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– Når finner vi den
neste elefanten 
i Norskehavet?
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Smekkfulle ordrebøker
for riser-spesialist
Sub Sea Services etablerte seg
utenfor Kristiansund i 2008. Siden
dag én har selskapet opplevd
eventyrlig vekst, og kapasiteten 
er nå nesten sprengt.
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Statoil på elefantjakt 
i Norskehavet
Det siste tiåret har Statoil i all
hovedsak fokusert på feltnær leting
i Norskehavet, men prognosene
viser at produksjonen vil falle 
kraftig etter 2020. Selskapet jobber
nå med en ny strategi for å holde
produksjonen oppe.  

Side 28

PUD for Ivar Aasen
planlagt til jul
Ivar Aasen blir en milepæl for Det
norske. Feltet blir selskapets første
store utbygging som operatør. Plan
for utbygging og drift (PUD) skal
leveres før nyttår. Regningen er
anslått til rundt 24 milliarder kroner.

Side 6

GJESTESKRIBENTER:

LEVERANDØREN MENER:

Svein Monsø, Umoe Sterkoder AS:
«Kristiansund – mulighetenes by»

s. 12

OPERATØRENS HJØRNE:

Svein Ildgruben, 
Wintershall Norge AS:
«Bytta bort Grieg, 
fikk Brage igjen» s. 28

POLITIKEREN HAR ORDET:

Per Kristian Øyen, ordfører i
Kristiansund:
«Lista legges høyere» s. 30

Utvinningsgraden på norsk sokkel skal maksi-
meres. Olje- og energidepartementet har derfor
besluttet å opprette et forskningssenter for økt
utvinning – et nasjonalt Increased Oil Recovery

(IOR)-senter. Teknologibyen Trondheim er det
eneste alternativet for plassering, mener flere
tunge aktører.
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Side 4

– Nasjonalt IOR-senter 
må legges til Trondheim

SKRÅBLIKK PÅ OFFSHORE-BRANSJEN:

Hogne Hongset
«Visjonære politikere på rødlista.» s. 14

30 år med
Desemberkonferanse
Den 6. desember er det klart for
jubileumsutgaven.

Wintershall og
Statoil samarbeider
om IOR

Full service 
på Vestbase gir
store besparelser
Vestbases plassering på Norskehavets 
dørstokk sparer riggselskapene som opererer 
i Norskehavet for millioner når det uforventede
skjer. Og basens omfattende tjenestetilbud kan
håndtere det meste.



Av Christian M. Bachke
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Neste utgave av Midt-Norsk Olje & Gass 
kommer 27. februar 2013.

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

www.midnor.no

Elefanter i Norskehavet?

Trondheim for Det norske

Det enorme Johan Sverdrup-feltet i
Nordsjøen var verdens største olje-
funn i 2012. Det ble funnet i et av
verdens best undersøkte leteområ-
der. Hva lå til grunn for at man plut-
selig skulle gjøre et enormt funn i et
så allerede gjennomboret område?
Svaret er nye letemodeller og en
smart geolog – tidligere letesjef i
Saga, Hans Christian Rønnevig.

Når finner vi så den neste elefan-
ten i Norskehavet? Det skjer nok
dessverre ikke før det settes inn mye
større ressurser på leting. Nye lete-
modeller og flere borehull må på
plass før de store funnene kommer.
Kjell Pedersen i Petoro ber om 1000
nye borehull på norsk sokkel. 

Morten Loktu i Statoil argumen-

terte sterkt for økt letevirksomhet i
Norskehavet da han åpnet nybygget i
Stjørdal for en måned siden. Han
hadde navnet klart for den neste ele-
fanten: Johan Nygaardsvold.

Alle vender nå blikket mot nord,
og det kan på sikt være riktig. Men
også her må kapasitet og leverandør-
ressurser bygges opp og modnes
først. 

Dette er allerede på plass i Midt-
Norge, med en solid leverandørin-
dustri og med en god infrastruktur
på plass i Norskehavet.

Den fargerike sjefen for Det norske,
Erik Haugane, blir byttet ut. Tidligere
er lokale representanter i styret er-
stattet av styremedlemmer fra Oslo-
gryta. Hvem blir ny sjef, og vil en ny
sjef medføre ny lokalisering for sel-
skapet?

Prosessen følges tett fra Midt-Nor-
ge. Mange mener Trond Giske har
rett når han hevder at det også fins
aktuelle kandidater til både styreverv
og lederjobber andre steder i landet
enn i Oslo.

I de siste par årene har mange av
de store internasjonale leverandørbe-
driftene innen olje og gass etablert
seg i Trondheim. Vi nevner i fleng:
National Oilwell, Fabricom, GE Ener-
gy, FMC og Aibel, samt mange store
norske som IKM, Deepocean, Kvær-
ner og LBO. Grunnen er enkel: Her er

det fremdeles god tilgang på inge-
niører både på universitets- og høy-
skolenivå.

Dessuten er nærheten til landets
ledende forskningsmiljø på Sintef,
Marintek og NTNU viktig. Det nasjo-
nale senter for integrerte operasjoner
er i Trondheim, og Statoil bygger nå
ut sitt senter for IOR på sitt forsk-
ningssenter på Rotvoll i Trondheim.

Er det noe Det norske trenger i
den fasen de nå går inn i med store
forestående utbygginger så er det
god tilgang på ingeniører. Ikke alle
oljeselskap i Norge behøver å sitte i
Stavanger eller Oslo, hvor kampen
om personell gjerne sammenlignes
med stol-leken, og med et ekstremt
høyt lønnsnivå som resultat.

Norsk oljebransjes julekonfe-
ranse – Desemberkonferan-
sen – i Kristiansund har
gjennom 30 år posisjonert seg
som en av Norges viktigste og
mest attraktive olje- og gass-
konferanser. Den 6. desember
er det klart for jubileumsutga-
ven.

Konferansen stiller alltid med et A-lag
av aktuelle foredragsholdere, men har
også blitt en suksess takket være be-
visst satsing på at konferansen skal
være en møteplass for nettverksbyg-
ging og det sosiale. 

– Det er mange konferanser, men vi
mener vi har satt sammen elementene
godt. Kombinasjonen av gode fore-
dragsholdere og tilretteleggingen for
nettverksbygging betyr mye, og trek-
ker folk. I overkant av 40 prosent av
deltakerne er tilreisende. Vi gjør det vi
kan for at deltakerne skal føle seg
hjemme. Med jevn deltakelse på over
300 personer, så tyder det på at folk
trives og har utbytte av konferansen,
forteller Christina Hovde, i KomVekst
som arrangerer konferansen

Hovde sier KomVekst har et meget
god samarbeid med komiteen som
kommer med viktige faglige innspill til

et program med aktuelle tema og sen-
trale foredragsholdere

– Men det viktigste elementet på
konferansen er alle deltakere som er
med å skape den viktige og gode mø-
teplassen Desemberkonferansen er,
sier Hovde.

Ministerbesøk
I anledning 30-årsjubileet blir det et
festarrangement i Festiviteten med på-
følgende middag på Grand Hotel.

– Allerede har vi 300 påmeldte. Vi
har plass til flere, men det er ingen
grunn til å vente hvis man skal delta,
sier Hovde.  

Årets program i Caroline Konferan-
sesenter fokuserer blant annet på akti-
vitetsbildet i Norskehavet, investering-
er i modne felt og i nye utbygginger,
leting, utvinning, transportløsninger
for gass, ringvirkninger, ny teknologi,
videre vekst og vekstimpulser. Også
generelle utfordringer og hvordan
man kan sikre/opprettholde aktivite-
ten samt muligheter for leverandørin-
dustrien. På programmet finner vi olje-
og energiminister Ola Borten Moe,
Statoils direktør for feltutvikling på
norsk sokkel, Ivar Aasheim, adm. dir. i
Norske Shell Tor Arnesen, og en rekke
andre interessante foredragsholdere.

30 år med
Desemberkonferanse

Olje- og energiminister Ola Borten Moe holder åpningsforedraget, mens adm.
dir. Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund vil fortelle om den store norske
maritime industrien og dens betydning for videre vekst i olje og gass.

Konferansen har allerede
over 300 påmeldte.
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Trykksak

Fulle hus og stor optimisme
ONS 2012:

Årets ONS sprengte alle 
grenser med nær 60.000 
besøkende, en økning på 
hele 10.000 fra 2010.

Den nye messegeneralen og tidligere
ordfører i Stavanger Leif Johan Sev-
land var meget godt fornøyd med at

ONS også i år markerte seg som en av
verdens viktigste oljemesser med be-
søkende fra hele 109 land. På den 640
kvm store Midt-Norge-standen var det
stinn brakke fire dager til ende. Felles-
kantina, som er sponset av de midt-
norske fylkeskommunene, ble en av
messens absolutte hotspots med ser-

vering av kortreist mat fra landsdelen.
Her var det fullt hus hele dagen, og de
40 deltakende bedriftene fra Midt-
Norge kunne møte kunder, oljefolk og
politikere i en uformell ramme.

Øverst: Travle tider på Midt-Norge-
standen på ONS.

Til venstre: Fint besøk i
nettverkskantina i Midt-Norge.

Over: De tre midt-norske
fylkeskommunene inviterte til god
mat og drikke i Midt-Norge-kantina,
hvor det var fullt hus hele dagen.

Til venstre: Olje- og energiminister
Ola Borten Moe åpnet Navitas
findcontracts.no på ONS’ første dag.
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Kontoret i Trondheim åpner i
begynnelsen av januar med et
kjerneteam fra kontoret i
Stjørdal. Ambisjonen er å
vokse  betydelig de neste tre
årene. Nye og flere operatører
åpner ett helt nytt marked,
mener selskapet.

– Aibel har jobbet med feltutvikling for
de fleste aktører på norsksokkel i lang
tid, og vi ser nå flere nye operatører på
vei inn,.også i norskehavet. Med vår
erfaring og mulighetene fremover me-
ner vi det er rom for å tilby tjenester
innen feltutvikling i regionen. Fokus-
området til Trondheimskontoret vil
være feltutvikling opp mot eksiterende
produksjonsanlegg. Vi er overbevist
om at dette er et kommende marked i
Midt-Norge, sier Anh Kalstad, som
skal lede det nye Trondheimskontoret. 

Aibel sikter seg spesielt inn på tie-in
og hurtigutbygginger.

Enklere og billigere
Aibel har de siste årene fått  erfaring
med hurtigutbygginger og fremmod-
ning av felt. Spesielt i tidligfase av felt-
utviklingen mener selskapet  det er

rom for å ta i bruk nye tanker.
– Vi har et godt utvalg av nisjebe-

drifter i regionen, som sitter på mye
kunnskap og gode produkter, som vi
mener vi kan dra nytte av på en positiv
måte for å møte de nye utfordringene
vi har innen feltutvikling. Får vi inn ny
teknologi i tidligfase, øker sjansen for
at den blir brukt betydelig, og vi me-

ner det er mye å hente her for å gjøre
ting enklere og mer effektiv, forklarer
Kalstad.    

– Mulighetene og behovet for å ta i
bruk ny teknologi blir spesielt aktuelt
for nordområdene, legger hun til.

Trondheimskontoret er planlagt åp-
net 2. januar, og kontorlokalene blir i
Grilstad Marina.

Fortsatt vekst i Stjørdal
Kontoret til Aibel i Stjørdal har hatt en
eventyrlig vekst. Nå er de 160 enga-
sjert på Stjørdal. Når det nå etableres
en avdeling i Trondheim, vil dette ha
en effekt som gir ytterligere vekst i
Stjørdal. 

– Per dags dato så har vi vokst ut av
lokalene våre, men vi legger planer for

at vi skal komme under ett
tak, forteller Knut Karila,
som leder Stjørdalskonto-
ret. Han opplyser at det
legges opp til betydelig
vekst videre, ikke bare i
Trondheim, men også i
Stjørdal.

Aibel åpner feltutviklingskontor i Trondheim

Vestbases plassering på
Norskehavets dørstokk sparer
riggselskapene som opererer i
Norskehavet for millioner når
det uforventede skjer. Basens
omfattende tjenestetilbud kan
håndtere det meste. Nå nyter
mye omtalte Floatel Superior
godt av basens mange tjenes-
ter.

– Med døgnpriser på alt fra 300 til 600
tusen dollar, så er tid virkelig penger i
riggbransjen. Hadde vi ikke kunnet til-
by det spekteret av tjenester vi har på
Vestbase, ville nærmeste alternativ
vært et verft på Vestlandet. Hvis for
eksempel Floatel Superior måtte sle-
pes dit, kunne turen opp og ned tatt
ca. fem døgn eller mer. I tillegg til
døgnratene på riggene kan man plus-
se på betydelige kostnader for  anker-
håndteringsfartøy og drivstoff, forkla-
rer Stein Arve Olsen, Teknisk Sjef på
Vestbase.

