera-
sjons innfødte.

Når vi feirer 17. mai skulle voksen-
toget ha presentert de mange nabo-
ene uten identitet – som drar tidlig på
jobb og kommer seint hjem. Presen-
tert dem som kristiansundere og med-
lemmer av foreninger og lag som vi
kjenner og er glad i. Det blir ikke det
samme når de står kamuflert langs
ruta med sløyfe på jakkeslaget og vif-
ter med flagg som de fleste andre.

Olje- og gassvirksomheten skal
heldigvis leve og utvikle seg i Midt-
Norge, dette vil prege Kristiansund i
lang tid fremover.  Men vi som bor her
ønsker altså å integrere selskapene og
deres ansatte inn i byens levende mil-
jø. Vi ønsker ikke å bli preget av en
tidsbegrenset anleggskultur.

Firmaer i de ulike bransjene knyttet
til olje og gass kaller seg for «selska-
per». Det er vanlig og korrekt, men er
i grunnen litt pussig i denne sammen-
hengen. Selskap har to betydninger a)
en fest, b) en sammenslutning. Jeg in-
viterer kategori b) til å være med i den
lokale kategori a).

Flere av de første selskapene som
etablerte seg i Kristiansund er i dag
viktige og helt sentrale bidragsytere til
noen av byens kulturinstitusjoner. De
er store sponsorer som faktisk avgjør
omfanget og kvaliteten på viktige ele-
menter i byens kulturliv. Det er å håpe
at slike holdninger forsterkes og om-
fatter stadig flere – for det trenges.
Men vi trenger også den vitaminsprøy-
ten og den trivselsfaktoren som en-
keltmenneskene utgjør når de tar imot
invitasjonen fra byens kulturliv. Vel-
kommen etter jobben og bli en kris-
tiansunder – i et hvert fall for en
stund.                                                   

Høgskolen i Molde starter fra
neste år opp ett nytt studium 
i beredskapsledelse ved Høg-
skolesenteret i Kristiansund. 

– Kristiansund er et naturlig studie-
sted på grunn av sin rolle som knute-
punkt for offshoreaktiviteten i Nor-
skehavet. Etableringen av studiet vil
styrke regionen og Kristiansunds be-
tydning ytterligere, opplyser Høgsko-
len i Molde.

Det nye lovverket om kommunal
beredskapsplikt og det økte fokuset
på beredskap og krisehåndtering i of-
fentlig og privat sektor gjør dette stu-
diet aktuelt som aldri før. Studiet er
skreddersydd ut fra de krav som nå
stilles til kommuner og offentlige eta-
ter og privat næringsliv med hensyn
til HMS, risikoanalyser og bered-
skapsplanlegging.

Studiet retter seg mot personer i

arbeid som har HMS, risikoanalyser
og beredskap som en del av sine opp-
gaver eller de som ønsker å jobbe
med sikkerhet og beredskapsplanleg-
ging.

Skal utdanne beredskapsledere

«Olje- og gassvirksomheten skal heldigvis leve 
og utvikle seg i Midt-Norge, dette vil prege Kristiansund 
i lang tid fremover. Men vi som bor her ønsker altså å

integrere selskapene og deres ansatte inn 
i byens levende miljø.»

Roar Lervik, Høgskolen i Molde.
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Eli Lossius Grødal daglig leder ved Aibels avdeling i Kristiansund.

Leverandøren mener

Optimismen og aktiviteten i olje- og
gassnæringen har knapt vært større
noen gang. Skulle næringen ønske
seg noe mer, måtte det være større
forutsigbarhet. 

Fra tørke til fullt trøkk
De siste årene har det vært langt
mellom nye funn og påfølgende ut-
bygginger. For flere bedrifter betydde
dette prosjekttørke og nedskalering av
aktiviteten. Så snudde det i 2010.
Aibel vant to milliardkontrakter i løpet
av noen få sommeruker i 2010. Over
natta var optimismen tilbake – alle
mann i arbeid! 

For bedriftene betydde nye opp-
drag at behovet for flere medarbei-
dere steg betydelig. For alle. 

I olje- og gassvirksomheten utgjør
ingeniørkompetansen kjernen. En
lang rekke ingeniørfag må være på
plass og jobbe integrert for at vi skal
kunne levere i tråd med kundens be-
stilling. Å hente inn flere hoder tar tid.
Selve ansettelsesprosessen – fra utlys-
ning til tilbudet blir akseptert, tar gjer-
ne to, kanskje tre måneder. Med van-

lig oppsigelsestid snakker vi gjerne om
et halvt år. Deretter skal den nye med-
arbeideren bli kjent med bedriften og
sette seg inn i systemene en benytter.

Ofte hører vi at flere unge må ut-
danne seg til nyttige olje- og gassmed-

arbeidere. Men hvordan ser bildet ut
for de unge?

Nokså forskjellig alt etter hvor høy
aktiviteten er. Når hjula går for fullt, er
hovedinntrykket at dette er en attrak-
tiv, interessant og godt betalt næring. I
nedgangstider er bildet at bedriftene
kvitter seg med flinke medarbeidere.
Med andre ord: Forutsigbarheten er
ikke alltid til stede. Dette må næringen
ta på alvor slik at vi framstår som lang-
siktige og stødige. Da kan det hende

at enda flere satser på vår næring.

Tar i bruk hele landet
Fra det første drivverdige funnet i
1969 til i dag har utviklingen vært
eventyrlig. Smått om senn flytta virk-

somheten nordover. Midt-Norge had-
de mye å by på – utdannings- og for-
skingsinstitusjoner, relevante samar-
beidspartnere, gode kommunikasjons-
muligheter og entusiasme.

I vår landsdel har Aibel etablert seg
i Kristiansund og på Stjørdal. Selska-
pets ca 5000 medarbeidere er fordelt
på åtte kontor i Norge samt fire inter-
nasjonalt. Både i Kristiansund og Stjør-
dal har vi i dag nærmere 100 medar-
beidere, med andre ord betydelige ar-

beidsplasser. Ved å skyte knopper fra
bedriften i sør, får andre deler av lan-
det mulighet til å ta del i ringvirkning-
ene. Slik nås de ambisiøse politiske
målene om at olje- og gassvirksomhe-
ten skal komme hele landet til gode. 

Aibel tror på aktivitet i nord. Vi er
allerede på plass i Hammerfest og i
Harstad og jobber vi med å bygge opp
lokal kompetanse og kapasitet. Med
de formidable mulighetene i Barents-
havet er næringen i nord ennå i start-
fasen. For landet, for regionen og for
Aibel er utviklingen positiv. Nye pro-
sjekt betyr nye oppdrag. Nye oppdrag
betyr spennende oppgaver for bedrif-
tene og behov for flere medarbeidere.

Vi som leverer til olje- og gasssel-
skapene ønsker oss en jevn strøm av
oppgaver. Da vil jobben hos oss – og
alle andre leverandører – være lettere
å planlegge og gjennomføre og slutt-
resultatet for kunden blir bedre. Indus-
trien må tenke langsiktig og bidra til at
unge mennesker velger våre fag. Det-
te sammen med langsiktig planleg-
ging vil bidra til at solnedgangen blir
sterkt forsinket.

Forsinket solnedgang

«I olje- og gassvirksomheten utgjør 
ingeniørkompetansen kjernen. En lang rekke 

ingeniørfag må være på plass og jobbe 
integrert for at vi skal kunne levere 

i tråd med kundens bestilling.»

Fremveksten av solide bedrif-
ter som Linjebygg Offshore,
Axess og Bruvoll med flere
gjør at rosenes by nå aktivt
går ut for å lokke ingeniører
til Møre med  kampanjen
«Ingeniør Molde».

– De 11 bedriftene som er med i
kampanjen «Ingeniør Molde» har
signalisert et umiddelbart behov for
ca. 100 ingeniører. I tillegg forventer
de stort behov for ingeniører også
fremover, både pga. forventet vekst i
aktivitet og på grunn av naturlig av-
gang. For noen måneder siden ble
det gjort en beregning der det totale
ingeniørbehovet i Molde i alle bran-
sjer ble vurdert til 150 personer, for-
teller Alf Reistad, styreleder i Molde
Næringsforum.

Satsingen består av en aktiv kam-
panje både på trykk og på nett på
ingeniormolde.no. Molde markeds-
føres med sin nærhet til storslåtte
friluftsaktiviteter og gode kommu-
nale tilbud med mere.

Etablerer avdelingskontor
Situasjonen er prekær. Flere bedrif-
ter sier de har vært tilbakeholdne
med å ta på seg oppdrag pga.
ingeniørmangel, og noen har også
sagt nei til jobber. 

– De fleste bedriftene jeg kjenner
til sier at ingeniørmangelen vil hem-
me mulighetene for ekspansjon og

satsing på innovasjon. For å rekrut-
tere flere ingeniører har flere Molde-
bedrifter valgt å etablere avdelings-
kontorer og virksomhet også i andre
byer, sier Reistad.

Det er Korn Reklamebyrå som har
tatt initiativ til Ingeniør Molde med
bakgrunn i at de har fått signaler om
behovet fra mange av sine kunder.

– Som styreleder i Næringsforum
hilser jeg denne type kreative initia-
tiv for å synliggjøre Molderegionen
og bidra til økt rekrutteringen av in-
geniører til våre mange spennende
bedrifter velkommen. I Molde Næ-
ringsforum har vi tatt initiativet og
leder arbeidet med å rekruttere unge
ingeniører til Molderegionen
gjennom traineeordningen TIM.

Attraktiv småby å flytte hjem til 
I forhold til byens størrelse har Mol-
de i dag et betydelig ingeniørmiljø,
særlig innen olje/gass, maritime næ-
ringer og konsulentmiljø innen bygg
og anlegg. 

– Dette er lite kjent i landet for
øvrig, og en viktig strategi er å syn-
liggjøre dette store fagmiljøet i til-

legg til byens mange andre kvaliteter
når det gjelder bomiljø, natur og fri-
luftsliv osv. Målgruppen er både per-
soner med lokal tilknytning som vil
flytte hjem, men også andre inge-
niører som vil ut av storbyen og flyt-
te til en attraktiv småby med et stort
fagmiljø og utfordrende jobber. I
2012 vil kampanjen også rette seg
mot rekruttering av ingeniører fra
andre europeiske land, sier Reistad.

Molde søker ingeniører

Vil du ha 
Midt-Norsk Olje & Gass 

tilsendt per e-post?

Ønsker du å få tilsendt
magasinet i posten?

Send din mail-/postadresse til 
christian@midnor.no

så er det i orden!
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Neste års Norskehavskon-
feranse blir viet til damene.
Alle foredragsholdere, så nær
som én stykk olje- og energi-
minister fra Trøndelag, er
kvinner.

At konferansen står i kvinnens tegn
understrekes også av arrangementsda-
toen – 8. mars. På kvinnedagen samles
oljenorge nok engang på Rica Hell i
Stjørdal. Parolen for konferansen er:
Energirealiteter – hva er visjon – hva er

virkelighet? Sentrale spørsmål blir: Er
oljevirksomheten i ferd med å gjøre le-
veforholdene verre på kloden? Er norsk
oljevirksomhet den største trusselen
mot miljøet? Eller er oljevirksomheten
en forutsetning for å bedre levevilkår
for alle? En tredjedel av programmet vil
også fokusere på rekrutteringen til
bransjen – for begge kjønn.

Produksjonsdirektør for Statoils Ås-
gard, Astrid Jørgenvåg, er leder i pro-
gramkomiteen. – Vi ble enige om å be-
nytte sjansen til å synliggjøre de mange

kvinnene som er i bransjen
og de som kan uttale seg
om bransjen når konferan-
sen endte opp på denne
datoen, forteller Jørgen-
våg.  

– Vi ønsket også å sette økt fokus
på rekruttering. Dette er alfa og ome-
ga for at vi skal greie å holde aktivitets-
nivået oppe på norsk sokkel i framtida,
så vi må få frem mulighetene som lig-
ger i bransjen, for gutter og jenter, sier
hun.

Jobbtoget sørger for at Norskehavs-
konferansen er oljekonferansen med
ungdommelig tilsnitt. Her er de viktig-
ste oljeselskapene i Norskehavet tilste-
de sammen med de største fra leve-
randørindustrien. Alle har full aktivitet,
og er på utkikk etter nye skarpe hjer-
ner. Konferansen holder av 150 plas-
ser til studenter fra NTNU og HiNT,
som busses til Stjørdal. 

– Studentene får full konferanse-
pakke for en symbolsk pris, og de set-
ter et ungdommelig preg på konferan-
sen. Jobbtorget er en utmerket arena
for student og arbeidsgiver å møtes
på, sier Christian M. Bachke i pro-
gramkomiteen for Norskehavskonfe-
ransen.

Damene og Ola

Fortsetter jobbtorgsuksess

Norskehavskonferansen på den internasjonale kvinnedagen 8. mars:

Leder av programkomitéen, Astrid
Jørgenvåg, fokuserer på kvinnenes
etterhvert sterke stilling i oljebransjen.
Ola Borten Moe er eneste hane i
kurven blant foredragsholderne på
neste års Norskehavskonferanse.

Glimt fra jobbtorget på
fjorårets konferanse.
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Skarv FPSO er nå ankret opp
på feltet. I Sandnessjøen mer-
kes ringvirkningene fra olje-
og gassindustrien utenfor
Helgelandskysten. 

I flere år har befolkningskurven i kyst-
kommunen stupt. Men i følge NRK har
100 personer flyttet til Sandnessjøen
for blant annet å jobbe på den nye
forsyningsbasen på Horvnes. BP reg-

ner med at det i løpet av 2012 vil være
mellom 150-200 personer i arbeid på
forsyningsbasen i Sandnessjøen. 

BP har i høst tildelt millionkontrak-
ter som medfører at flere nye selska-
per etablerer virksomhet i Sandnessjø-
en og på Horvnesbasen. Skarvkontrak-
tene gir verdifull vekst og gjør at Pe-
troklyngen på Helgeland blir stadig
bedre rustet til å betjene oppdrag i
Norskehavet.

BP har i den siste tiden tildelt fler

kontrakter. Fra BP har vi fått en kort
oversikt over noen av de siste kontrak-
tene som er tildelt. 

– Helikopter-selskapet Bristow skal
fly Brønnøysund-Skarv fra 1. februar
2012. Dette blir en ny aktør i Brønnøy-
sund med fast stasjonert helikopter.
Kontrakten har tre års varighet, med
rett til forlengelse. Selskapet MI Swaco
skal levere frostveske til Skarv i samar-
beid med baseselskapet Asco. I forbin-

delse med kontrakten skal det bygges
et lageranlegg for metanol i Sandnes-
sjøen med kapasitet på 500 kubikk-
meter, forteller Jan Erik Geirmo i BP.

I tillegg skal Solberg & Andersen,
og Score skal drive vedlikehold ventiler
på Skarv-skipet. Både Miras og Score
kommer med lokale etableringer i
Sandnessjøen. Miras, som har hoved-
kontor på Mo i Rana, regner med at
samarbeidsavtalene med Skarv-leve-
randørene vil kunne gi rundt ti jobber i

Sandnessjøen, foreløpig. 
Miras ser for seg en virksomhet

med betydelig større omfang hvor
Sandnessjøen blir Nord-Norges oljeba-
se, ifølge Miras-sjef Arve Sem-Henrik-
sen 

Skarv FPSO er på plass 
i Norskehavet 
Etter oppankringen som ble ferdig 25.
august begynte forberedelsene for å
starte inntrekkingen av de fleksible sti-
gerørene som skal forbinde brønn-
strømsrørene på sjøbunnen med ski-
pet. Til dette arbeidet bruker BP spesi-
alfartøyet Skandi Acergy fra SubSea 7.
Det er  et stort konstruksjonsskip med
en 400 tonns kran og et installasjons-
tårn som brukes ved installasjon av sti-
gerør. Per dato er det installert tre sti-
gerør inklusiv en navlestreng for kom-
munikasjon og overvåking. Det  trengs
å installerer to stigerør til dvs totalt fire
for å kunne produsere gass og ytterli-
gere tre stigerør for å produsere olje,
dvs totalt syv. Installasjonsarbeidet vil
fortsette fremover men er avhengig av
rolig vær for å fullføre arbeidet

Produserer i neste kvartal
Boreriggen Borgland Dolphin var før-
ste rigg ut da boringen startet i januar
2010. Polar Pioneer overtok i juni
2011, og skal bore til første kvartal

2013. Dette betyr tre og et halvt år
med kontinuerlig boring. To forsy-
ningsskip har i denne perioden fraktet
utstyr og proviant fra basen på Horv-
nes i Sandnessjøen ut til boreriggene,
opplyser BP. 