Selv om floatellet ikke er en tradi-
sjonell rigg, sto Vestbase parat da be-
hovet for reparasjoner oppstod. 

– Det første vi gjør er å få oversikt
over skaden. Lokale dykker- og ROV
selskap bistår i å gi oss en forståelse av
omfanget av skadene. Deretter kom-
mer det mekaniske verkstedet Aak

inn, for å utbedre skaden. På denne
spesifikke jobben har de 30 mann i
sving  som jobber døgnet rundt, hele
uka for å få jobben gjort. Det Norske
Veritas, som har kontor like ved basen,
er inne i hele prosessen for å ivareta
klassekravene for rederen, sier Olsen.

I tillegg er flere lokale leverandører

inne og sørger for tjenester som for-
tøyning, taubåter/lektere, overflatebe-
handling, etc  – kort sagt alt for å få
riggen tilbake i operativ tilstand igjen.
Vestbase har i gjennom årenes løp eta-
blert et godt apparat for å ta i mot rig-
ger. Dette er det tredje anløpet i år, og
kundene er godt fornøyde, forsikrer

Olsen.
– Vi får tilbakemeldinger om at de

er veldig godt fornøyd med servicen
de får. Vi har et velprøvd apparat på
basen, og går inn og fikser alt for kun-
den, og trekker hele tiden på lokale le-
verandører og kunnskap, avslutter Ol-
sen.

Full service på Vestbase gir
store besparelser

Anh Kalstad og Knut
Karila i Aibel har stor tro
på at det er et marked
for feltutvikling blant de
stadig flere operatørene
på sokkelen.



Maritim utviklingseiendom 
i attraktivt oljemiljø på Dale

Attraktiv næringseiendom som grenser opp til Dale
industripark. Deler av eiendommen har tidligere
vært i bruk som tankanlegg, og store deler er
utsprengt og planert. Det er oppført administra-

sjonsbygg, samt garasjebygning på ca 60 kvm på eien-
dommen. Eiendommen omfatter også en bolig på del
av eiendommen som ikke er utsprengt. Dypvannskai
i en lengde av ca 45 meter mot Dalasundet.

Kontakt megler for nærmere informasjon!
Megler: Anbjørn Ulseth Eiendomsmegler MNEF.  Tlf. 454 99 060. Mail: anbjorn@ufmegling.no

Adresse: Naustveien 1 •   Tomt: ca 10 mål  •   Prisantydning: 12.000.000,-
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Trondheimskontoret til GE
Energy Oil&Gas er i kraftig
vekst. Daglig leder for 
kontoret, Jomar Tørset, 
har stor tro på fremtiden til
industrigiganten i Trondheim.

GE kjøpte subseadelen i Vetco Aibel
for ca. fem år siden. Topsidedelen fikk
navnet Aibel og forble topsideleveran-
dør. Subseadelen fikk navnet Vetco
Gray. Subseadelen besto på det tids-
punktet av 8-10 ansatte som satt i Vet-
co Aibels lokaler i Stjørdal sammen
med Aibel. Det ble besluttet å opprett-
holde virksomheten i VetcoGray, og
det ble derfor etablert et eget kontor
og de ansatte flyttet til Trondheim for
å fortsette å jobbe med standardiserte
subseaprodukter som manifolder og
koblingssystemer. VetcoGray har hele
tiden vært en av de store innen sub-
sea. GE har kjøpt flere selskaper den
siste tiden, og jobber aktivt med å po-
sisjonere seg som en sentral totalleve-
randør av subseatjenester, kan Tørset
fortelle.

Trondheimskontoret har i den siste
tiden jobbet med blant annet en av

verdens største subseautbygginger,
Gorgon-feltet i Australia.

I skrivende stund er ca. 70 ingeniø-
rer tilknyttet kontoret. Av disse er om
lag 35 faste ansatte.

– Vi har doblet staben de siste to
årene, nesten uten annonsering. De
ansatte har vært flinke til å hjelpe til
med å finne gode kandidater som pas-
ser hos oss. Tørset mener at det vitner
om et veldig godt arbeidsmiljø og at
folk trives. Vi er i et marked som er i
kraftig vekst, forteller Tørset, og leg-
ger til at han har stor tro på GE sin
fremtid i byen.

Ideell beliggenhet for vekst
– GE har en stolt historie innen forsk-
ning og utvikling. Konsernet bruker
enorme beløp innen FoU. Tørset me-
ner nærheten til de tunge forsknings-
miljøene med Sintef, NTNU og Statoil
er noe GE vil dra veksler på i fremti-
den. 

– Her har vi et universitet som ut-
danner tusenvis av ingeniører i året
som er skreddersydd for jobber innen
olje og gass. Samtidig er nærheten til
Norskehavet, en av de mest spen-

nende offshore lete- og
produksjonsområdene i
verden, gjør Trondheim til
et FoU mekka. I norskeha-
vet flyttes hele tiden ter-
skelen for hva som er tek-
nisk mulig, i tillegg til at
tyngdepunktet for olje og
gass beveger seg nordover
og mer av utstyret flyttes
fra topside til å bli plassert
på havbunnen sier Tørset.

GE Energy Oil&Gas har i
dag sitt norske hovedkon-
tor i Sandvika med under-
kontor i Trondheim, Bergen
og verksted i Stavanger på
servicesiden. GE konsernet
har 300.000 ansatte og
omsetter for 147 milliarder
dollar.

GE Energy Oil&Gas vokser i Trondheim

Ivar Aasen blir en milepæl for
Det norske.  Feltet blir selska-
pets første store utbygging
som operatør. Plan for utbyg-
ging og drift (PUD) skal leve-
res før nyttår.  Regningen er
anslått til  rundt 24 milliarder
kroner.

Det norske har allerede åpnet en Aa-
senfløy i nabobygget til Føniksbygget
på Torget i Trondheim. Herfra skal man
planlegge og styre  utbyggingen  - og
etter hvert drifte feltet. På det meste
vil rundt 200 personer, egne ansatte
og innleide, jobbe med Aasenutbyg-
gingen. De fleste vil være i Trondheim.

– Dette er uten tvil den største in-
vesteringen noensinne som er styrt fra
Trondheim. Det er ikke en milepæl
bare for oss, men også for byen, sier
kommunikasjonsdirektør i det Norske
Torgeir Anda

Rekruttering
Anda kan fortelle at rekrutteringen til
den nye organisasjonen har gått rela-
tivt smertefritt.

– Vi har fått tak i den kompetansen
vi trenger, det har vist seg å være et
grunnlag for god rekruttering i Trond-
heim. Presset her er mindre enn i Oslo
og Stavanger. 

Det norske ser gjerne at leverandø-
rer i regionen melder seg på i konkur-
ransen. Erfaringen i bransjen er at
nærhet til leverandørene er positivt. 

– Det betyr ikke alltid noe, men for

enkelte kontrakter er det en stor for-
del å kunne jobbe tett, sier Anda.

Kværner Verdal er allerede nevnt
som aktuell kandidat for konstruksjo-
nen av plattformunderstellet.  Anda
sier det ikke er naturlig for selskapet å
kommentere slike spekulasjoner.

– Vi vil alltid velge de tilbudene som
er best på gjennomføringsevne, de le-
verandører som kan levere til konkur-
ransedyktig  pris og til rett tid.

Samspill
Utbyggingen av Aasen skal samordnes
med nabofeltet Edvard Grieg. Det nor-

ske har en andel på 35 prosent i Aa-
senlisensene, som også omfatter de
mindre feltene Hanz og West Cable.
Partnere er Statoil (50 prosent) og Bay-
erngas (15 prosent).

Partnerskapet i Aasen har forhand-
let fram en avtale med Grieg om en
koordinert ubygging i området.

Aasen blir bygget ut med en ny
jacket-plattform med førstetrinns se-
parasjon. Brønnstrømmen fra Aasen
skal transporteres til plattformen på
Grieg for endelig prosessering og ek-
sport til markedene. 

I konsekvensutredningen for Aasen

står det at en samordnet utbygging
kan redusere kapitalinvesteringene,
mens driftskostnadene vil øke som føl-
ge av tariffer på prosesseringen. Aasen
vil få tilgang til prosesseringskapasitet
på Lunoplattformen fra oktober 2016. 

Betydelig 
Aasen inneholder rundt 140 millioner
fat oljeekvivalenter, og kan gi Det nor-
ske en produksjon på rundt 18.000 fat
fra fjerde kvartal 2016 og 25.000 fat
på platå fra fjerde 2018. Kontant-
strømmen fra produksjonen på Aasen
vil være med å finansiere utbyggingen
av Johan Sverdrup.

Partnerskapet i Aasen har allerede
inngått avtale med Maersk om leie av
en ny oppjekkbar rigg som skal bore
produksjons- og injeksjonsbrønnene
på Aasen

PUD for Ivar Aasen planlagt til jul

Daglig leder for Trondheimskontoret til GE Energy
Oil&Gas, Jomar Tørset,



Sub Sea Services etablerte seg
utenfor Kristiansund i 2008.
Siden dag én har selskapet
opplevd eventyrlig vekst, og
kapasiteten er nå nesten
sprengt. Nå bygger de nytt –
for å håndtere veksten og å
sikre sin  ledende rolle som
totalleverandør innen riser
veldikehold og management.

– I april i år var vi 21 ansatte, nå er vi
over førti, og vi forventer å doble årets
omsetning i løpet av få år, forteller
Roar Neergaard, avdelingsleder ved
Kristiansundskontoret til Sub Sea Ser-
vices. – Vi ser en stadig økende trend
med større ordrer fra våre kunder.
Med det kommende presset på bran-
sjen vår ser vi også at de satser på å
gjøre mer og mer arbeid i god tid før
klasseperioden utgår. 

Sub Sea Services Kristiansund ser at
de også klarer å være konkurransedyk-
tige globalt. 

– Det at vi kan gjøre alt vedlikehold
på ett sted fører til mindre kostnader
for kundene våre, sier Roar Neergaard.  

Nylig ankom en båt fra Singapore
med over 100 risere for West Hercules,
like etter sendte en annen kunde tolv
risere fra Ghana. 

Nå jobbes det skift for å håndtere
oppdragsmengden.

Bedriften har spesialisert seg som
en totalleverandør av klassing og ved-
likehold av risere, og er ifølge Neer-
gaard i ferd med å innta teten i feltet. 

– Tid er alt
– Veksten kommer fordi vi er en av de
beste innen fagfeltet vårt i verden. Vi
har alle tjenestene som kundene våre
etterspør på en lokasjon, vi har et me-
kanisk verksted, sveis, blåsing og ma-
ling samt en plastavdeling for vedlike-
hold og reparasjon av flyttelement.
Dermed får kundene det de vil ha, når
de vil ha det. Dette er en bransje hvor
det alltid haster, så komplisert logistikk
og forsinkelser hos underleverandører
er uønsket. Tid er alt, så her ligger alt
til rette for vekst, forklarer Neergaard.   

Så langt har rekrutteringen av nytt
mannskap gått greit da Sub Sea Servi-
ces fremstår som en attraktiv arbeids-
giver i lokalmarkedet, men Neergaard
understreker viktigheten av at det leg-
ges tilrette for å trekke folk til regio-
nen.

– Vi trenger tilflytting hvis vi skal
håndtere veksten som olje og gass gir
regionen, så den store jobben nå er å
gjøre seg attraktiv, avslutter han.

Sub Sea Services ligger på Sub Sea
Base på Husøya, like over sundet fra
Vestbase. Her planlegger selskapet nå
byggingen av et kombinert verksted

og riserhotell for langtidslagring av ri-
sere. Dette skal etter planen stå ferdig
juni 2013. 

Sub Sea Services AS har hovedkon-
tor i Stavanger, de er representert på

Mongstadbase i Bergen, og har et ny-
etablert engineering kontor på Jørpe-
land. Selskapet spesialiserer seg på ni-
sjetjenester i offshoreboremarkedet.

Smekkfulle ordrebøker for riser-spesialist
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LEDIGE KONTORLOKALER I HJERTET 
AV OLJEMILJØET I KRISTIANSUND

LEDIG SEKSJON 1  (CA 140 M2 I 7 ETASJE)

LEDIG SEKSJON 2 (CA 950 M2 I 2. ETASJE)

2 2 

Vi bygger regionens største private  næringsbygg og skal forsterke det vi er 
gode på: Å ha store nasjonale selskaper  lokalisert i nærheten av underskogen 
av små og mellomstore aktører. Dette er vår modell og det skaper unike 
 synergier i en region i vekst.

FE
RDIG

STILL
ES 

VÅREN 2013

FOR MER INFORMASJON:  ture.haugen@norseagroup.com,  tlf. 415 07 882  www.vestbase.com
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Tyskeide Wintershall og Statoil
har inngått et teknologisamar-
beid som gir Statoil tilgang på
et polymer som øker utvin-
ningsgraden i oljereservoar.