Ifølge BP planlegges  produksjons-
start 1. kvartal 2012. 

Mest innovasjonpenger 
i Kristiansund
Innovasjon Norge har kontorer i
Molde og Ålesund, og nå har de
fått fast kontortid i Tinghuset i Kris-
tiansund. Riktignok er det kun mu-
lig å besøke kontoret annenhver
onsdag, men ifølge Tidens-Krav er
potten størst på Nordmøre.  Inn-
ovasjon Norge regner med å dele
ut over en milliard i tilskudd til
gode ideer og bedrifter i oppstart-
fasen i år.

Skarvkontrakter gir vekst og ringvirkninger

Informasjonsrådgiver i BP Jan Erik
Geirmo er stolt av ringvirkningene BPs
etablering i Sandnessjøen allerede har
skapt i landsdelen.
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Utbyggingen av Skuld-feltet
(tidligere Fossekall og
Dompap) på Haltenbanken
bygges ut med Statoils fast
track program. 
Plan for utbygging og drift (PUD) er
overlevert myndighetene, og feltet
skal etter planen være i produksjon
om ca. ett år. De totele inveteringen er
på ca 10 milliarder kroner. 

Utvinnbare reserver i Skuld er be-
regnet til 90 millioner fat oljeekviva-
lenter, i hovedsak olje, og feltet skal
knyttes opp mot Norne.

Halfdan Knudsen er ansvarlig for

hurtigutbygginger (fast-track) i feltut-
vikling i Statoil. Han sier godt samar-
beid med partnere og myndigheter
har sikret en rask prosess for beslut-
ninger og tidlig levering av utstyr:

– Vi har hatt tett samarbeid
gjennom hele verdikjeden fra leting,
feltutvikling, boring og brønn- og pe-
troleumsteknologi, til drift og erfaring-
er fra tidligere utbygginger i Norne-
området.

Ifølge framdriftsplanen kan Skuld
kan være i produksjon allerede ved
slutten av 2012. Det blir rundt 2,5 år
fra funn til produksjon. Dermed kan

dette virkelig kalles
en hurtigutbygging,
sier Knudsen. 

Forlenger Nornes
levetid
Anita A. Stenhaug
påpeker at Norne-
feltet har vært med

og dannet grunnlag for det som i dag
kalles hurtigutbygginger og som fort-
satt betraktes som beste praksis for ut-
bygginger. 

Hovedfeltet ble funnet i  1992 og i
1997 startet produksjonen.  I ettertid
er flere satellitter koblet til, samt fel-
tene Urd og Alve faset inn til skipet for
prosessering.

– I utgangspunktet skulle Norne
produsere fram til 2016, men høy ut-
vinningsgrad og nye funn har bidratt
til at levetiden er utvidet til 2021. Inn-
fasing av nye felt nå vil gi god utnyt-
telse av ledig kapasitet på produk-

sjonsskipet Norne.  Dette vil forlenge
levetiden ytterligere, og det vil igjen
føre til ny aktivitet med leting og vi-
dere utvikling i Norne-området. Nå
planlegger vi for Norne 2030, sier
hun.

Denne utbyggingen blir Statoils
fast-track nummer fem. Skuld er den
største av hurtigutbyggingene så
langt. Planen er å ha alle fem i drift
ved årsskiftet 2012/2013. Samlet for-
ventes utbyggingene å produsere
nærmere 90.000 fat per dag i 2014.

Ny hurtigutbygging
i Norskehavet

Halfdan Knudsen er ansvarlig for hurtigutbygginger (fast-track) i feltutvikling i
Statoil. Anita Andersen Stenhaug er direktør for Norne.

Skuldfeltet vil bli
koblet opp mot
Norneskipet.



Nyskaping og milepæler på sokkelen er ikke solospill. Utfordringene har ofte 
ligget i teknologiens grenseland. De beste hjerner hos oss, leverandører og 
partnere har derfor inspirert og hjulpet hverandre framover, og nådd mål som 
en gang ble ansett som uoppnåelige. Se hvordan samarbeid med partnere 
og leverandører stadig skaper nye og bedre løsninger på sokkelen vår.
goodideas.statoil.com

Konkurranseevne 
har brakt oss langt. 
Samarbeidsvilje
har brakt oss lenger.
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VERDEN TRENGER ENERGI 
FOR Å GÅ RUNDT. LET Ś GO.
Ormen Lange sørger for at Europa får stabil og langsiktig forsyning av naturgass, det reneste fossile brenselet. De 
unge som bor ved Ormen Lange anlegget på Aukra vil ha trygge omgivelser og ren natur rundt sykkelløypa. For 
oss i Shell er kundene i begge ender av gassrøret viktige.

Ormen Lange – innovasjon og avansert teknologi skaper arbeidsplasser og verdier på en sikker og miljøvennlig måte.

www.shell.no/ormenlange

Partnere:

På seks år har Det norske gått
fra bar bakke, til et selskap
som nå har en børsverdi på
over 10 milliarder kroner.

Det så stygt ut i slutten av 2004. Midt-
Norges eneste oljeselskap, som da
gikk under navnet Pertra, ble solgt til
kanadiske Talisman av eierne i PGS.
Nok en gang lå alle landets oljeselska-
per i Oslo og Stavanger. Men med lo-
kale penger fikk en håndfull ildsjeler
hentet selskapet opp fra asken. Etter
redningsoperasjonen var 44 prosent
av selskapet eid av de ansatte, resten
av eierskapet var fordelt på stort sett
midt-norske hender pluss et par uten-
landske fond. Arkitekten bak finansie-
ringen var daværende styreleder i Per-
tra, Kaare M. Gisvold. «Hvorfor skal vi
sitte her oppe med hendene i fanget
mens børsguttene i Oslo skummer flø-
ten?» sa han da Midt-Norsk Olje&Gass
snakket med ham etter at selskapet
var på fote igjen.

Lønningsdag 
Deretter gikk det slag i slag. I 2006
gikk selskapet på børs. Til sammen ble
det tegnet aksjer for 655 millioner kro-
ner. 80 prosent av aksjonærene var fra
regionen. På slutten av 2007 forsvant

Pertra-navnet i fusjonen med Det Nor-
ske Oljeselskap, men hovedkvarteret
forble i Trondheim. Erik Haugane fort-
satte som direktør for det nye selska-
pet, og Gisvold fortsatte som styrele-
der. Dermed ble det et styrket «nord-
afjells oljeselskap» som kom ut av fu-
sjonen. Etterhvert kom Røkke også

med på laget, og styrket
ryggraden til selskapet yt-
terligere. Etter flere tomme
brønner, utsatte utbyg-
ginger og skuffende lisens-
runder ble 2011 mulighe-
ten for lønningsdag  for de
som hadde troen på Det
norske fra starten av. Som
partner i det som muligens
er norgeshistoriens 3. stør-
ste oljefunn – Aldous/Av-
aldsnes – ble Det norske et
oljeselskap med reserver
skrevet med stor R.  Da ak-
sjekapitalen ble stablet på
bena i 2005 fikk du en ak-
sje for en tjuekroning. Nå
omsettes den for rundt 84
kroner, og Det norske er i
særklasse det største børs-
noterte selskapet i Midt-
Norge.

– Intensjonen var jo å
komme dit vi er i dag, så alle som var
med fra starten kan gratulere seg selv.
I de siste månedene har vi hatt mer
flaks enn man kan håpe på. Det har
vært noen skjær i sjøen, men alle had-
de troen på at selskapet hadde en lang
tidshorisont, sier Gisvold, som i dag
sitter i styret for Det norske. Han sier

det er tilfredsstillende å se posisjonen
selskapet har i dag. 

Stor betydning for regionen
– Vi har utbygginger som Atla, Jette,
Draupne, Luno, Krafla, Frøy og selv-
sagt Aldous på beddingen, og er i ferd
med å bygge opp en utbyggings- og
driftsstab. Så vi kommer til å se opp-
byggingen av ingeniørkapasiteten, sier
han.

Resultatet kommer til å bety mye
for regionen.  

– Det kontoret hvor man deler ut
kontrakter, blir en attraktiv kjerne, og
som operatør på flere av disse feltene,
så kommer det nok til å bygge seg
opp en merkbar klynge bestående av
leverandørbedrifter av alle slag rundt
Det norske. Filosofien i Det norske er å
ikke bygge egen organisasjon, men å
støtte oss på kompetansen i leveran-
dørindustrien. Så vi kommer nok til å
få et dynamisk offshoremiljø rundt oss
med tiden,  mener  Gisvold.

Det norske eventyr
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Med flere utbygginger på
beddingen, er Det norske 
på full fart inn i en ny fase.
Bård Atle Hovd er mannen
som nå jobber med selska-
pets første utbygging –
Jette. Riktignok blir Atla,
som skal produsere gass
allerede i september neste
år, den første utbyggingen
Det norske er med på, men
da bare som lisenspartner.
På Jette er de operatør.

Det markerer også starten på en
rekke utbygginger for Det norske
de kommende år. Plan for utbyg-
ging og drift (PUD) av Jette er til

godkjenning i departementet.
– Vi regner med å få godkjent 

PUD'en i løpet av desember. Forven-
tet produkjonsstart er første kvartal
i 2013, forteller produksjonsdirek-
tøren, som har 24 års erfaring fra
ConocoPhillips. 

Jette blir en ren subseautbygging
som skal kobles opp mot Jotunfel-
tet. Det bygges nå opp en drifts-
støtteorganisasjon i Trondheim. 

– Den store utfordringa er å få til
en så sikker prosjektgjennomføring
som mulig, slik at vi kan få en så
sikker oppstart som mulig. Unngår
vi uønskede hendelser, så får vi den
beste produktiviteten fra dag en,
forklarer Hovd. I Det norske leder
han et team 30 mann som skal nå
dette målet.

– Vi er en god banding folk.
Mange av oss har lang erfaring fra
operatørsiden. Noen har vært tidli-
gere plattformsjefer, så dette er
personell som har drifting i blodet.
Det er alltid hardt arbeid å bygge
opp rutiner fra bunnen av, men i et
mindre selskap som Det norske er
beslutningsprosessene  mye kor-
tere, noe som er en klar fordel, me-
ner Hovd. 

Når Jette er i produksjon, regner
Hovd med at de kommer i gang
med utbyggingen av Draupne.

Regiondirektør i NHO, Merethe
Storødegård, ser med glede på at
Det norske har lyktes.

– De har jobbet hardt og mål-
rettet, og det er veldig gledelig å
se at de har kommet dit de er i
dag. Dette er viktig ikke bare for
Trondheim, men for hele regio-
nen. Realistisk sett kommer vi nok
aldri til å bli noen oljeby, men det
gjør nok noe med byen at et full-
verdig oljeselskap har hovedkon-
tor her, sier hun. 

Å spå er det umuliges kunst,
men Storødegård mener at nå
som selskapet er godt forankret i
store produksjonsreserver, og går
inn i utbyggingsfasen, så vil det
merkes på næringslivet i byen. 

– Det vil trekke til seg både
kompetanse og kapital. Det vil
også bety mye for kompetansein-
stitusjonene i byen. De vil dra nyt-
te av dette og vice versa. Det gjør
også at vi vil beholde flere av de
kloke hodene i regionen, Forhå-
pentligvis vil det også være posi-
tivt for rekrutteringen til bransjen,
avslutter hun.

– Trekker til seg
kompetanse og
kapital

Tar Det norske inn i driftsfasen

Bård Atle Hovd er mannen som nå
jobber med Det norskes første
utbygging der selskapet selv står
som operatør.
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Av Peter Voser 
Konserndirektør, Royal Dutch Shell

Operatørens hjørne

9 milliarder grunner
til å gi seg i kast med verdens energiutfordring nå.

Den 31. oktober nådde verden en
viktig milepæl: Ett eller annet sted,
sannsynligvis i Asia, ble jordens inn-
bygger nummer 7 milliarder født,
ifølge FNs anslag. 

Med dette tempoet vil kloden ha
over 9 milliarder innbyggere innen
2050 – et tall som kan få en enorm
innvirkning på den globale etter-
spørselen etter energi, vann og mat. 

Klok planlegging av disse men-
neskenes fremtidige energibehov er
en av de viktigste utfordringene vår
generasjon står overfor. Dette er kre-
vende, til dels fordi problemene og
løsningene går på tvers av tradisjo-
nelle politiske, geografiske og indus-
trielle skillelinjer. 

Visst står vi overfor mer enn bare
et energiproblem. Vår fremtidige
energiutfordring er et globalt sikker-
hetsproblem, et miljøproblem og et
problem for økonomien og sysselset-
tingen. 

Vårt globale energisystem be-
finner seg allerede i de tidlige fasene
av en grunnleggende endring. I
fremtiden vil vi se økt bruk av forny-
bar energi og renere fossile brensler.
Vi vil få flere energivalg, men val-
gene vil koste mer, slik at vi alle må
bli flinkere til å bruke energi mer ef-
fektivt. 

Til tross for at utfordringen er for-
midabel er jeg sikker på at vi ved
hjelp av menneskelig oppfinnsomhet
og teknologisk nyskaping kan nå
målet. Det vi mangler i dag, er en
felles vilje til å handle. Å komme dit
vi ønsker krever en ny type ledelse
og globalt samarbeid på flere fron-
ter. 

Ledelsespyramiden med myndig-
heter, næringsliv og samfunn er
imidlertid i økende grad ineffektiv.
Vi må på ny tenne ideen om globalt
samarbeid og ledelse som vi har sett
i forbindelse med håndteringen av
tidligere utfordringer. 

Enkelt sagt er vår utfordring å
produsere langt mer energi til en
verden med langt flere mennesker.
Samtidig må vi redusere CO2-utslip-
pene og finne smartere måter å ut-
vinne og bruke ressursene på. Og
dette må vi gjøre mot et bakteppe av
nesten konstante omskiftninger og
endringer. 

En stor del av en bredere, global
energimiks vil være den raske øk-
ningen i bruken av fornybare energi-
kilder. Vi mener at inntil 30 prosent
av verdens energimiks kan komme
fra fornybar energi innen 2050. Det-
te målet fordrer imidlertid en svært

rask vekstrate, noe som vil kreve be-
tydelig innsats og vedvarende inves-
tering. 

Selv om verden når dette målet,
må alle former for energi utnyttes
for å møte fremtidens etterspørsel. 

Blant fossile brensler vil naturgass

spille en stadig viktigere rolle. Dette
er den energien som er mest rent-
brennende og den som best kan alli-
eres med vindkraft og solenergi,
som trenger en svært fleksibel reser-
veløsning når vinden stilner eller so-
len går ned. 

Gass er også et ideelt alternativ til
kullfyrte kraftanlegg, da den slipper
ut 50 til 70 prosent mindre CO2. Å
erstatte kull med gass for å produ-
sere strøm er uten tvil den raskeste
og billigste måten å redusere de glo-
bale CO2-utslippene på innen ener-
gisektoren. Gassen er rimelig, res-
sursgrunnlaget er enormt og har vid
utbredelse, og gassen kan bidra til
diversifisering av energiforsyningen.
Alt dette øker energisikkerheten. 