– Gjennom teknologisamarbeidet med
Statoil vil Wintershall spille en viktig
rolle i arbeidet med å forlenge leveti-
den på produksjonsbrønner og øke ut-
vinningsgraden, et strategisk mål for
både Statoil og norske myndigheter,
sier Martin Bachmann, konserndirek-
tør med ansvar for Wintershalls globa-
le lete- og produksjonsaktivteter. 

Wintershall har lang erfaring med
ulike teknikker for å øke oljeutvinning-
en. Sammen med morselskapet BASF,
verdens største kjemiselskap, utvikler
Wintershall nå en ny og miljøvennlig
teknologi som vil bidra til å øke utvin-
ningsgraden i oljereservoaren. Kjernen
i teknologien er et biopolymer-stoff
ved navnet Schizophyllan, som man
finner i sopp. Det gelatin-liknende
stoffet fungerer som et fortyknings-
middel for vann når det injiseres i
brønner for å drive ut olje og dermed

økes utvinningsgraden. 
Wintershall skal bygge et landba-

sert testanlegg for denne innovative
teknologien i Nord-Tyskland. 

Utbyggingsplaner i Norskehavet
Som bakteppe for teknologisamarbei-
det ligger et betydelkig bytte av lisen-
ser mellom de to selskapene. De to
bytter eierandeler i Brage, Vega, Gjøa
og Edvard Grieg. Dette betyr at Win-
tershall vil øke sin produksjon og sine
reserver i Norge betydelig.  

Tyskerne er i ferd med å bygge opp
en større organisasjon i Norge, og ser
på spesielt Norskehavet som et sats-
ningsområde. Selskapet vurderer nå
en utbygging av Maria-funnet ved Ty-
rihans, hvor de sitter på operatørska-
pet. I fjor brukte Wintershall nærmere
50 prosent av sitt totale letebudsjett i
Norge, og har øremerket omtrent åtte
milliarder kroner til investeringer i felt-
utbygginger i på norsk sokkel i løpet
av de neste fem årene. Selskapets pro-
duksjonsmål i Norge er 50.000 fat per
dag innen 2015.

– Gjennom samarbeidet med Sta-

toil tar vi et stort skritt fremover med å
realisere vår vekststrategi innen olje og
gass samt utvide våre aktiviteter rett
ved kilden. Dette gjør at Wintershall
blir en av de ledende olje- og gasspro-
dusentene i Norge, og samtidig balan-
serer vi vår globale virksomhet enda

mer effektivt, sier Rainer Seele, kon-
sernsjef i Wintershall.

IOR-samarbeid mellom
Statoil og Wintershall 

Martin Bachmann (til venstre), konserndirektør med ansvar for Wintershalls
globale lete- og produksjonsaktivteter, og Rainer Seele, konsernsjef i
Wintershall.

Havbunnsinstallasjon ved Tyrihans.
Foto: Geir Otto Johansen, Statoil.



Foto: Simon Skreddernes/palookaville.no

Og vi er Total – et av verdens største  

olje- og gasselskap, med nærmere  

50 års erfaring i Norge. Hva med deg,  

er du også klar for noe stort?

storetingpågang.no

Nå har vi  
store ting  
 på gang  igjen
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Utvinningsgraden på norsk
sokkel skal maksimeres. Olje-
og energidepartementet har
derfor besluttet å opprette et
forskningssenter for økt utvin-
ning – et nasjonalt Increased
Oil Recovery (IOR)-senter. 

–  Betydningen av at vi øker utvinning-
en fra modne felt kan ikke overdrives.
En prosent økning av utvinningsgra-
den på norsk sokkel tilsvarer med da-
gens oljepris over 300 milliarder kro-
ner i økte inntekter, sier olje- og ener-
giminister Ola Borten Moe.

Men hvor skal senteret ligge?
Trondheim er det eneste reelle al-

ternativet, mener flere tunge aktører
MNOG har snakket med.  

– Bygg videre på de tunge 
miljøene
– Trondheim er arnestedet for all pe-
troleumsforsking og utdanning. NTNU
og Sintef utgjør en uslåelig akse
mellom utdanning og forskning.
NTNU er den desidert største leveran-
døren av kvalifisert personell, og rett
over gangen sitter forskerne i Sintef.
Når man i tillegg ser at Statoil legger
sitt IOR-senter i byen og Siemens sin

storetablering for å utvikle essensiell
teknologi for IOR, så skal det argu-
menteres alvorlig godt for et annet
valg enn Trondheim, sier Tor Berge
Gjersvik R&D program manager i
FMC. 

Gjersvik har selv en lang karriere å
se tilbake på som petroleumsingeniør,
og understreker viktigheten av å byg-
ge videre på de tunge miljøene som
allerede er i byen og det som er under
utvikling.

– Vi må også huske på at de store
IOR-utfordringene er knyttet til Nor-
skehavet, og alle vet at oljeindustrien
er på vei nordover og mot dypere
vann, sier han.

– Det eneste praktiske valget
Jan Erik Lystad, leder for Siemens Sub-
sea Centre i Trondheim, har også en
klar oppfatning av hvor et nasjonalt
IOR-senter bør ligge. 

– Vi har allerede investert stort i
Trondheim, så vi ønsker senteret hit.
Det er alltid en stor fordel med flere
tunge FoU-miljø samlet på ett sted,
som jobber mot samme mål. Vi jobber
med å sørge for at alle IOR-verktøyene
som skal plasseres på havbunnen får
nok kraft. Uten dette kan de ikke reali-
seres. Men uavhengig av oss så er

Trondheim med sitt FoU-
miljø det eneste rette val-
get. Her kan man blant an-
net prime studenter på rett
tidspunkt, for å jobbe med
IOR. Fire av fem sivilingeni-
ører i Norge kommer fra
NTNU. I denne saken kan
det ikke være dumt å tenke
praktisk, og her ligger alt til
rette for at et slik senter
skal nå sine mål, sier Ly-
stad.

Siemens identifiserte for
en stund siden Trondheim
som et voksende subsea-
cluster, og valgte å legge
Siemens Power Electronics
Centre til byen. Senteret er

den tyske industrigigantens hovedsen-
ter for utviklingen av fremtidens sub-
seateknologi. Selskapet har bygd en
stor subseahall som huser en av ver-
dens største og mest avanserte labora-
torier for trykktesting. Ved full beman-
ning vil senteret generere så mye som
500 arbeidsplasser i regionen. Da vil
Siemens ha investert over en halv milli-
ard i subseasenteret.

Nasjonalt IOR-Senter til Trondheim?

IOR
IOR står for Increased Oil Re-
covery, og er et samlebegrep
for alle metoder som bidrar
til å øke utvinningsgraden på
av olje og gass.

– Å legge et nasjonalt IOR-sen-
ter til det unike miljøet i
Trondheimsregion vil helt klart
gi de beste ringvirkningene
for miljøet her, men også sikre
forskningssentra den nødven-
dige og avgjørende tilgang til
relevant kunnskap og høy-
kompetent arbeidskraft, det
sier fylkesordfører i Sør-
Trøndelag Tore O. Sandvik:  

– Dette er en meget viktig sak for
Midt-Norge. Trøndelag, med Trond-
heim i front, er landets spydspiss for
kunnskap og forskning knyttet til pe-
troleum.  Over flere år har det offentli-
ge, forsknings- og undervisningsmiljø-
ene og industrien sammen utgjort et
slagkraftig landslag innenfor midt-
norsk olje-og gassforskning. Regionen
har også landets største utdannings-
kapasitet når det gjelder ingeniører,
sier fylkesordførereren.

– Best effekt i Trondheim

Konferanser og 
seminarer
06.12.2012
Desemberkonferansen 2012
Kristiansund
www.komvekst.no 

14.03.2013.
Norskehavskonferansen, Stjørdal
www.norskehavskonferansen.no 

30.05.2013.
Orkangerkonferansen
www.momentevents.no

Bransjemøter olje & gass
03.12.2012
Maritimt Forum Midt-Norge
Medlemsmøte - Julemøte
www.maritimt-forum.no 

13.12.2012
NPF Trøndelag
Julemøte hos Statoil
www.npf.no

Petropolen
22.11.2012.
Petropolen, Kristiansund
www.petropolen.no

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

Se hva som skjer...

]

Jan Erik Lystad, leder for Siemens
Subsea Centre i Trondheim

Tor Berge Gjersvik, R&D
program manager i FMC.



Det norske oljeeventyret fortsetter
Det norske er med på det store funnet på Johan Sverdrup, det tredje største 
funnet noensinne på norsk sokkel. Våre ressurser er tredoblet det siste året. 

Det norske bygger nå ut det lille feltet Jette, vår første utbygging som 
operatør. Til våren er Jette i produksjon. Før nyttår skal vi levere plan 
for utbygging og drift av Ivar Aasen. Det er Det norskes første store 
utbygging som operatør.
 
Det norske var i fjor med på funnet på Norvarg i Barentshavet. I år har 
vi fått tildelt et viktig operatørskap på Caurus. Fra vårt kontor i Harstad 
skal mulighetene på Caurus utforskes videre. 

Det norske oljeeventyret skal fortsette - også i nord

e t  anner l edes  o l j ese l skap

www.detnor.no
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Leverandøren mener

Plassert på øyer ytterst i havgapet har
Kristiansund alltid vært et bindeledd
mellom mennesker og det havet gir.
Fra fiskeri til konstruksjon og bygging
av skip for fangst og transport, til for-
syning og service til de som høster fra
havet og nå under havets bunn.

I 1742  fikk Kristiansund bystatus.
På siste halvdel av 1800-tall ble Storvik
Mek. Verksted etablert, og like ved si-
den av kom Stærkoder Mek. Verksted
tidlig på 1900-tallet.

Avansert konstruksjon og bygging
av motorer og skip, i tillegg til service
og vedlikehold ble spesialisert og
skapte konkurransekraft. Verftene sys-
selsatte mange i og rundt byen som
skapte inntekter til hjemmene og støt-
te til kommunens økonomi.

Storvik Mekaniske Verksted og
Sterkoder Mek Verksted er i nyere tid
blitt til Umoe Sterkoder AS. Skipsbyg-
gingen varte frem til 2003 – da ble
portene stengt og alle produksjonsar-
beidere måtte avslutte sitt virke ved
verftet.

I verftstiden ble det gjort store in-
vesteringer i kaier, anlegg og bygning-
er som måtte kunne anvendes til an-
nen verdiskapning. De to verftene lig-
ger i henholdsvis Melkvika og på Dale,

ca 1 kilometer fra hverandre sentralt i
havnebassengets østside av byen. Den
store Sterkoderhallen ruver mer enn
40 meter over bakken og er synlig for
alle som er i kaibakken, i sentrum av

byen.
På anlegget i Melkvika fyller Aibel

det tidligere administrasjonsbygget
med ingeniører i arbeid med å tjene
Statoil og Shell. Ute i den største in-
dustrihallen og kaiområdene er det
OssNor sin stigerør-service som domi-
nerer.

På Dale-anlegget har det de siste
årene kommet opp flere nye bygg.
Store investeringer er gjort for å til-
fredsstille krevende leietakere som le-
verer tjenester til offshore. Nærmere
30 bedrifter med flere hundre ansatte
har etablert seg innenfor portene. Høy
kompetanse, stor kapasitet og
sammensatt med komplementære fer-
digheter utgjør dette en unik kraft
som tilbys fra Kristiansund. Dale Indus-

tripark er paraplyen de sorterer under.
For ca 10 år siden startet arbeidet

med å tilrettelegge for service av bore-
rigger ved anlegget på Dale. Rigger
har vært til kai på Dale siden 1980, da

den første Dolphin-riggen var inne til
ombygging. I mai 2012 var Dolphin på
nytt inne med rigg til service.

Kristiansund er i en unik posisjon.
Offshoreindustrien utvikler seg nord-
over og inntar arktiske strøk i stadig
større omfang. Norsk kontinentalsok-
kel fra Norskehavet og nordover har
spennende utviklingsmuligheter og
ambisiøse boreplaner er lagt for lete-
og produksjonsbrønner. En armada av
nye borerigger kommer til våre far-
vann og trenger service og vedlike-
hold. Passerer de Kristiansund og går
nordover kommer de fort inn i arktiske
strøk, ugjestmilde områder der det er
lite ønskelig å gjøre for mange inngrep
knyttet til vedlikehold. Siste skanse er
Kristiansund! Byen som ligger sør for

det kaldeste nord og med en klynge
høyt kompetente bedrifter i Dale In-
dustripark er alltid klare til tjeneste.
Alle vet at kravet kan være 24/7 – kre-
vende kunder der arbeidet må gå døg-
net rundt hele uken.