I Shell bruker vi mye tid og krefter
på å identifisere og forstå hvordan
nye trender vil påvirke det globale
energisystemet. I det siste har vi fo-
kusert på å forstå hvordan vann,
energi og mat er forbundet med
hverandre. Vann brukes til å produ-
sere nesten alle former for energi,
energi brukes til å transportere og
behandle vann, og energi og vann
brukes til å produsere mat. 

Det er voksende bevissthet om at
veien mot en mer bærekraftig ener-
gifremtid krever at samfunnet veier
disse systemenes behov opp mot
hverandre, og at vi har inngående
innsikt i hvordan de er knyttet sam-
men. Samtidig kan vi ikke tape CO2-
utslipp og andre ressursbelastninger
av syne. 

Derfor har Shell trommet sammen
eksperter fra ulike områder for å
kartlegge forbindelsene og få en
bedre forståelse av hvilke avveining-
er som må til. Det er en formidabel

oppgave. 
Så langt har vi funnet to viktige

faktorer som kan bidra til å unngå
en fremtidig vann-energi-matvare-
krise: "Smart" byutvikling og regule-
ring og prising av drivhusgasser. 

I dag bor halvparten av verdens

befolkning i byer, og byene står for
inntil 80 prosent av CO2-utslippene.
Andelen av verdens befolkning som
bor i byer forventes å øke til 75 pro-
sent innen 2050. Derfor vil måten
byene utvikler seg på i stor grad på-
virke etterspørselen etter energi og
vann. 

«Smart» byteknologi byr på fan-
tastiske muligheter, gjennom mer ef-
fektiv offentlig transport, energief-
fektive bygninger og løsninger som
utnytter spillvarme og effektive
energikilder. Ved å investere tungt i
oppgradering av infrastrukturen kan
vi veie opp for en del av den økte
energietterspørselen samtidig som vi
skaper nye jobber. 

Heldigvis har vi allerede verktøy-
ene og kunnskapen til å ta fatt på
denne oppgaven. 

Det som det fremdeles er et pres-
serende behov for, er global enighet
om regulering og prising av drivhus-
gasser. 

Shell tar allerede en pris for CO2
med i beregningen når viktige inves-
teringsbeslutninger fattes. Et pro-

sjekt som ikke er fornuftig når den-
ne prisen regnes med, går ikke vi-
dere. Bred aksept av de mest kost-
nadseffektive tiltakene for CO2-re-
duksjon vil imidlertid først komme
når landenes myndigheter setter
rammene for prising av CO2. 

Dette fører oss tilbake til behovet
for ledelse og globalt samarbeid. 

Fraværet av en konsekvent ener-
gipolitikk blant noen av våre største
energikonsumerende nasjoner og re-
gioner er en direkte følge av mange-
len på ledelse og, mer generelt, en
urovekkende mangel på grunnleg-
gende tillit mellom næringslivet,
myndighetene og samfunnet. 

Myndighetene spiller en viktig
rolle når det gjelder å fastsette re-
glene og oppmuntre til investering i
ny teknologi som kanskje ikke beta-
ler seg før det er gått mange år, som
for eksempel fangst og lagring av
CO2. I stedet for å utrope vinnere og
tapere bør myndighetene fastsette
endelige mål og deretter gi de rette
incentivene slik at markedet finner
de mest effektive løsningene. 

Med effektive regler på plass kan
næringslivet utnytte sine enorme
ressurser av menneskelig talent og
kreativitet og ta i bruk innovasjon,
teknologi og investeringskapital for
å løse utfordringen. 

Jeg ser optimistisk på at vi vil
klare å takle denne utfordringen,
tross vanskelighetene. Tidligere ek-
sempler på global ledelse gir grunn
til håp. Ett slikt eksempel er den ko-
ordinerte reaksjonen på finanskrisen
i 2008. Et annet er den internasjona-
le avtalen som forbyr stoffer som
ødelegger ozonlaget. 

I dag har vi en stor mulighet til å
møte utfordringen på en måte som
gjør at vi kan unngå unødvendig
smerte i fremtiden. La oss ikke for-
spille den. 

«Enkelt sagt er vår utfordring å produsere
langt mer energi til en verden med langt
flere mennesker. Samtidig må vi redusere
CO2-utslippene og finne smartere måter å

utvinne og bruke ressursene på.»

Nok en Subseahall på Vestbase
Subseamiljøet på Vestbase
styrkes ytterligere med bestil-
lingen av en ny subseahall fra
Statoil. Hallen blir den største i
sitt slag på basen.

Hallen, som er den hittil største i sitt
slag på Vestbase, vil bli bygd som en
videreføring av eksisterende subsealo-
kaliteter for Statoil i basens østlige
område. Den vil ha et samlet bruksare-
al på ca. 2540 m2. Den nye hallen

inneholder verksted og lager og vil bli
spesialinnredet for de behov som Sta-
toil sitt subseamiljø har.

– For Vestbase betyr dette en ny be-
kreftelse på at den sterke satsingen
innenfor subsea drift og vedlikehold
har vært riktig og at tilrettelegging for
en ytterligere vekst innenfor dette om-
rådet er av stor strategisk betydning
for basens videre utvikling, opplyser
Alf Dahl, adm. dir. ved Vestbase.
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Tyskeide Wintershall sitt
Mariafelt skal produsere olje 
i 2016. Nå jobber partnerne i
lisensen med valg av utbyg-
gingsløsning. 

– Vi ser i hovedsak på to ulike utbyg-
gingskonsepter. En FPSO løsning, eller
en ren subseautbygging koblet opp
mot en av Statoils eksiterende installa-
sjoner i området, forteller informa-
sjonssjef i Wintershall Norge, Geir
Gjervan. 

– Beslutningen tas i 2012. Deretter
følger det av planen å sende inn en
PUD i 2013, og vi regner med å være i
produksjon i 2016, legger han til. 

Ved årsskiftet skal Wintershall bore
en avgrensingsbrønn i nordre del av
prospektet. Resultatet av denne bo-
ringen vil selvsagt påvirke konseptval-
get.

– Vi vil også få snevret inn volumes-
timatene som i dag ligger på 60 til 120
mrd. fat oljeekvivalenter og mellom to
og tre milliarder kubikkmeter gass, sier
Gjervan.

Selskapsbygger
Siden utbyggingsløsningen ikke er i

boks, har selskapet heller ikke offisielle
tanker om en eventuell lokalisering av
en driftsorganisasjon, opplyser Gjer-
van.

– Maria blir vår første utbygging
som operatør på norsks sokkel, og er
veldig viktig for oss. Vi ser på dette
som en selskapsbygger. Utbyggingen
av dette feltet er en viktig driver for å
bygge opp Wintershall Norge, og pro-
sessen vies stor oppmerksomhet fra
vårt hovedkontor i Tyskland, sier han.

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.

Maria – den neste 
store utbygginingen

Wintershall
Wintershall, med hovedsete i Kas-
sel, er et heleid datterselskap av
BASF. Selskapet er i dag den stør-
ste olje- og gassprodusenten med
hovedkontor i Tyskland. Sammen
med datterselskapene WINGAS
og WINGAS TRANSPORT er det
også et viktig gassforsyningssel-
skap på det tyske og det euro-
peiske markedet.

Informasjonssjef i Wintershall Norge,
Geir Gjervan.

IMR-/konstruksjonsskipet
Neptune Larissa, av design-
typen SX130, ble levert fra
Zhejiang Shipbuilding Ltd til
det Fosnavågbaserte rederiet
Neptune Offshore 15. novem-
ber. Skipet er nummer 50 som
er designet av Ulstein. 

Omtrent samtidig med at skipet ble le-
vert ble det kjent at selskapet Reef
Subsea AS har undertegnet to femårs-
kontrakter på dette skipet og søster-
skipet Neptune Despina, som ble le-
vert 27. oktober. Skipene forandrer
dermed navn til Reef Larissa og Reef
Despina. Ulstein introduserte i 2000
en ny generasjon skipsdesign, som
blant annet inkluderer design med den
særpregede X-BOW®-skroglinjefor-
men. Av de 50 skipsdesignene som er
levert er 27 med X-BOW® og 23 med
konvensjonell design.