Samtidig har finske selskaper nord i
Bottenvika, der flere mekaniske verk-
steder spesialisert på konstruksjoner til
russisk offshoreindustri, kaster øynene
på Kristiansund. De har funnet samar-
beidsløsningen med Icon Offshore på
Dale Industripark, en ektefødt indus-
tribedrift fra Kristiansund. Kompetan-
sen og kapasiteten til finnene sammen
med Icon Offshore er nøkkelen – låsen
er industrianlegget til Umoe Sterkoder
og samarbeidsbedriftene i Dale In-
dustrpark med store industrihaller i en
by som er isfri hele året. Fellesskapet
skal fremover løse mange oppgaver
for offshoreselskapene og kanskje er vi
tilbake til en ny periode med fabrika-
sjon i industrihallene – båtbygging kal-
te de det før.

Beliggenheten til Kristiansund ved
havet, ved golfstrømmen, ved off-
shoremarkedet, ved vindmøllemarke-
det, ved fiskeriene – med et hav av
muligheter!

Kristiansund – mulighetenes by

«Fellesskapet skal fremover løse mange 
oppgaver for offshoreselskapene, og kanskje 
er vi tilbake til en ny periode med fabrikasjon 

i industrihallene – båtbygging kalte de det før.»

Svein Monsø, adm. dir. Umoe Sterkoder. Utdannet elektronikkingeniør, industriell bakgrunn
med elektronikk/data og snart 20 år på Nordmøre i petroleumsvirksomhetens tjeneste.
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Statoils suksess skyldes i stor grad mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, med mot 
til å forsøke å gjøre det umulige mulig og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å 
oppnå enestående resultater. Skal vi lykkes i fremtiden trenger vi flere slike mennesker. Ikke bare 
vi, men også samfunnet vi lever i og av. Vi kaller dem morgendagens helter.

Helter inspirerer oss og binder oss sammen. Men ikke bare har vi behov for noen å se opp 
til, noen som kan bidra med store opplevelser innen kultur og idrett. Verden står overfor 
store utfordringer som vi trenger høyt spesialiserte fagfolk for å løse. Derfor støtter Statoil 
morgendagens helter innen både idrett, kultur og ikke minst utdanning. 

Til glede for dem selv og alle oss andre.

morgendagenshelter.no

VI STØTTER
MORGENDAGENS 
HELTER
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Skråblikk på oljebransjen

Kontrafaktisk historie er ikke den mest
eksakte delen av historiefaget, snarere
tvert i mot. Hele tanken bak begrepet
er nettopp å tenke på hva som kunne
vært situasjonen, hvis altså nettopp
det som faktisk skjedde, ikke hadde
skjedd. Eller motsatt, at det som ikke
skjedde, faktisk hadde skjedd. 

Et tankevekkende eksempel: Der-
som atombomben var blitt utviklet i
1930-årene og i Tyskland, og ikke i
1940-årene og i USA, hvordan ville
verden da ha sett ut? I vår del av lan-
det ville kanskje Trondheim nå vært en
sentral by i det storgermanske rike.
Akkurat det var faktisk så konkret
planlagt i Berlin allerede i 1941 at by-
modellen var bygd av Albert Speer og
godkjent av Hitler himself! 300 000
tyskere skulle flytte til Neue Dron-
theim!

Eller hva hvis Lehman Brothers ikke
hadde gått konkurs og utløst finans-
krisen i 2008, men i 2010? Ville de
rødgrønne da fått fornyet tillit i 2009?

Hvorfor jeg tenker på kontrafaktisk

historie akkurat nå? Vel, når dette skri-
ves har Åslaug Haga nettopp gitt ut
boken «Rødgrønn». I forbindelse med
utgivelsen har hun gitt sterke melding-
er i media om at politikerne har gitt fra
seg alt for mye makt til embetsver-
kene. Det er et synspunkt det er vel

verd å reflektere over, og som hun ikke
er alene om. I en avis leste jeg også at
Haga frykter at «kontrolltyranniet i
forvaltningen gjør visjonære og hand-
lekraftige politikere til en utrydnings-
truet art». Det var da jeg kom til å ten-
ke på min forelesende professor i et
for lengst stort sett glemt historiestu-
dium, og hans utlegning om kontra-
faktisk historie. 

Haga var som vi husker olje- og
energiminister i en periode. Jeg hørte

henne på direkten første gangen hun
sto på talerstolen på Norskehavskon-
feransen på Stjørdal. Det var i mars
2008. Der åpnet hun talen sin med
følgende uttalelse, som jeg tror er
temmelig ordrett sitert: «Min viktigste
oppgave som olje- og energiminister

er å fase ut olje og gass fra energimar-
kedet.» No more, no less. Akkurat da
var det nok mange i salen som fant
det helt all right at embetsverket i OED
har betydelig makt, noe som også ble
gitt klart uttrykk for i pausen etter Ha-
gas foredrag. 

Det kontrafaktiske spørsmålet blir:
Hva om Haga fortsatt satt som olje- og
energiminister nå? Og hva om hun
som minister også hadde hatt den
makten hun åpenbart hadde ønsket

seg for å kjøre gjennom det som for
henne var visjonær politikk? Ville vi da
i dag, 4 år senere, kunne lese oppslag
i avisene av denne typen: Nedtrap-
pingen av olje- og gassproduksjonen
går som planlagt. De nye leteavgiftene
har satt effektiv stopper for leting i til-
delte lisenser, og nye lisenser er ikke
gitt. Innen ti år vil produksjonen fra
eksisterende felt være redusert med
75 %, og den vil gå ytterligere raskt
nedover. Samtidig går utbyggingen av
vindmøller på land raskere enn forut-
satt. 74.000 vindmøller er nå i drift, og
ytterligere 52.000 er under planleg-
ging og bygging. Satsningen på hav-
vind ser også endelig ut til å ta av, et-
ter at staten har satt inn ytterligere
100 milliarder kroner i støttetiltak.

Vi er nok mange som ønsker oss vi-
sjonære politikere som statsråder, gjer-
ne med stor makt til å styre egenrådi-
ge embetsverk. Problemet er at det
kan være vanskelig i å bli enige om
hva som er visjonært!

Hogne Hongset har bakgrunn fra Aker og Statoil, og har de siste årene vært
tilknyttet Industri Energi/LO. Han er en profilert samfunnsdebattant, og har også gitt
ut spenningstrilogien Traktaten, bygd over stoff fra utbyggingssaker på sokkelen.

Visjonære politikere på rødlista

«Min viktigste oppgave som olje- og energiminister
er å fase ut olje og gass fra energimarkedet.» 

(tidl. olje- og energiminister Åslaug Haga)

«Nedtrappingen av olje- og gassproduksjonen går som planlagt. De nye
leteavgiftene har satt effektiv stopper for leting i tildelte lisenser, og nye
lisenser er ikke gitt.» Et kontrafaktisk-historisk scenario dersom Åslaug
Haga fortsatt hadde sittet som olje- og energiminister i dag...

«Samtidig går utbyggingen av vindmøller på land raskere enn
forutsatt. 74.000 vindmøller er nå i drift, og ytterligere 52.000 er
under planlegging og bygging.» Nok et eksempel på det samme.
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Norskehavskonferansen 2013:

Olje- og gassnæringen er i
endring. Utvinning av skifer-
gass gjør at gassprisene er tur-
bulente. Hvilke muligheter gir
dette for norsk gass i Europa?
Hvordan kan norsk kompetan-
se på naturgass gi nye mulig-
heter for norsk gassindustri?

Dette er ett av temaene på Norske-
havskonferansen 2013 som arrange-
res for 28. gang. Stedet er Stjørdal, og
dette blir vårens store oljekonferanse i
Midt-Norge. 

Utviklingen i Norskehavet har vært
preget av mange mindre felt de siste
årene. Disse er bygget ut i jevn takt,
og har sørget for god aktivitet og jevnt
investeringsnivå. 

Mange retter nå blikket mot den
neste elefanten i Norskehavet. Nye le-

temodeller og økt leteaktivitet har gitt
enorme funn andre steder på norsk
sokkel. Adm. dir. Bente Nyland, Oljedi-
rektoratet, vil redegjøre for hvilke mu-
ligheter som finnes i Norskehavet for
nye storfunn, og hva som skal til av
ressurser og aktiviteter.

Konferansen vil belyse hvilke mulig-
heter oljeindustrien tilbyr dagens ung-
dom, og en hel avdeling er viet dette
tema. Studenter fra entreprenørskolen
på NTNU vil fortelle om en ny oppfin-
nelse og hvordan man har tenkt å
komme inn på markedet med denne.

Gründer Odd Hjelmeland bak Res-
Lab-suksessen vil fortelle den drama-
tiske historien bak overskriften «500
mill for livsverket». Hva skal til for en-
delig å lykkes? 

Oljeindustrien tørster i dag etter
nye ingeniører, og Otto Frøseth fra Sie-

mens vil sammen med
en student fra Høyskolen
i Sør-Trøndelag (HiST)
fortelle om «Strategisk
partnerskap i praksis»
hvor Siemens sikret seg
et stort antall ferdigut-
dannede ingeniører til
sitt store subseaprosjekt.

Mannen bak det sen-
sasjonelle Ida-funnet,
Jan Hurum, vil holde
konferansens inspira-
sjonsforedrag, og vi kan
love en givende halvti-
me.

Sterk ungdomsprofil og fremtidens muligheter

Jobbtorget sørger for at
Norskehavskonferansen er
oljekonferansen med ungdom-
melig tilsnitt. Her er de viktig-
ste oljeselskapene i
Norskehavet til stede sammen
med de største fra leverandør-
industrien.

Alle har full aktivitet, og er på utkikk
etter nye skarpe hjerner. Konferansen
holder av 150 plasser til studenter fra
NTNU og Høyskolen i Sør-Trøndelag
(HiST), 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.

Fortsetter jobbtorgsuksess 
Glimt fra jobbtorget på fjorårets konferanse.

Otto Frøseth, sjef for Siemens i Trondheim, skal
snakke om strategisk partnerskap i praksis.  

Odd Hjelmeland, adm. dir. i Lithicon, skal ha et
foredrag med tittelen «500 mill. for livsverket».

Bente Nyland, adm. dir. i Oljedirektoratet, forteller
om muligheter for elefanter i Norskehavet.

Jørn H. Hurum er en medieprofilert formidler av
populærvitenskap innen sitt fagfelt. 19. mai 2009
presenterte Hurum, tyske og amerikanske forskere
et 47 millioner år gammelt fossil av en ape i New
York. Fossilet viser verdens eldste kjente apeskjelett,
populært kalt Ida etter Hurums mindreårige datter.
(Wiki)



Rigg • Subsea • Ingeniører • Fabrikasjon • Shipp

Vi trenger dyktige folk. Se gmc.no
Ring Roger: 415 31 512.

IKM Mekaniske Kristiansund AS
ISO3834-2 / ISO9001 / OHSAS18001
sertifisert sveise- / prefab verksted.

IWE / IWS - NS477
over 120 godkjente WPQR i vårt arkiv.

www.ikm.no

,,
Leietakere trives

her, og nye aktører
vil hit fordi det skaper
vekst og gir merverdi
som del av et nettverk.

Svein Monsø
Parksjef

• Teknisk integritet og inspeksjon

• Klassing av rigger

• Sakkyndig virksomhet

• Tilkomstteknikk

• Engineering

• Fabrikasjon

• Avansert Maskinering

• HMSK / Risikostyring

Kristiansund
Dalegata 137, N-6518 Kristiansund

Tel 04080
www.atea.no

www.axtech.no

Kristiansund
Dalegata 135, 6518 Kristiansund N.

Telefon: 55 39 15 00
www.saas.no

Mechanical Engineering
Engineering Design • Product Development

www.heggset.no



26 virksomheter

300 ansatte

3 dypvannskaier

35 meter løftehøyde innendørs 

180 tonn løftekapasitet innendørs 

60 tonn løftekapasitet på kaikran

15.000 m2 verksted, lager og kontorer

ping • Supply • Industri

www.gmc.no

Kristiansund
Tel.: +47 91 00 56 27 / +47 95 14 30 00

www.tristein.com

Eureka Pumps AS
Dalegt. 137

N-6518 Kristiansund
Norway

T: +47 815 31 002
F: +47 815 31 003
www.eureka.no

salg@solid-group.no | +47 992 12 630 | www.solid-group.no
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Dalegata 137,
6518 Kristiansund N.
Telefon: 71 58 14 70

Vakttelefon: 93 25 41 00
www.iconoffshore.no

Umoe Sterkoder AS
Member of the Umoe Group

Telefon: 71 58 82 23 / 94 78 00 21
svein.monsoe@sterkoder.no
www.dale-industripark.no
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Navitas Network  /  Tel 93 40 22 00  /  post@navitas.no

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

Navitas har i samarbeid med sentrale aktører i næringen utviklet prosjektet findcontracts.no.  
Dette er et nettsted der informasjon om planer og kontrakter i petroleumsbransjen samles. 
www.findcontracts.no

ENDELIG SAMLES ALT
Planer og kontrakter i petroleumsbransjen

Foto: terjeaam
od

t.com

RWE DEA forventer å ta en
beslutning for utbyggingen av
Zidane-funnene første kvartal
neste år. 