Nr. 50 fra
Ulstein levert
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Politikeren har ordet

Det går vår veg – denne gongen også
Er det lyspunkt i et mediebilde som av-
tegner verdensøkonomien svartere og
svartere dag for dag?

Vil også Norge denne gangen mer-
ke så trange økonomiske tider at vi må
regne med fallende sysselsetting, om-
stillinger og trangere kår for folk flest?
Hva med vårt fylke? Er de gode tidene
over?

Norge er en del av verden og Møre
og Romsdal er en del av Norge, så der-
med er vi en del av en himmel som har
mørke skyer i horisonten. Men, og det
er et tydelig men; vi er en del av den
kysten som går inni et nytt og stort in-
dustrieventyr. Ikke et eventyr som få
eller ingen tror på, men et eventyr
innenfor den virkelige verden. Et in-
dustrieventyr som har alle muligheter i
seg og som vi vet vil være drivkraft for
vår industri og våre kompetansemiljø i
mange år framover.

Norges største industriutbygging
de neste årene vil skje rett utenfor stu-

edøra vår. Norskehavsprosjektet til en
utbyggingskostnad på 50 – 60 milliar-
der kroner, kanskje mer, vil være opp-
dragsgiver for hele bredden av den
maritime industrien de kommende år.
Investeringsbeslutningene vil vi måtte

vente på i kanskje et år, men konsept-
beslutningene vil være rett rundt hjør-
net. Målsettingen må være at mest
mulig av denne verdiskapingen kom-
mer oss til nytte.

Når feltene Luva, Zidane, Linorm og
flere skal finne sine transportløsninger
til markedet, vil det koste mange
penger, men det vil trigge de kloke ho-

der og de gode kompetansemiljøene
slik at nye skritt vil bli tatt innenfor
maritim teknologi og utvikling. Dette
skal vi være med på og sette vårt preg
på!

Det er også innenfor den realistiske

eventyrfortellingen å regne med at vi
får Nyhamna som gasshub når Nor-
skehavsprosjektet skal realiseres. Der-
med står vi framfor ytterligere utbyg-
ging av anlegget på Aukra med en in-
vesteringskostnad på opp imot 20 mil-
liarder kroner. Alt dette vil gi store
ringvirkninger, både i basebyen Kris-
tiansund og i resten av fylket.

Med et slikt bakteppe er det lett å
fjerne seg fra det økonomiske bildet
som preger resten av Europa og der-
med mye av vår egen industri. Vi er li-
kevel heldigere stilt enn de fleste an-
dre. Vi må se mulighetene i det vindu-
et som nå åpner seg og passe på at vi
er klare når startskuddet går.

Vi går spennende og utfordrende
tider i møte. Men først og fremst går vi
inn i ei tid som skal løse tekniske utfor-
dringer som vi får være med på og
som vil gi gode og trygge arbeidsplas-
ser i vårt fylke i mange tiår framover.
Det er all grunn til å glede seg over de
nære mulighetene, men allerede nå
gleder vi oss til fortsettelsen. Den
kommer helt sikkert. Utfordringene
lenger nord skal vi også være med på!

Møre og Romsdal er i ferd med å bli
et viktig petroleumsfylke. Vi ønsker å
bli enda viktigere!

«Norges største industriutbygging 
de neste årene vil skje rett utenfor

stuedøra vår.»

Jon Åsen er tilbake i fylkesordførerstolen i Møre og Romsdal.
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Om det blir åpning av første
luke i kalenderen vites ikke,
men den 1. desember samles
oljebransjen til Desemberkon-
feranse i Midt-Norges oljeho-
vedstad. I år får de små og
fremadstormende oljeselska-
pene mer plass på podiet. 
De nye aktørene på norsk sokkel  er i
medvind. Det reflekteres i årets pro-
gram. Den nye vinen, med Lundin,
Wintershall, E.ON Ruhrgas stiller alle
med foredragsholdere i år, sammen

med representanter fra Shell og Sta-
toil. Filosof Henrik Syse fra PRIO stiller
spørsmålet om vi bør ha god eller dår-
lig samvittighet som petrolumsnasjon.
Hele programmet er å finne på kom-
vekst.no 

Desemberkonferansen har gjen-
nom årene posisjonert seg som en av
Norges viktigste og mest attraktive
olje- og gasskonferanser og trekker
jevnt og trutt rundt 330 deltakere til
Kristiansund.

Det blir også en debatt rundt Norsk

petrolumspolitikk, med panel bestå-
ende av direktør Inge Gran ved SINTEF
Energi, Thor Otto Lohne fra Gassco,
Kjetil Solvik Olsen (Frp) og tidligere ol-
jeminister Thorhild Widvey.

Det hele avluttes med Festarrange-
ment med fingermat og aperitif, «Til
laks åt alle» v/Per Arne Westavik og
underholdning ved Henning Sommer-
ro i Caroline etterfulgt av middag og
underholdning ved Brynjar Takle Ohr,
El Cuero, på Quality Hotel Grand.

Klart for oljebransjens førjulstreff
Desemberkonferansen 2011:

Bacalao Get-together –
mat, drikke og nettverk
Midnor CNI inviterer også i år til sitt
tradisjonelle Get Together-party,
med bacalao og god drikke. Dette
er blitt en fin møteplass for gamle
og nye kjente kvelden før kvelden. I
fjor var sammenkomsten et popu-
lært møtested med over 170 gjes-
ter fra oljeselskap, industri og det
politiske miljø.

Over: filosof Henrik Syse, FrP’s Ketil Solvik-Olsen og tidligere miljøvernminister
Thorhild Widvey.

Til venstre: profilerte foredragsholdere foran et fullsatt Karoline
konferansesenter under Desemberkonferansen i fjor.
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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...

Konferanser og 

seminarer

01.12.2011
Desemberkonferansen 2011
Kristiansund  www.komvekst.no  

08.03.2012
Norskehavskonferansen 2012
Stjørdal
www.norskehavskonferansen.no 

12.04.2012
Logistikkonferanse, Kristiansund
www.komvekst.no

24.05.2012
Orkangerkonferansen 2012.
www.orkangerkonferansen.no 

Bransjemøter olje & gass

15.12.2011
NPF Trøndelag, Julemøte
www.npf.no 

05.12.2011
Maritimt Forum Midt-Norge
Julemøte 
www.maritimt-forum.no

26.01.2012
NPF Trøndelag
Årsmøte og medlemsmøte
www.npf.no 

Petropolen
24.11.2011
Petropolen, Kristiansund
www.npf.no 

19.01.2012
Petropolen, Kristiansund
www.petropolen.no

16.02.2012
Petropolen, Kristiansund
www.petropolen.no

15.03.2012
Petropolen, Kristiansund
www.petroplolen.no

26.04.2012
Petropolen, Kristiansund
www.petropolen.no

31.05.2012
Petropolen, Molde
www.petropolen.no

Trondheimsfirmaet SeaBird fikk nylig
sin første kontrakt på norsk sokkel.
Kontrakten er med ExxonMobil, som
skal bruke selskapets patenterte seis-
mikkteknologi for å prøve å forstå
hva som befinner seg under basaltla-
get i Norskehavet. Tradisjonell seis-
mikk sliter med å penetrere basalten. 

Selskapet har utviklet såkalt auto-
nome dypvannssensorer ”noder”
som plasseres i hopetall på havbun-
nen, i motsetning til tradisjonell seis-
mikk, hvor sensorene taues på havo-

verflaten. Dette gir en mulighet for-
bedret avbildning og karakterisering
av berglagene. 

Den store fordelen er at sensorene
registrerer både skjærbølger – trans-
versale - og trykkbølge - kompres-
sjonsbølger. Skjærbølger er bølger
som ikke forplanter seg i gass eller
væske. De kan derfor ikke registreres
med streamerkabler som brukes i tra-
disjonell seismikk .Nodene settes ned
på havbunnen med stor presisjon og
med svært repeterbar akustisk kob-

ling mellom sensor og havbunn. Der-
for egner teknologien seg svært godt
til å overvåke reservoarets utvikling
over tid. Dette gjør produksjonen av
et felt mer effektiv, og øker utvin-
ningsgraden.     

Siden metoden er en relativt dyr
form for seismikk jobbes det som re-
gel mot  etablerte felt som er i pro-
duksjonsfasen. Men nå skal altså tek-
nologien tas i bruk i letefasen.

Første kontrakt på norsk sokkel med unik seismikk
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Tyske E.ON Ruhrgas har startet
boringene på Sesam og
Sinbadprospektene i
Norskehavet. Boringen er sel-
skapets første som operatør.
Prospektene ligger i nærheten
av Skarv. E.ON eier 28 prosent
av Skarvlisensen.

– For oss er det et stort sprang å gå inn
i operatørsjiktet på norsk sokkel. Vi
har allerede en stor portefølje i Nor-
skehavet, og dette markerer at vi har

jobbet fokusert og langsiktig i regio-
nen, sier Haakon Haaland, direktør i
E.ON Ruhrgas i Norge.

E.ON Ruhrgas har 40 prosent av li-
sensen i Sesam. Statoil og PGNiG sitter
med 30 prosent hver.

Selskapet etablerte seg i Norge i
2003, og kjøpte samme år 15 prosent
av Njord. I 2005 gjentok de bedriften,
og E.ON er nå den største eieren i
Njord med 30 prosent. I alt er de med i
29 lisenser på norsk sokkel. 26 av disse
ligger i Norskehavet. Njord er så langt
den eneste av lisensene som er i pro-
duksjon. E.ON kjøpte også ut Shells sin
andel på 28 prosent i Skarv og Idun for
ca 5,5 milliarder kroner. Etter planen
skal feltet være i produksjon i 2011, da
forhåpentligvis med Sesam som en
fremtidig satellitt.

E.ON Group, som eier E.ON Ruhr-
gas, er et av Europas største energisel-
skaper.

E.ON Ruhrgas:

Debuterer i Norskehavet

Haakon Haaland er direktør 
i E.ON Ruhrgas i Norge.

for 15 år siden

Første års metanol-
produksjon solgt
Statoil har allerede solgt hele 1997-
produksjonen av metanol fra Tjeld-
bergodden. Det er allerede skrevet
13 kontrakter og 10 er under vurde-
ring. Gasskranene fra Heidrungas-
sen 
Åpnes i desember og det meste av
vinteren går med til prøvekjøring.
Metanolleveransene forventes å
starte i april.  

Åsgar-rør produseres 
hos Coflexip Stena på
Orkanger
Rør til både Rimfaks og Gullveig-fel-
tet på Gullfaks produseres nå på Or-
kanger, og mellom 100 o200 km
feltrør i dimensjonen 10 og 12 tom-
mer blir produsert for Åsgardfeltet i
tiden som kommer. Dette vil bety
over 100 mann i arbeid på rørbasen.  

Petrojarl på plass på
Foinaven
Golar Nor’s nye FPSO Petrojarl Foina-
ven ankres nå opp på BP’s Foinaven-
felt nord for Shetland. 12 fleksible
stigerør skal kobles opp, og man
regner med full produksjon i løpet
av 1. halvår 1997. Petrojarl 1 opere-
rer med en regularitet på 98% for
Arco/Mobil på Blenheimfeltet på
engelsk sokkel.

Norne-skipet klargjøres
Arbeidet med å utruste produksjons-
skipet for Norne-feltet er i full gang
på Aker Stord. Det 240 m lange og
41 meter brede skroget brukte 10
uker på slepet fra Singapore. Over
24 moduler på til sammen 12.000
tonn er løftet om bord på Stord.
FPSO’en regnes med å være i full
produksjon på Norne-feltet 1. juli
1997.

Nr 4, november 1996.

Relativt nyetablerte
Kristiansund Base på Averøy
begynner å få luft under ving-
ene  Basen forbereder i disse
tider boringer for Mærsk Oil
Norway AS og RVE Dea i
Norskehavet.

– Disse to boringene kan gi oss opp
mot 293 riggdøgn i år. Og vi vet at
flere boreoperasjone er planglagt fra
vår base neste år, forteller daglig leder
ved Kristiansund Base, Roger Nasvik.

Nasvik sier optimismen har fått
godt fortfeste på Averøy, og at lang-
siktig planlegging til blant andre BG,
West Alpha og Song Delta konsortiene
har blitt lagt merke til. 

Kristiansund Base ble etablert i

2009 av ASCO Norge AS og Mong-
stadbase AS, som eier eier 50 prosent
hver i basen. 

Beliggenheten skal ikke bremse ba-
sens vekst. Den ligger midt i innseiling-
en til Kristiansund, og Nasvik er opti-
mist for fremtiden.

– Vi har en filosofi hvor vi ønsker å
bygge basen stein for stein, så vi vok-
ser med aktivitetsnivået. Vi har 450
mål ferdig regulert, og mer å ta av. Så
når nye operatører skal legge nye ope-
rasjoner til vår region, så vet vi at vi har
ambisjonene og mulighetene til å byg-
ge etter deres behov. Det er fordeler
og ulemper med å være liten. En av
våre fordeler er fleksibilitet og mulig-
heten til å tilpasse oss framtidens be-
hov, sier Nasvik.

Riggene inntar Averøy
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Halaas & Mohn har åpnet sin
nye servicehall på Vestbase.
Selskapet har  hatt en meget
god utvikling de senere år, og
de har tatt konsekvensen av at
aktiviteten i oljebransjen har
dreid mot større og tyngre
utstyr, både når det gjelder
rigg- og subseautstyr. 

I enkelte tilfeller har Halaas og Mohn
enten gjort service utendørs, eller tak-
ket nei til oppdrag. Den nye hallen er
på 750 m2, og utstyrt med kraner som
til sammen kan håndtere 80 tonn, så
firmaet er godt rustet for de fleste
oppdrag. 

– Signalene vi har fått fra våre

kunder er at en ny hall vil være en stor
fordel og dette er  den første «nøytra-
le» subseahallen på Vestbase. Hallen
vil også være med på å videreutvikle
totaltilbudet på Vestbase, slik at vi i
fremtiden kan være med på å ta større
operasjoner, som for eksempel klas-
sing av boreskip og rigger og at trans-
porten av materiale ut av Vestbase blir
redusert, forklarer Lars Sevaldsen,
markedssjef hos Halaas og Mohn. 

– Dette blir kortreist vedlikehold,
avslutter han.

Halaas og Mohn har i dag 24 ansat-
te, hvorav de fleste har fagbrev og
offshore-sertifikat.

Åpnet ny hall
på Vestbase

En ny kontrakt med Statoil 
sikrer aktivitet ved Nexans
spesialfabrikker i Rognan på
Helgelandskysten og Namsos i
Nord-Trøndelag. Kontrakten
har en verdi på 75 millioner
euro.

Kablene som skal leveres, inngår i
gasskomprimeringsprosjektet på Ås-
gard-feltet. Nexans er en av verdens
ledende eksperter på kabelproduk-
sjon. Ifølge kontrakten skal Nexans de-

signe, produsere og levere til sammen
165 km med statiske og dynamiske
umbilicals og kabler for kraftoverfø-
ring samt nødvendig tilbehør i forbin-
delse med modifiseringen av plattfor-
men. Plattformen skal klargjøres for
subsea gasskomprimerning slik at man
kan å få ut de siste reservene fra Mik-
kel og Midgardsatelittene som er ko-
blet opp mot Åsgard.

Umbilicals for kraftoverføring, som
Nexans var først ute med, samler funk-
sjonene til kraftkabler og umbilicals i
én kabel, noe som muliggjør høyspent
kraftforsyning til dypvannsprosjekter.
Umbilicals for kraftoverføring innehol-
der en rekke stålrør, fiberoptiske ele-
menter, signalkabler for kontroll og
overvåking samt isolerte ledere. Alt le-
veres fra Nexans' egne fabrikker. Ved å
slippe å transportere og installere se-
parate umbilicals for kraftoverføring
og kontroll oppnår vi en betydelig re-
duksjon i kostnadene for transport og
installering, opplyser Nexans.

Nexans kabler opp Åsgard

Halaas og Mohn flytter nå maskiner og utstyr inn i sin nye store verkstedhall.