– Konseptet er avhengig av at vi finner
gode samordnede løsninger vedrø-
rende utbygging og at eksportmulig-
heten for gass finnes, forklarer Hans-
Joachim Polk, adm. dir. i RWE DEA
Norge.

Selskapet inviterte for en tid tilbake
til samarbeid i området for å få reali-
sert utbyggingen av flere mindre gass-
funn i området rundt Zidane som Linn-
orm, Victoria og Fogelberg. 

– Vi har vært i dialog med alle sel-
skapene og ser på muligheter for å
samarbeide med noen, men det er for
tidlig å konkludere. Feltene har for-
skjellige utfordringer og tidsperspek-
tiv, men alle er avhengige av ny infra-
struktur for gasseksport ut fra områ-
det, forklarer Polk

Partnerne på Zidane har vært med i
NSGI-prosjektet siden 2010. Prosjektet
Norwegian Sea Gas Infrastructure
(NSGI) ble etablert på grunnlag av mu-
lighetsstudier Gassco har gjennomført
i samarbeid med feltoperatørene Sta-
toil og Shell. Prosjektet omfatter en
500 km rørledning fra feltet Aasta
Hansteen til Nyhamna med mulig opp-

kobling for feltene Linnorm og Zidane,
og med oppkobling mot rørledningen
Åsgard Transport. I tillegg omfatter
NSGI kapasitetsutvidelser og tekniske
løsninger ved prosessanlegget i Ny-
hamna. 

Zidane ligger i nærheten av Hei-
drun. Men RWE DEA holder kortene
tett til brystet når de blir spurt om det
kan bli aktuelt med en driftsorganisa-
sjon på Stjørdal, hvis
det blir aktuelt å bygge
ut feltet som satellitt i
tilknytting til Heidrun,
som driftes fra Stjørdal.

– Om Zidane blir en
undervannsutbygging
med prosessering på
Heidrun, er det avgjø-
rende med godt drifts-
samarbeid med Statoils
Stjørdal-kontor, men
valg av driftsorganisa-
sjon er ennå ikke be-
stemt, forkarer Polk.

Funnene på  Zidane
1 og 2 prospektene i
Norskehavet har en be-
regnet samlet størrelse
på 7-31 milliarder ku-
bikkmeter utvinnbar
gass.

Snarlig avklaring for Zidane
Hans-Joachim Polk, adm.
dir. i RWE DEA Norge.

Heidrun-plattformen
ligger i Zidanes
umiddelbare nærhet 
i Norskehavet.
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“Where can I take the 
next step in Mid Norway’s 
global oil and gas 
success story?”

– Take a position with 
Aker Solutions. 

To walk with us, visit 
www.akersolutions.com

Tyrihans har produsert over
den planlagte raten helt siden
oppstart sommeren 2009. Nå i
høst oppjusterer derfor Statoil
reservene på feltet. Det betyr
lengre levetid, og grunnen er
tidlig IOR-tenking. 

Nils Gunnar Sætherø, Petek-sjef for
Kristin, Heidrun og Tyrihans, forteller
gjerne om det velsmurte subseafeltet i
Norskehavet.

– Vi oppjusterte reservene litt aller-
ede i fjor og har vel egentlig sett en
jevn stigning siden oppstart, forteller
han.

– I forhold til PUD oppjusteres nå
oljereservene fra 29 millioner kubikk-
meter olje til 32,4 millioner kubikk.
Gassen får en enda større justering,
fra 34,8 til 47,7 m3, utdyper Sætherø.

Gode brønner og høy regularitet
I PUD var levetid anslått til 2025. Nå vil
Tyrihans produsere ut 2029, altså fire
år lengre. Spesielt på gassen vil dette
gi stor ekstra gevinst.

Bakgrunnen for de gode resulta-
tene er todelt: Godt planlagte og
gjennomførte brønner og evne, vilje
og forutsetninger for å se og gripe
muligheter underveis, opplyser Statoil

– Mye av de gode resultatene ligger
i å få på plass gode brønner i utgangs-
punktet. Det har vi klart. Det går for
eksempel på god brønntilpasning; å se
mulighetene og gevinsten i å forlenge
en brønn planlagt til 1500 meter til
2500 meter, slik at vi får med mer av
oljesonen, forklarer Sætherø.

Han vedgår også at æren for den
høye produksjonen må deles med
Kristin-plattformen, hvor oljen fra Tyri-
hans sendes. Kristin er en av installa-
sjonene med høyest regularitet på
norsk sokkel de siste årene.

19 millioner m3 olje ble til 29 milli-
oner i PUD og etter oppjusteringen i
høst til 32,4 millioner kubikk.

– Nå høster vi gevinsten av IOR-ten-
king fra starten av, konstaterer Sæthe-
rø.

Oppjusterer reservene på Tyrihans

Petek-sjef for Kristin, Heidrun og
Tyrihans, Nils Gunnar Sætherø, forteller
at æren for den høye produksjonen på
Tyrihans må deles med Kristin-
plattformen, hvor oljen fra Tyrihans
sendes.
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Ill.: Studio Slingshot

Høy letevirksomhet
Nye funn
Store utbygginger

En ansvarsfull partner

wintershall.no

Nytt IOR-bygg på Rotvoll
Arbeidet med Statoils
Increased Oil Recovery (IOR)-
senter på Rotvoll er i gang.
Olje- og energiminister Ola
Borten Moe la ned «grunnstei-
nen» for det nye bygget som
skal huse IOR-satsningen. 

Målet er en utvinningsgrad fra et snitt
på 50 prosent til et snitt på 60 prosent
for Statoils felter på norsk sokkel. Det
betyr en merverdi for feltene på svim-
lende 2300 milliarder kroner. Slå den!

Senteret som nå bygges på Rotvoll
vil bli verdens mest avanserte i sitt
slag. Høsten 2013 skal 1800 kvadrat-
meter fordelt på fire etasjer stå klart.

– Vi bruker store ressurser på å ut-
vikle teknologi som gjør det mulig å
øke utvinningen. Omtrent halvparten
av forskningsbudsjettet til Statoil på
2,8 mrd kroner i 2012 er relatert til
IOR-aktiviteter og nærmere 3000 per-
soner jobber med dette i selskapet.
Med byggingen av et forskningssenter
som blir øremerket forskning på IOR-
teknologi får vi et teknologisk kraft-
senter i norsk sammenheng, men
også et senter med verdensledende
kapabiliteter. Det gir oss enkelt fortalt
bedre mulighet til å etterligne det som
skjer i reservoarene, noe som gir oss
unik kunnskap om hvilke teknologier

som fungerer best for å øke utvinning-
en, sier forskningsdirektør i Statoil,
Karl Johnny Hersvik.

Topp utstyrt
Hersvik, som til daglig sitter i sjefssto-
len på Rotvoll, har definert at Statoil
skal ha en verdensledende forsknings-
organisasjon med fokus på kvalitet,
forretningsforståelse og kjapphet. 

– Satsingen vil ikke innebære
mange nye ansatte på Rotvoll, men
det betyr at vi får samlet alle IOR-akti-
vitetene under ett tak, og at vi får til-
gang til spesialdesignede laboratorier.
Vi skal blant annet topp moderne ut-
styr ha en industriell CT-skanner som
er 100 ganger kraftigere enn en medi-
sinsk CT-skanner, sier han.  

Med slikt utstyr kan forskerne spe-
sielt fokusere på kjerneflømminger,
hvor de ser på hvordan ulike væsker
oppfører seg i reservoarbergartene. Til
dette er de nye høyoppløselige indus-
trielle CT-scannere essensielle da de
kan visualisere væskestrømmen inne i
kjerneprøvene ned på mikronivå. Nøk-
kelen til suksess er å forstå hva som
skjer på denne skalaen.  Det skal også
forskes på immobil olje – den oljen
som klamrer seg fast i reservoaret
samt smartere boring av brønner. Olje- og energiminister Ola Borten Moe legger ned «grunnkjernen» for

Statoils nye IOR-senter på Rotvoll i Trondheim.
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Rica Hell Hotel 14. mars 2013

 
Norskehavskonferansen
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Velkommen til konferanse!
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Energimarkedet i bevegelse
Aktiviteter i Norskehavet
Perspektiver på næringen

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

     

 

 
 

 

Norskehavet er stedet hvor
teknologiens grenser til sta-
dighet flyttes. Hva med å svei-
se på et nytt tilkoblingsrør på
et gassrør i drift – på 265
meters dyp?

Hot tap heter teknologien Statoil tok i
bruk på Åsgardfeltet tidligere i år. Hot
tap er et teknologisk gjennombrudd
og en døråpner for å utvikle marginale
felt, og forlenge levetid på andre felt.
Det at man kan koble seg til hvor som
helst på en rørledning uten å stanse
produksjonen, gir stor fleksibilitet og
store gevinster, opplyser selskapet.
Statoil mener teknologien kan gi milli-
ardbesparelser. 

Arbeidet med å utvikle teknologien
startet i 1999. Hot tap-teknologien er
tidligere godt uttestet av Statoil med
gode resultater. Fjernstyrt hot-tap er
tidligere utført på Tampen Link på
Statfjord-feltet i Nordsjøen og på Or-
men Lange-feltet i Norskehavet, men
da var rørene klargjort på forhånd –
det var ikke tilfellet på Åsgard.

Som å lande på mars
Installasjonen av det nye tilkoblingsrø-
ret er den første som er utført i forbin-
delse med forberedelsene for Åsgard
havbunns gasskompresjon i Norskeha-

vet, og beskrives av Statoil som en mi-
lepæl for prosjektet.

– For en subseaingeniør kan dette
sammenliknes med det å lande på
Mars, sier Kjell Edvard Apeland. Han er
prosjektleder for fjernstyrt hot tap-ut-
vikling i Statoil og leder for operasjo-
nen på Åsgard-feltet.

Enkelt forklart består en fjernstyrt
hot tap-operasjon av at en robot svei-
ser et T-stykke på røret mens det
strømmer gass gjennom det. Når det
er gjort, vil en fjernstyrt boremaskin
bore hull i det produserende røret
mens trykk og produksjon gjennom
røret forblir upåvirket.

Store besparelser
Hot tap-teknologien er et teknologisk
gjennombrudd og en døråpner for å
utvikle marginale felt og forlenge leve-
tid på andre felt. Det at man kan koble
seg til hvor som helst på en rørledning
uten å stanse produksjonen, gir stor
fleksibilitet og store gevinster.

– Siden vi skal koble en ny kom-
pressorstasjon på havbunnen opp mot
et eksisterende rørledningssystem på
Åsgard, er hot tap-teknologien veldig
gunstig å bruke for ikke å forstyrre
produksjonen, sier Torstein Vinterstø,
porteføljeleder for havbunns kompre-
sjonsprosjekter i Statoil.

– Gevinsten på Ås-
gard er målt i forhold
til hva det ville kostet
å gjøre tilsvarende
operasjon ved å
stenge ned produk-
sjonen i røret man
jobbet på. Dette ville
også tatt mye lengre
tid enn de ti dagene vi
nå brukte, sier han.

Metoden er utvik-
let av Statoil og det
finnes ingen tilsva-
rende teknologi.

Fjernstyrt verdensrekord på Åsgard

Over: Hot Tap teknologien er utviklet av
Statoil, og selskapet mener den kan gi
milliardbesparelser.

Til venstre: Torstein Vinterstø, porteføljeleder
for havbunnskompresjonsprosjekter i Statoil.
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Draugen –
Shells knutepunkt
Shell bladde nylig opp 240 millio-
ner dollar for BP sine 18,36 pro-
sent av Draugenslisensen. Etter
handelen sitter Shell på 44,56 pro-
sent av lisensen. 

– Draugen er valgt som verts-
plattform for en mulig utbygging
av Linnorm og viser at plattformen
er godt egnet som et fremtidig
knutepunkt i Norskehavet, sier
adm. dir. Tor Arnesen i Norske
Shell, som understreker at dette
også styrker Draugens posisjon.
For Shell betyr kjøpet en konsolide-
ring av deres posisjon i Norge i tråd
med selskapets vekstambisjoner. 

Planlagt utvinningsgrad for
Draugen er for tiden 70 prosent,
som er ledende innen industrien,
opplyser Shell. og selskapet håper
at utvinningsgraden kan bli enda
høyere. 

Feltet ble satt i drift i oktober
1993. Fra produksjonsstart var le-
vetiden for feltet anslått til ca. 17
år, men målet er å utvide levetiden
til 2036, opplyser Shell.

FMC Technologies 
utvider på Vestbase
FMC på Vestbase har vokst ut av
sine to bygg, og planlegger ny-
bygg på 2600 m2.