Nr 4/2011  I Midt-Norsk Olje & Gass  I NYHETER     27

Pumper - kompressorer - riggutstyr
maskinering - dieselmotorer

personell offshore

Din samarbeidspartner innenfor
mekanisk vedlikehold

Halaas & Mohn AS
Omagt. 84 Bygg 34 NorSea Vestbase - 6517 Kristiansund N

Telefon: 71 57 28 50 • Telefax: 71 57 28 51

www.halaas.no

Det siste året har Moldebaser-
te Axess doblet sin omsetning
innen engineering og befestet
sin posisjon som en ledende
leverandør for olje- og gass-
virksomheten.

– På Åsgard-plattformen og om bord
på Transocean Winner har vi gjennom-
ført to svært krevende prosjekter med
stor suksess, forteller Gunnar Gjeldvik,
markeds- og utviklingsjef i Axess.

I samarbeid med Grenland Group
Technology har Axess i løpet av som-
meren skiftet ut svivelen på Åsgard A
FPSO som produserer olje og gass på
Haltenbanken. 

– Bytting av svivel når produksjons-
skipet ligger ute på feltet har bare blitt
gjort en gang tidligere, så dette er der-
for et svært viktig referanseprosjekt for
oss i Axess, sier han.

Kritisk operasjon
Svivelen på Åsgard-plattformen, som
totalt veier ca 150 tonn, er et av de
mest produksjonskritiske områdene på
plattformen.

–  Det var derfor svært viktig for Sta-
toil som kunde at prosjektet ble
gjennomført så sikkert og effektivt som
mulig. En eventuell forsinkelse i pro-
sjektet, kunne påføre Statoil store tap i
form av forlenget stans i produksjonen

av olje og gass fra plattformen, opply-
ser Gjeldvik.

Axess har hatt ansvar for planleg-
ging og gjennomføring av alle løfte/rig-
ge-operasjoner i prosjektet, samt asva-
ret for design, beregning og godkjen-
ning av spesialtilpasset løfteutstyr. 

Samme ingeniører
– Vi benytter de samme ingeniørene i
planleggingsfasen og som installasjons-
ledere i feltarbeidet. Det skiller oss fra
våre konkurrenter, og sørger for at de
som gjør jobben har inngående kunn-
skap om alle HMS-aspektene i prosjek-
tene vi utfører, forteller Gjeldvik. Han
kan fortelle at potensialet for prosjekter
innen sikre og effektive løfteoperasjo-
ner er stort.

Tidlig involvert
– Vi ønsker å bli tidlig involvert i pro-
sjektprosessen fordi tidlig involvering er
selve nøkkelen for å lykkes og sikre
bruk av riktig metode. Det gir effektive
prosjekter, kort nedetid og kontroll på
HMS-aspektene i prosjektene, sier
Gjeldvik.

Åsgardprosjektet, med en prosjekt-
størrelse på mellom 10 og 15 millioner
for Axess, ble gjennomført helt uten
skade på personell og helt uten fal-
lende gjenstander. 

Milepæl på Transocean Winner 
I sommer har Axess tatt enda et stort
og viktig steg og gjennomført en kom-
plett ombygging av en eldre kran på
Transocean Winner. Ombyggingen ble
gjort i tett samarbeid med Transocean,
og ble utført for å høyne sikkerheten i
kranoperasjonene ombord på Trans-
ocean Winner. 

– For oss er dette en milepæl. Vi har
satset langsiktig med å bygge opp en
egen organisasjon for å takle slike kre-
vende prosjekter. All engineering og
planlegging ble utført med uteluk-
kende egne ansatte. Prosjektet ble
gjennomført i henhold til både plan og
et totalbudsjett på ca 20 millioner kro-
ner, opplyser Gjeldvik.

– Disse to eksemplene viser at Axess
har maktet å bygge opp en tverrfaglig
engineeringsavdeling med fokus på å
levere totalprosjekter til sine kunder.
Det er svært viktig for kundene å kunne
forholde seg til en kompetent leveran-
dør. I konkurransen med andre viser det
seg at det å satse på høykompetanse er
det som gjelder, legger han til.

Axess har i år doblet budsjettet
innen engineering og har en omsetning
på godt over 100 millioner  på dette
forretningsområdet. Axess gruppen to-
talt sett ligger an til å passere 300 mill i
omsetning for 2011. 

– Målet er videre vekst i 2012

gjennom krevende og utfordrende pro-
sjekter hvor vår kompetanse og kreati-
vitet blir satt på prøve, avlutter Gjeldvik.

Engineering-gjennombrudd for Axess

Svivelen
Svivelen på et produksjonsskip er
lokalisert i turret’en, området hvor
skipet er forankret opp til feltet, og
området hvor oljen og gassen kom-
mer opp i produksjonsskipet fra
havbunnsinstallasjonene. Svivelen
er bindeleddet mellom den faste
delen på turret og skipet som rote-
rer, og består av svivel-elementer
for alt fra oljeproduksjon, gassin-
jeksjon til utility og høyspent/lav-
spent elektro.
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We have the knowledge
INVISIBLE AT FIRST SIGHT
which makes us
a safe connection!

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

Den nye fylkesrådslederen i
Nord-Trøndelag, Ingvild
Kjerkol (Ap) mener at vi må
fokusere enda mer på å utvik-
le kunnskapen i olje- og gass-
sektoren.  –  Dette vil gi oss
fortrinn i andre og også mer
fornybare bransjer.
Petroleumsindustrien er vårt
fremste fortrinn, mener hun.

Stjørdalingen som nå tar over etter av-
gåtte Alf Daniel Moen er klar i sitt syn
på petroleumsnæringen. Hun mener
miljøet rundt Statoils driftssenter på
Stjørdal er underkommunisert.

– Vi må bli flinkere til å få frem be-
tydningen av offshoreklynga rundt
Statoil på Tangen. Kompetansen og
det internasjonale miljøet er formi-
dabelt. Utfordringa vår er å finne hen-
siktsmessig plass til underleverandø-
rene, og som politikere er det vår jobb
å gi dem vekstmuligheter og å sørge
for at betingelsen er på plass slik at de
trives, sier hun.  

Mer landbasert industri
Kjerkol er på linje med sin forgjenger.
Vi trenger mer offshoreindustri på
land.

– I Midt-Norge har vi fått på plass
en struktur med base- og driftsmiljøet
i Kristiansund, forskning og utvikling i
Trondheim og Statoils driftsorganisa-
sjon i Stjørdal.  Vi ser ringvirkningene
av petroleumsvirksomheten, men vi
må bli enda tydeligere på at det må
komme mer landbasert industri, det er
den som vil ta oss inn i framtida. Grei-
er vi å kombinere dette med kunn-
skapsutvikling, så er vi i posisjon for å
være med på løpet om å utvikle de
fornybare energikildene vi trenger når
oljen engang er på hell, mener hun.

Tydelig røst oppover
Kjerkol mener en god politiker først og
fremst er en god tilretterlegger, samti-
dig som man er en god premissleve-
randør.

–  Vi må jobbe tett på næringa. Ol-
jeselskapene er ofte store organisasjo-

ner, og det er ikke alltid like lett å
få innsyn i deres prosesser, samti-
dig må vi være den naturlige dia-
logpartneren for Olje- og energi-
departementet. Fylkeskommunen
må være en tydelig røst oppover i
systemet slik at verdiene i Norske-
havet fordeles der vi mener de hø-
rer hjemme, sier fylkesrådslede-
ren.

En av de største utfordringene
vi står ovenfor, slik Kjerkol ser det,
er tilgangen på arbeidskraft.

– Dette er en formidabel utfor-
dring for hele landet. Og det må
nye tanker til, sier hun. 

– I Statoils driftsorganisasjon i
Stjørdal jobber det  over 40 nasjo-
naliteter, og det viser at vi trenger
god flyt av internasjonal arbeids-
kraft. Utfordringer er å få dem til å
føle seg hjemme, og der har det
offentlige et stort ansvar, avslutter
Kjerkol.

Petroleumsindustrien tar oss inn i framtida