– Vi har hatt en voldsom økning
i arbeidsmengde og stab. Vi treng-
er rett og slett mer plass, og til-
gang på mer spesialisert utstyr, for-
teller FMC sin baseleder i Kristian-
sund, Arve Stene. Det nye bygget
skal ha en grunnflate på 1600 m2,
og skal huse to verksted, varemot-
tak og kontorfløy med garderober
og ny kantine. 

FMC på Vestbase sysselsetter
per i dag 66 ansatte, men ser for
seg ytterligere vekst. Byggeststart
for nybygget er satt til årsskiftet,
med en byggetid på ca. ett år.

Kværner melder seg på Sverdrup
Kværner Verdal har allerede lansert sitt kandidatur som leverandør til utbyg-
gingen av gigantfunnet Johan Sverdrup. Til Teknisk Ukeblad sier konsernsjef
i Kværner, Jan Arve Haugan, at selskapet er forberedt når Sverdrup kommer.
– Det er avhengig av hvilken teknisk løsning partnerne lander på. Vi har fått
med oss at de ser for seg flere understell, og at de ser for seg en utbygging
med flere anlegg, og mye produksjon. Vi er forberedt på det, men vi er klar
over at det blir internasjonal konkurranse. Vi må bruke de prosjektene vi nå
jobber med til å spisse effektivitet og produktivitet. Vi er helt sikkert klare når
Johan Sverdrup kommer, opplyser konserndirektøren. I Verdal har de oppgra-
dert anlegget for 150 millioner kroner slik at de kan bygge fire jacketer paral-
lelt.  

Kværneravdeling i Molde
Gigantkontrakten med Shell på Nyhamna gjør at Kværner etablerer en virk-
somhet i Molde. Kontrakten med Shell, som ble tildelt tidligere i år, er verdt 6
milliarder kroner tilknyttet Ormen Lange-landanlegget på Nyhamna og om-
fatter engineering, innkjøp, fabrikasjon og ledelse. Nyhamna skal klargjøres
for gassen fra Aasta Hansteen og Linnorm, og trenger betydelige oppgrade-
ringer for å håndtere gassen fra de to feltene. Avtalen har en varighet på
seks år med opsjon på opptil fire år ekstra. Kværner driver for tiden å utreder
hvilke behov som må møtes av en fremtidig virksomhet i rosenes by, og hvil-
ken form det hele vil ta. Når prosjektet er i full sving forventes over 500 per-
soner å jobbe på Nyhamna, samt. ca 200 personer innen engineering og le-
delse.
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ORMEN LANGE-
HISTORIEN FORTSETTER
I år feirer vi fem år med drift av Ormen Lange. 
Vi har brukt oppfi nnsomhet, innovasjon og avan-
sert teknologi for å kunne produsere fra Ormen 
Lange på en stabil og sikker måte, og med minst 
mulig miljøpåvirkning.
 
Vi er stolte av det vi har fått til, men historien er 
langt fra ferdigskrevet. Ormen Lange skal videreut-
vikles for at vi skal få mest mulig ut av reservoaret. 
Vi ser frem til nye utfordringer og mer aktivitet på 
landanlegget på Nyhamna. Ormen Lange skal 
forsyne Europa med det reneste fossile brennstoffet 
i fl ere tiår fremover og dermed spille en viktig rolle 
i å løse fremtidens energiutfordringer.

www.shell.no/ormenlange

Partnere:

Et tydeligere LBO
Moldebaserte Linjebygg
Offshore (LBO) har snart
tilbakelagt et nytt år med stor
aktivitet. Samtidig har det
pågått en krevende omorgani-
seringsprosess i selskapet, som
har resultert i en tydeliggjø-
ring av de ulike tjenester som
LBO leverer. 

– Vår direkte utadrettede virksomhet er
nå organisert i fire forretningsområder,
business Units, hvor hver enhet eier
sine installasjonsressurser og nødvendi-
ge støttefunksjoner. LBO’s teknologi-
senter leverer engineering, prosjektle-
delse, innkjøp og produktutvikling inn i
BU’ene. LBO er sikre på at den nye
strukturen vil bidra til ytterligere økt ef-
fektivitet og fokus, og slik bidra til en
god videreutvikling av alle selskapets
forretningsområder, forklarer daglig le-
der i linjebygg, Kristoffer B. Jenssen
(bildet).

Etablert nytt selskap
LBO fortsetter også å styrke seg i Midt-
Norge. Sammen med R&M Ship Interi-
or har LBO etablert et nytt selskap i
Molde for produksjon av prefabrikerte
isolasjonselementer til både offshore-
og skipsindustrien. 

– Selskapets navn er IsoPrefab AS.

På denne måten tilfører vi ny kompe-
tanse og kapasitet til regionen. For å
møte en forventet høy etterspørsel i
markedene i årene som kommer, har vi
også sikret økt kapasitet gjennom sam-
arbeidsavtaler med ledende aktører
innen sine områder. Et nytt selskap i
Stettin i Polen, LBO Poland, skal levere
ingeniører og installasjonsressurser til
LBO’s mange prosjekter i Norge og i ut-
landet, forteller Jenssen. 

Under merkenavnet LBO Utvikling
har selskapets aktivitet innen opplæ-
ring hatt en betydelig vekst, opplyses
det. Kurssenteret i Molde tilbyr ulike
fagkurs opp til fagbrev nivå, og det er
nå mer enn 50 prosent eksterne delta-
kere som får slik opplæring. 

– Vårt subsea testsenter på Dora i
Trondheim har også hatt ekstra hektis-
ke perioder i år og forventer fortsatt
høy aktivitet, sier Jenssen.

– På Dora testes nytt utstyr for bruk
i den vanskelig tilgjengelige skvalpeso-
nen offshore, og ledere og operatører
får her også verdifull og realistisk tre-
ning før mobilisering til slike prosjekter.

I tillegg til Norge og Polen, har LBO
selskap/kontorer i Eindhoven, Aberde-
en og Houston.

Selskapet har over 500 ansatte og
har som strategi å fortsette den orga-
niske veksten.

Kristoffer Jensen har vært administrerende direktør i Linjebygg Offshore
siden starten, og er en profilert aktør i midt-norsk offshore-industri.
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Linjebygg Offshore AS, Molde, Trondheim, Stavanger (NO) - www.lbo.no - LBO Aberdeen (UK) - LBO Poland, Szczecin (PL) - LBO International BV, Eindhoven (NL) - LBO Inc., Houston (US)

                                                                                                                                                                                                               

Aker Solutions bygger opp et
nytt miljø for studie- og tek-
nologitjenester i Kristiansund.
Studie- og teknologitjenestene
som Aker Solutions tilbyr i
Midt-Norge sysselsetter allere-
de 50 personer i Trondheim,
men nå skal miljøet styrkes i
Kristiansund. 

– Vi ser at det er et økende behov for
slike tjenester i Kristiansund, og vi vil
nå gi kundene våre i regionen mulig-
het til å få et bredere tilbud under
samme tak, sier Nils-Arne Figenschau,
leder for studie- og teknologitjenes-
tene i Aker Solutions i Midt-Norge.

Tjenestene knytter seg til forstudier
for EPCI-kontrakter, konseptvurdering-
er og flere nisje-teknologiprodukter
som blant annet struktur-reanalyser og
komplekse prosessanalyser.

– Vi kommer også til å satse på spe-
sialkompetanse mot marin teknologi.
Disse tjenestene vil gi oss flere ben å
stå på, samtidig som det knytter oss
tettere inn mot kompetansen som fin-
nes i resten av Aker Solutions, forkla-
rer Figenschau.  

Nå etableres altså en slik spesialist-
gruppe i Kristiansund, og målet er å ha
ca. 30 ansatte der i 2017. 

– Vårt ønske er å ha ca 100 ansatte
som jobber med dette i en 70/30 for-
deling mellom Trondheimskontoret og
Kristiansund, avslutter Figenschau. Av
25 000 ansatte i konsernet, har Aker
Solutions 580 medarbeidere i Midt-
Norge, hvorav 126 jobber i Kristian-
sund

Vokser innenfor studier og teknologi i Kristiansund
Aker Solutions:

Disse skal bli flere: 39 av de 50 som i
dag jobber med studie- og
teknologitjenester i Aker Solutions i
Midt-Norge, for anledningen avbildet
ved Kristiansten festning i Trondheim.
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Øverst: En fullsatt sal på Britannia
Hotell i Trondheim – i front Gunnar
Settemsdal, Aibel.
Nederst: Speed date med f.v. Gunnar
Nisja og Ola Ulvund (Storvik AS), og
Ingrid Sara Grimstad Amundsgård
(Navitas).

WE: CHALLENGE DRILLING 
Contractors

ENERGY
Companies

FPSO 
Contractors

MMO
Companies

SURF
Companies

World class integrity solutions
for

SINGAPORE

www.axess.no

Navitas Network jobber for å
gi leverandørindustrien mulig-
het til å få innpass i olje- og
gassnæringen. Første uka i
november gjennomførte de
informasjonsmøter om de to
store EPCM-kontraktene som
er tildelt for Nyhamna og for
Draugen.

Møtene ble arrangert flere steder i
Norge i samarbeid med Shell, Aibel og
Kværner. Dette blant annet som ledd i
Shell sin strategi for «Local Content og
Sustainable Development». 

– Formålet med møtene var å gi le-
verandørindustrien oversikt over hvilke
planer som foreligger for prosjektene
på Draugen og på Nyhamna, forteller
Anne Grete Svenøy, administrativ le-
der i Navitas. 

Aibel er tildelt rollen som Shells ho-
vedkontraktør på Draugen, gjennom
en EPCM kontrakt, mens Kværner er
tildelt rollen som hovedkontraktør for
Nyhamna.

– Hensikten med disse seminarene
er å få til et større opplegg der Navitas
sammen med Shell, Aibel og Kværner
ønsker å legge til rette for størst mulig
lokalt innhold i kontraktene. Gjennom
tidlig og konkret informasjon om
kontraktsstrategier, kontraktsinnhold,
tidsplaner, kvalifikasjonskrav, behov

for underleveranser m.m., bidrar en til
at flere bedrifter kan posisjonere seg
for leveranser, forklarer Svenøy. 

Ønsker lokale underleverandører
I denne runden ble det holdt møter 
i Mo i Rana, Trondheim og Molde –
i Mo og i Trondheim sammen med lo-
kale organisasjoner. Det meldes om
stor oppslutning rundt alle møtene. 

– Det var rundt 100 deltakere på
hvert sted. I tillegg til presentasjoner
fra Shell, Aibel, Kværner og Navitas
fikk bedriftene mulighet til en-til-en
møter med representanter fra de sam-
me; i en såkalt speed date-seanse. I til-
legg ble møtene flittig brukt til nett-
verksbygging bedriftene imellom, sier
en godt fornøyd Svenøy.

Kontraktene det fokuseres på i mø-
tene er ombyggingen som må til ved
Shells anlegg Nyhamna for å håndtere
gassen som skal ilandføres fra Linnorm
og Aasta Hansteeen. Kværner fikk gi-
gantkontrakten på hele seks milliarder
kroner. Draugen-plattformen skal også
bygges om for samme sum av Aibel.
Både Shell, Aibel og Kværner har vært
klare på at de ønsker å bruke lokale
underleverandører. 

Navitas letter arbeidet
Både Shell, Kværner og Aibel mener
Navitas vil spille en nøkkelrolle i å eta-

blere kontakten
med undersko-
gen av leveran-
dører som fin-
nes.

– Aibel  har
god kontakt
med kunder og
l e v e r a n d ø re r,
men har ikke
den samme de-
taljerte oversikt
over leverandør-
markedet som
Navitas har. De
vil få en viktig
basisfunksjon for
oss, og represen-
tere stedet hvor
leverandørene
kan ta kontakt
for å få svar på
spørsmål de har angående kontrak-
ten, hvilke minimumskrav som stilles,
mulighetene denne storkontrakten gir
og tips om hvordan man kan komme i
en god posisjon. Navitas Network vil
fungere som en veileder for leveran-
dørene før disse kommer i kontakt
med oss. Dette virker avlastende på
vår kapasitet, sier  Kjetil Sævareid, Vice
President Modifications i Aibel.  

Oppdragene blir lagt ut på Navitas
sin nye nettportal findcontracts.no.

Info-offensiv fra Navitas
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IKM Testing AS
avdeling
Kristiansund
Tlf. 71 58 07 60

Teknologi utviklet av
Trondheimsbaserte Sensorlink
gjør det nå mulig å gjøre
svært nøyaktige målinger av
korrosjon på undersjøiske rør-
ledninger. 

UltraMonit-systemet benytter ultralyd
for å bestemme den nøyaktige korro-
sjonsraten i veggen på undersjøiske
rørledninger. Systemet monteres på
utsiden av rørveggen, uten å forstyrre
produksjonen, og kan ettermonteres

på eksisterende rørledninger. En av ut-
fordringene ved å bruke ultralyd på
undervanns stålrør er det termiske be-
legget som beskytter mot sjøvanns-
korrosjon. 

– Som et eksempel, er undervanns
rørledninger fra Ormen
Lange-feltet dekket av
et 8 mm tykt polymer-
belegg. Det er viktig at
dette belegget ikke blir
fjernet eller skadet. Tap
av isolasjon fra beleg-
get kan føre til konden-
sering og innvendig
korrosjon. Shell  har fi-
nansiert en test av sys-
temet  for Ormen
Lange-rørledningen,
for å kontrollere om
veggtykkelsen kan
overvåkes uten å fjerne
eller skade det eksterne
polymerbelegget, opp-
lyser sier adm. dir. i
Sensorlink AS, Harald
Sleire.

Vellykket test
Ultralydmålinger av en
polymerbelagt rørled-
ning er utfordrende på
grunn av absorpsjon av

ultralyd i belegget, og innføringen av
ytterligere ekko i ultralydsignalet.

– En test av et subsearør identisk
med rørledningen ved Ormen Lange-
feltet, ble utført over en periode på
seks uker med en korrosjonsrate på
0,4 mm per år. Dette viser at systemet
kan brukes til overvåkning av korro-
sjon på slike belagte rørledninger. For-
søket viser at påvisning av endringer i
korrosjonshastighet kan gjøres i løpet
av noen dager hvis man anvender on-
line overvåking, sier Sleire.

Sensorlinks metode gjør at eksiste-
rende rørledninger med termisk be-
legg kan utstyres med instrumenter
som gjør det mulig å gjøre en mer
nøyaktig korrosjonsovervåking. Dette
vil gjøre det mulig forlenge levetiden
på operasjonene og sikre drift uten
tap av integritet.

Sensorlink ble i 2010 kjøpt opp av
det Moldebaserte inspeksjonsselska-
pet Axess for å styrke selskapet på tek-
nologisiden.

Ny teknologi fra Sensorlink
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Svein Ildgruben, direktør kommunikasjon og myndighetskontakt, Wintershall Norge AS.

Operatørens hjørne

Denne omskrivingen av tekststrofen
fra den norske folkevisen Per Spel-
mann ble brukt av oljenettstedet offs-
hore.no for å beskrive byttehandelen
mellom oss i Wintershall Norge og
Statoil. Tittelen lokket frem smilene
hos oss og danner et godt utgangs-
punkt for å beskrive avtalen som for
oss i Wintershall er den største noens-
inne. 

I midten av oktober ble det kjent at
Wintershall Norge kjøper andeler i de
tre produserende feltene Brage (32,7
prosent), Gjøa (15 prosent) og Vega
(30 prosent) av Statoil. Wintershall tar
også over som operatør på Brage, der-
som vi blir godkjent av myndigheter
og partnere. Som en del av avtalen
overtar Statoil 15 prosent i utbyg-
gingsprosjektet Edvard Grieg. Tilbake-
meldingene fra analytikere, eksperter
og konkurrenter har vært gode. Noen
har stilt spørsmål ved at vi velger å
overta Brage-feltet, et felt som med
rette kan kalles modent. Hvorfor velge
et felt som kanskje er inne i sine siste
leveår i bytte mot andeler i det «hot-
teste» området på norsk sokkel? 

Faktum er at det er andelene i Gjøa
og Vega som har kommersielt aller
størst verdi og som sikrer oss langsikti-
ge og gode inntekter. 

Det er ingen tvil om at Edvard Gri-

eg-feltet er et meget spennende pro-
spekt, men i likhet med Per Spelmann
så ligger det en tanke bak på hvorfor
vi bytter bort deler av nettopp dette
feltet. Det må riktignok nevnes at det
er én stor forskjell på Per Spelmanns
og Wintershalls byttehandel. Per Spel-

mann hadde bare en eneste ku og byt-
ta henne bort. Vi i Wintershall har mer
enn 40 lisenser på norsk sokkel og er
operatør for over halvparten av dem.
Blant dem finner vi noen av de mest
spennende prosjektene på norsk sok-
kel, for eksempel Maria som ligger rett
utenfor Trøndelags- og Mørekysten.

Nettopp Maria spiller en viktig rolle
i hvorfor vi valgte bort en andel i Gri-
eg. Utviklingen av Maria-feltet står
sentralt i vår organisasjon og er en vik-
tig del av det framtidige Wintershall.
Funnene som er gjort her og på andre

lisenser viser at vi spiller i toppdivisjo-
nen innen leting på norsk sokkel. Nå
står vi overfor den fantastiske utfor-
dringen det er å skape en utbyggings-
organisasjon og en driftsorganisasjon. 

For å lykkes i dette hadde vi flere
valg, men da muligheten for å overta

Brage bød seg, var valget enkelt. Vi
skal overta operatøransvaret for Bra-
ge-feltet, så fremt myndighetene og
partnerne godtar oss. Noe vi tror og
håper vil skje. Dette vil i så fall bli sel-
skapets første operatørskap av et pro-
duserende felt på norsk sokkel. 

Per Spelmann valgte å bytte til seg
en god og moden fiolin, i visshet om
at dette var en fiolin som ville låte bra.
På samme måte vet vi at Brage-feltet
vil låte bra for oss. Statoil er og har
vært en god operatør for Brage. De
ansatte på feltet sitter med solid kunn-

skap, ikke bare om feltet, men også
om hvordan en drifter et felt på aller
beste måte. Vi håper derfor så mange
ansatte som mulig blir med over til
Wintershall, både fra hav- og land-
organisasjonen. 

Det er søkt om forlenget levetid for
feltet og vi vil sammen med partnerne
gjøre hva vi kan for å holde produksjo-
nen på et stabilt nivå så lenge som
mulig. Akkurat som «Per Spelmann
han spela og fela ho let / så gutane
dansa og jentene gret» skal Brage
være med å få våre ansatte til å danse
og få vårt Maria-felt, og forhåpentlig
framtidige felt, til å produsere mye
hydrokarboner. 

Ja, Brage er et modent felt, og sam-
men med Gjøa og Vega passer det
perfekt inn i vår portefølje og strategi
om å utvikle norsk oljevirksomhet og
skape verdier. Vi vet at dette er et nytt
kapittel i Wintershall-eventyret, og
kanskje også et lite kapittel i norsk 
oljehistorie…

«Du gamle gode Brage, du Brage,
du fela mi!»

Og til slutt skal det sies at vi fortsatt
har 15 prosent igjen i Edvard Grieg – vi
bytta ikke engang bort hele kua!

«Det må riktignok nevnes at det er 
én stor forskjell på Per Spelmanns og 

Wintershalls byttehandel. Per Spelmann hadde
bare en eneste ku og bytta henne bort. 

Vi i Wintershall har mer enn 40 lisenser på 
norsk sokkel og er operatør for over 

halvparten av dem!»

«Bytta bort Grieg, fikk Brage igjen»

Det siste tiåret har Statoil i all
hovedsak fokusert på feltnær
leting i Norskehavet, men
prognosene viser at produk-
sjonen vil falle kraftig etter
2020. Selskapet jobber nå med
en ny strategi for å holde pro-
duksjonen oppe. 

Statoils mann på Stjørdal, Morten Lok-
tu, vil finne et elefantfelt i Norskeha-
vet. Det skal hete Johan Nygaardsvold
og bør være på plass innen 2015. Det
ambisiøse målet om et gigantfunn i
Norskehavet fremsettes med en liten
porsjon humor, men bak tidsfrist og
navneforslag, er det 100 prosent alvor,
forsikrer informasjonssjef for Statoil på
Stjørdal, Sverre Kojedal.

– Funnet av Johan Sverdrup i et
modent område i Nordsjøen gir inspi-
rasjon og optimisme for større funn
også andre steder, sier Kojedal. 

Med det som utgangspunkt  jobber
Statoil nå med en revitalisering av le-

tingen i Norskehavet. Selskapet vil
fortsatt jobbe med mindre funn som
kan fases inn i eksisterende utbyg-
ginger, men skal i større grad se på
muligheten for større frittstående
funn.

– Kort fortalt er planen å sette sam-
men tverrfaglige grupper hvis oppga-
ve er å se på Norskehavet med helt
nye briller. De skal utfordre den eksis-
terende tankegangen rundt leting, og
bryte med det etablerte, for å finne ut
hvilke andre muligheter vi har i Nor-
skehavet, forklarer Kojedal. 

Han har stor tro på at det skal gå an
å finne nye større felter. 

– Går det på Sverdrup, så bør det
være mulig andre steder, avslutter
han.

Statoil på elefantjakt i Norskehavet

– Funnet av Johan Sverdrup i et modent område i Nordsjøen gir inspirasjon og
optimisme for større funn også andre steder, sier informasjonssjef for Statoil på
Stjørdal, Sverre Kojedal.
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Pioneer of safe work 
at height
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 Engineering & Installation Planning

 In-Service Inspection & Maintenance

 Fabrication & Workshop Services

 Safety and Rescue Training & Equipment
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Linjebygg Offshore (LBO) har i
høst gjennomført to store
oppdrag i forbindelse med
Statoil’s tiltak for forlenget
levetid på Njord A. Spesielt
har det store dekksrammepro-
sjektet, gjennomført av LBO’s
ISO-avdeling, engasjert svært
mange personer offshore.
Parallelt har LBO, ved bruk av
sine fjernstyrte verktøy for
operasjoner i skvalpesonen,
gjennomført en krevende
installasjon av anodemasse ca
fem meter under havoverfla-
ten på skaftene på Njord.

– I høyaktivitetsperioden har LBO hatt
rundt 130 mann i sving ute på dekks-
rammeprosjektet, hvor plattformens
understell ble renovert og robust-
gjort. – For å illustrere omfanget i pro-
sjektet så har vi bygd stillas tilsvarende
to fotballbaner, 8000 m3 innkledning
med presenning, brukt 6000 liter ma-
ling og 170 tonn blåsesand. Alt har
foregått under dekk med sju meter
som minste avstand til havoverflate,
med de utfordringer det medfører i
forhold til vær og vind. LBO trekker
også frem det gode samarbeidet med
BIS Industrier, STS-Gruppen og Brø-
drene Langset, sier LBO’s ISO-leder på
Njord, Lars Bae. 

– Alle har levert topp kvalitet, til
rett tid og uten alvorlige hendelser.

Njord A var designet for en levetid
på 15 år fra produksjonsstart i 1997.
Dekksrammeprosjektet er et av flere
tiltak som bidrar til at plattformen gjø-
res klar for mange nye år i havet.

Vellykket oppdrag i skavlepsonen
LBO har nytt stor suksess med sitt
egenutviklede skvalpesoneverktøy. På
Njord A var oppgaven å installere ano-
derammer ved ledehjulene for forank-
ringskjettingene. På Njord er disse
plassert kun 2-3 meter under vannlin-
jen, noe som gjør det ekstra utfor-
drende på grunn av bølger og strøm-
ninger.               

– Anoderammene som nå er instal-
lert på Njord veier hver ca. 9 tonn.
Våre fjernstyrte skvalpesoneverktøy, i
kombinasjon med avanserte tilkomst-
og riggemetoder, har igjen bevist sine
fortrinn ved arbeid i den krevende
skvalpesonen, sier prosjektleder Ståle
Karlsen. 

LBO Subsea Testsenter på Dora i
Trondheim har stått for fullskala tes-
ting av løsningene. Her får også alle
operatørene realistisk trening før offs-
hore utførelse. Prosjektet har offshore
hatt en fast bemanning på seks opera-
tører og en feltingeniør.

Tre av fire anoderammer er instal-

lert i 2012, den siste av disse skal in-
stalleres så snart boligplattformen Flo-
atel Superior er på plass igjen etter re-

parasjon. Fase 2 av anodeinstallasjo-
nen er planlagt i 2014, hvor ytterligere
12 rammer skal installeres.

Rekordstor aktivitet på Njord A
Linjebygg Offshore:

LBOs klatrelag klargjør
anoderammen som skal senkes
videre ned ca 5 meter under
havoverflaten og installeres til
søyle C20 på Njord A.
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Politikeren har ordet

for 15 år siden

Saga skal drive storfeltene
på Haltenbanken Sør
Haltenbanken Sør består av de 4 fel-
tene Kristin, Lavrans, Trestakk og Tyri-
hans, og Saga og Statoil er de største
lisenshaverne. Partnerne har inngått
avtale om at Saga har ansvaret for ut-
byggingen og Statoil for transport og
terminal. Produksjonen kan starte i
2002.    

Stort funn på Ormen
Lange
Optimismen er stor i Norsk Hydro et-
ter at første hull er ferdigboret med
anslag rundt 100 mrd m3 gass. Fun-
net er kanskje det største på norsk
sokkel etter Troll sier informasjonssjef
Tor Steinum i Hydro.   

Njord ny rekord for Hydro.
Utbyggingen av Njordfeltet satte re-
kord i tempo for Hydro. Det tok bare
30 måneder fra feltet ble bestemt ut-
bygd til første olje var på dekk den
30 september. Og prisen holdt seg
også innenfor budsjett på 5,4 mrd
kroner. Feltet drives av en fremskutt
driftsorganisasjon på 15 personer i
Kristiansund.   

PGS overtar Golar-Nor og
forblir i Trondheim
Det kommer ikke på tale å flytte or-
ganisasjonen til Oslo selv om PGS har
overtatt Golar-Nor sier adm dir Kaare
M. Gisvold. Både PGS og vi mener
det er riktig å bygge på det sterke
faglige miljøet vi har i Trondheim. I
tillegg vil vi opprette et kontor i Aber-
deen for å ta hånd om FPSO’ene vi
har på engelsk sektor.

Nr 4, november 1997

Norge er en dyktig nasjon, og nord-
menn er et heldig folk. Vi har prestert
utrolige bragder ute på sokkelen, og vi
har bygget en industri i land som gjør
at vi skiller oss ut i verden. Resultatene
vi har oppnådd så langt, gjør at vi leg-
ger lista litt høyere.

De gode tidene er naturligvis drevet
av en all time high oljepris i 2011 på
111 dollar fatet. Ikke siden amerika-
nerne begynte å registrere oljesalget i
1861, har oljeprisen ligget så høyt
over et helt år. Den er der oppe under
taket fortsatt, og det svekker ikke mo-
tivasjonen til noen.

Det er flere forhold som gjør at jeg
er svært optimistisk på Midt-Norges
vegne. Statistisk sentralbyrå har bereg-
net at norsk økonomi flyr høyt, og i
hvert fall frem til 2016. Norsk økono-
mi fortsetter å gå én vei, oppover.
Konjunkturoppgangen satte inn våren
2011, og den varer i fire år til. Det er
også beregnet at utlånsrenten neppe
passerer fem prosent før mot slutten
av 2015.

Sørover i Europa er det krise, og
den går ikke raskt over. Den interna-
sjonale økonomien demper veksten i
Norge. Hvis det er et område som kan
bli farlig, så er det vår egen kostnads-
vekst på prosjekter i olje og gass. Noen
av oppgavene vi står foran på sokke-
len kan vanskelig tåle høyere kostna-
der. Derfor håper vi på at industrien
fortsetter teknologiløpet på brønn og
boring. Mer avansert subsea og ny-
tenkning kan gi større lønnsomhet.

Analyseselskapet Rystad Energy har
i en markedsrapport for det norske
offshoremarkedet sagt at investering-
ene i norsk oljevirksomhet vil øke til
250 milliarder kroner i 2015. I år er de
samme investeringene på 185 milliar-
der kroner.

Det som kommer nå kan deles opp

i fire ulike bokser:
• Utbygging av storfunnet Johan Sver-
drup i Nordsjøen
• Økt utvinning og kompresjon i Nor-
skehavet
• Nytt feltområde Aasta Hansteen og
rør til Nyhamna
• Borekampanje i Barentshavet og re-
kordstor leterunde

Jeg vil si litt om de to punktene i
midten. Produksjonsboring av gamle

felt og nye satellitter blir et stort områ-
de i flere tiår fremover. Petoro sier i sin
siste kvartalsrapport at det er behov
for å bore 1 000 nye produksjonsbrøn-
ner i felt der staten har direkte eieran-
deler. Petoro har også vært en pådriver
for å ta ut mer olje i gamle felt. Felt
som Njord, Draugen og Heidrun har
fortsatt en lang levetid med å inves-
tere i ny teknologi. Med disse merkes-
teinene ute i havet, blir det lønnsomt å
trekke inn små slumper også.

Gevinstpotensialet på økt utvinning
er stort. Jeg viser bare til hva som er
oppnådd av ConocoPhillips og BP med
Ekofisk og Valhall i Nordsjøen. Forhå-
pentligvis blir Statoil og Shell like dyk-
tige i Norskehavet. Én prosent økt ut-
vinning på norsk sokkel, betyr 250 mil-
liarder kroner i driftsinntekter.

Prosjektet Aasta Hansteen og leg-
ging av eksportrør og ombygging av
Nyhamna, er utbygginger som vil pre-
ge aktivitetene i oljebyen Kristiansund
frem til 2020. Lisensen i Linnorm har
vedtatt en utsettelse for å vurdere ut-
byggingen på nytt, både med hensyn

til reservoar og økonomi. Det betyr
ikke at Linnorm legges bort, og det får
neppe noen konsekvenser for røret fra
Hansteen til Nyhamna. Prosjektet er
robust uten Linnorm.

I tillegg er vi inne i en aktiv periode
i ettermarkedet på subsea. Utviklingen
rundt Vestbase og de andre industri-
klyngene i Kristiansund viser at service
er et stort område. Stadig vekk kom-
mer det nye firma som etablerer seg.

Andre utvider og bygger nytt. Industri-
en finner også frem til nye industriare-
aler. I en vertskommune i oljeservice er
det påtrykk om å legge til rette for in-
dustriareal.

Vi ser også at spesialskipene blir
både flere og større. En skog av lete-
rigger er på vei til norsk sokkel, og de
skal utrustes for å tåle mer ekstreme
forhold. Bytte av mannskap skjer ofte i
Kristiansund. Helikoptertrafikken lig-
ger også an til «all time high» i år med
90 000 passasjerer. Det var med stor
lettelse vi fikk på plass utvidelse av rul-
lebanen med sikkerhetssoner på
Kvernberget. Om få år er også nye ter-
minalbygg på plass.

Vi skal ikke klage mye når vi hører
at Norge fortsetter med å være ver-
dens største offshoremarked. I de
nærmeste årene er det mange oppga-
ver som må løses. Mye godt arbeid må
leveres for planlagte prosjekter. Politisk
kommer vi til å holde blikket også på
nye leteområder, ikke bare i mellom-
rundene og nær modne felt. På dypt
vann er det to letesuksesser knyttet til

Aasta Hansteen og Ormen Lange. Dis-
se to feltene ble funnet så tidlig som i
1996 og 1997. Vi har tro på dypvanns-
områdene, og vi etterspør hos selska-
pene hvilke planer de har. Norskehavet
som helhet er ennå lite utforsket. Hittil
har vi stort sett holdt til på grunt vann.
Snart kommer de første boringene i
sub-basaltområder vest i havet. Det er
noe Kristiansund vil være med på.

Med hendelsen rundt boligplattfor-
men på Njord-plattformen oppsto en
situasjon med evakuering av ca. 330
oljearbeidere. Jeg vil gi ros til hele ap-
paratet som sørget for at alt gikk bra.
Det var en flott gjennomført opera-
sjon, og det viser hvor viktig det er at
beredskapsplanene fungerer og at
Kristiansund er en viktig by for helse,
miljø og sikkerhet på midtnorsk sok-
kel.

I en artikkelserie i Adresseavisen i
sommer om petroaksen som går
gjennom de tre midtnorske fylkene,
ble det synliggjort hvor forskjellige by-
ene er – og hvor genialt de utfyller
hverandre som klynge for Norskeha-
vet. Der sunnmøringen er god på skip,
har Kristiansund havn og oppdrag, og
Trondheim blir verdens teknologiby på
økt utvinning. Orkanger er rørbyen,
Tjeldbergodden har rikgassen og Ny-
hamna er sammen med feltsenteret
Åsgard B våre gassknutepunkt for ek-
sportgass. Verdal er eksperter på stål-
plattformer.

Samlet er vi unike. Det er spisskom-
petanse, og vi er komplementære.

Trøndere og møringer kan både
samarbeide og konkurrere, og jeg ser
en tendens til at pokalene stadig of-
tere havner i Mørebyene. Det er vel
også et tegn på at møringene har he-
vet seg i det siste. Konkurransen gjør
alle bedre!

Per Kristian Øyen, Arbeiderpartiet, ordfører i Kristiansund.

Lista legges høyere

«I en artikkelserie i Adresseavisen i sommer 
om petroaksen som går gjennom de tre midtnorske
fylkene, ble det synliggjort hvor forskjellige byene 

er – og hvor genialt de utfyller hverandre 
som klynge for Norskehavet.»
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Gasskompresjon er et av
Statoils viktigste tiltak for å
levere volumer på eksiste-
rende felt på norsk sokkel.
Under ONS fikk Statoil og
Aker Solutions innovasjonspri-
sen for Åsgard havbunns gass-
kompresjon.

– Vi er glade og stolte for å vinne den-
ne prisen. Med denne teknologien på
plass kan utvinningsgraden og leveti-
den for flere gassfelt økes i betydelig
grad. Fra Mikkel og Midgard på Ås-
gard-feltet økes utvinningen med 280
millioner fat oljeekvivalenter, sa tekno-
logidirektør i Statoil Siri Espedal Kin-

dem etter utdelingen. 
Åsgard havbunnsgasskompresjon

skal bidra til å opprettholde produk-
sjonsnivået for Midgard- og Mikkel-
gassreservoarene på Åsgard-feltet. De
to reservoarene er bygget ut med hav-
bunnsinstallasjoner, og brønnstrøm-
men blir sendt i felles rør til Åsgard B-

plattformen, henholdsvis 50 og 70
kilometer unna.

Innovasjonspris til Åsgard havbunnsgasskompresjon

Torgeir Nærø er tilsatt som ny adm.
dir. i Aak. Nærø er i dag partner i
Idevekst Energi AS, der han har vært
med fra starten i 2006. Dette selska-
pet arbeider med rådgivning og
«management for hire» mot olje-
og gass-/energi-selskaper, særlig
med strategi og kjøp/salg av selska-
per. Nærø har arbeidet som leder
for mindre selskaper innen olje- og
gassbransjen og som rådgiver for le-
delse/eiere.

Han var med i ledergruppen i
CMR-konsernet frem til han i 2006
gikk inn i Idevekst Energi. Nærø er
ingeniør fra Marinavdelingen ved
Bergen ingeniørhøyskole og sivil-

økonom fra NHH.
Han tiltrer stillingen 1. desem-

ber.

Ny administrerende
direktør i Aak AS

Teknologidirektør i Statoil
Siri Espedal Kindem.
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Certex International Offshore Services

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

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

to supply the perfect package for your business.
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AAK ble etablert i 1987 som et
senter for klatring og fjellsport
i Åndalsnes i Romsdal. To år
etter oppstarten endret selska-
pet fokus, og i 1991 introdu-
serte AAK sammen med
Statoil tilkomstteknikk som
metode på norsk sokkel. 

Samtidig fikk også selskapet gjennom-
brudd som leverandør av fallsikrings-
utstyr gjennom et utviklingsprosjekt
med Telenor om en ny seletype. Hele
denne tiden har Aak vært engasjert i
nasjonale og internasjonale fora for
standardisering av metoder og utstyr
for sikkert arbeid i høyden.  

I dag har Aak 23 år med erfaring
fra olje og gass på norsk – og engelsk
sektor, og har spesialisert seg på kre-
vende atkomst til utsatte steder i kre-
vende miljø. I 2009 tok også Aak ste-
get ut i offshore vind bransjen
gjennom oppdrag på Alfa Ventus, som
var den første test- og demoparken
for offshore vind i Europa. Aak har nå
tilsammen 180 erfarne og høyt kvalifi-

serte ansatte, som representerer fler-
faglige team og løsninger. I dag leverer
Aak tjenester gjennom selskapene
Aak AS, Aak Safety AS, og Aak IRV AS
innen engineering, inspeksjon, instal-
lasjon, modifikasjon, reparasjon og
vedlikehold, decommissioning, sikker-
hetsutstyr, rådgivning, opplæring og
prefabrikasjon. Videre er Aak lokalisert
med kontorer i Bergen, Stavanger,
Kristiansund, Åndalsnes, Verdal og
Svarstad.

Forståelsesbasert Sikkerhet – FSB
Gjennom 23 års arbeid i industrien har
AAK utviklet en egen sikkerhetsfiloso-
fi, som de kaller Forståelsesbasert Sik-
kerhet (FBS). 

– Denne sikkerhetsfilosofien tar for
seg sammenhenger mellom kompe-
tanse, trening og erfaring. Kjente be-
greper som doble barrierer og kame-
ratsjekk er fundamentet, og kommer
fra klatremiljøet. Elementer fra sikker-
hetsfilosofien er også en del av Aak sin
interne opplæring og eksterne kurs,
opplyser Leif Røv, konstituert daglig le-

der i Aak.
Aak sin sikkerhetsfilosofi er en er-

kjennelse av at en stor andel av ulyk-
kene skjer som en følge av menneske-
lig svikt, og at det i denne sammen-
heng er viktig med en forståelse for
hvilke farer og situasjoner som kan

føre til skader og ulykker. 
– Evnen til å handle sikkert kan

henge sammen med en forståelse for
konsekvenser av egne handlinger og
forståelse for konsekvenser av andres
handlinger, avslutter Røv.

Aak jubilerer – 25 år i høyden


