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I 2015 skal SINTEFs flerfaselab i Trondheim bli
enda mer unik. Da vil den som første og 
eneste anlegg i verden kunne kjøre industriskala

trefase eksperiment. På sikt vil dette bedre sikker-
heten, bidra til ny teknologi og muliggjøre utbyg-
ginger som i dag ikke er lønnsomme.

Karl Johnny Hersvik tiltrer som ny sjef for Det
norske 1. april neste år. Hovedoppgaven blir 
naturlig nok Ivar Aasen, som vel må kalles det
viktigste prosjektet i selskapets historie.



Av Christian M. Bachke

LEDER

Neste utgave kommer 26. februar 2014.

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

www.midnor.no

Statoil melder om et nytt stort olje-
funn av god kvalitet like ved Njordfel-
tet. Dette er det tredje oljefunnet sel-
skapet gjør i Norskehavet på like
mange boringer. 

En imponerende funnrate, og
mest gledelig av alt, alle tre ligger i
modne områder hvor de lett kan 
kobles opp mot eksisterende infra-
struktur på henholdsvis Norne, 
Åsgard eller Njord. Det betyr at fel-
tene raskt kan bygges ut og komme i
produksjon til gunstig kostnad.

Det har vært stor boreaktivitet i
Norskehavet i år, og funnraten ligger
på imponerende 50 prosent, 

Norskehavet har derfor blitt et av
de mest interessante leteområdene

på norsk sokkel, og dette betyr stor
boreaktivitet i årene som kommer.
Dette gir stor aktivitet på Vestbase og
for alle aktørene som er samlet der,
og funn vil gi ytterligere aktivitet for
leverandørindustrien.

Dette – i tillegg til utbyggingene
på Asta Hansteen, Zidane, Maria, 
Asterix, Skuld, Hyme, Fogelberg, 
Polarled og utvidelsene på Ormen
Lange med totale investeringer på
rundt 50 mrd per år i tiden frem-
over – betyr at aktivitetene i Norske-
havet vil bli all time high.

Vi sier derfor: Look to Mid-Norway
de nærmeste årene! Her blir det 
business for alle som er kvalifisert og
melder seg på!

Aldri før har så mange ingeniører
startet opp egne teknologibedrifter i
Trondheim. De siste 20 årene er det
etablert ca. 500 slike bedrifter, 50
prosent av disse kommer fra NTNU
og Sintefmiljøet i Trondheim.  Et bety-
delig antall kommer også fra Statoils
forskningssenter på Rotvoll. Totalt
har disse bedriftene ca 10.000 ansat-
te og en egenkapital på rundt 6 mrd.

På NPF Trøndelag sitt høstmøte 
redegjorde tre av disse om den
kronglete veien fram til suksess. Sta-
het kreves, det tar alltid lengere tid
og koster mye mer enn planlagt. Som
Lars Andre Solberg i Aptomar uttryk-
te det: Oljebransjen er meget konser-
vativ. De kjøper ikke teknologi for
teknologiens skyld. De kjøper løs-
ningen på et problem de har eller løs-
ninger som gir økt oljeutvinning.

Et klassisk eksempel er Interwell
som produserer en avansert brønn-
plugg som nå selges over hele ver-
den. Fra starten i 1992 og 10 år frem

var staben på to-tre mann. Deretter
tok det helt av og de omsetter nå for
750 millioner. 

Gründerne tok ut et tresifret milli-
onbeløp hver ved salg av 30 prosent
av bedriften. En bonus vi unner dem
av fullt hjerte! Og forhåpentligvis en
spore til forskere og teknologer som
har en god løsning på et problem 
eller en flaskehals i oljebransjen. 

Flere av teknologibedriftene som
har lykkes gir ære til Statoil som med
sin store forskerstab i Trondheim har
vært en nyttig partner både faglig og
gjennom sine økonomiske støtteord-
ninger. Innovasjon Norge er også en
nyttig partner, og private såkornfond
spiller en viktig rolle.

Konklusjonen er at teknologimiljø-
et i Trondheim med NTNU, Sintef og
Statoil FoU i viktige roller vil få en sta-
dig sterkere stilling i utvikling av nye
teknologibedrifter i Norge. Og det er
ekstremt viktig, for det er disse vi skal
leve av i fremtiden!  

Fantastisk treffprosent 
i Norskehavet

Lenge leve oljegründerne fra
forskningsmiljøene!

Oljemessa Offshore Europe 
i Aberdeen i begynnelsen av
september har 63.000 besø-
kende og 1500 utstillere fra 37
land i utstillingshaller på til
sammen 27.200 kvadratmeter.
Den har nå rykket opp til å bli
verdens nest største oljemesse
etter OTC i Houston.

De 24 midtnorske bedriftene som alle
satser sterkt internasjonalt kan se til-
bake på en hektisk uke med besøk fra
hele verden på den 384 kvm store
midtnorske standen. God beliggenhet

like ved populære stands som Shell,
Gas de France, Subsea 7 og andre
kjente selskap sørget for godt besøk til
utstillerne. 

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, som har kontorer på flere kon-
tinenter, finner at Offshore Europe er
en av verdens viktigste oljemesser og
et effektivt utstillingsvindu for å øke
sin internasjonale kontaktflate.

Sterk midtnorsk 
markering i Aberdeen

Teekay Petrojarl på Midt-Norgestanden hadde godt besøk av kunder fra hele
verden.

I Midt-Norge-kantina var det travle dager hvor trøndersodd med godt drikke
ble servert til et internasjonalt publikum.
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Trykksak

Like sikkert som grevinnen og
hovmesteren er det at olje-
bransjen samles i Kristiansund
som en del av oppkjøringen til
julestria.   

Årets tema er «Ny tid», og dagen man
skal sette av er 5. desember.

– Dette berøres på forskjellig vis i
programmet: Vi kan nevne ny regje-
ring, ny olje  og energiminister,  ny po-
litikk, nye rammebetingelser, ny tek-
nologi til havs og på havbunnen, nytt
om prosjekter, nye utfordringer med
hensyn til konkurransekraft, markeds-
muligheter og flaskehalser. Den nye
LO -lederen vil formidle egne tanker
rundt den sterke petroleumsveksten.
Den faglige delen av programmet av-
sluttes med sosialt entreprenørskap,
som representerer et nytt tema for 
Desemberkonferansen, opplyser KOM
Vekst som arrangerer konferansen.

Programmet er fylt til pipa med
gode foredragsholdere, men noe av
det man må si det knytter seg mest
forventning til er hva Jens Stoltenberg
vil bringe til torgs som opposisjonspo-
litiker hva bruk av oljepenger angår.

Vår nye olje- og energiminister Tord
Lien kommer også for å redegjøre for
den nye regjeringens olje- og gasspoli-
tikk. Hele programmet er å finne på
KOM Vekst.

– En ny tid
Desemberkonferansen 2013:

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 populært møte-
sted med over 170 gjester fra oljesel-
skap, industri og det politiske miljø.

Bacalao Get-together:

Ola Borten Moe sammen med ordfører i Kristiansund Per Kr. Øyen foran en fullsatt sal på
Desemberkonferansen i fjor. Det er allerede 270 påmeldte til årets konferanse den 5. desember.

Tjeldbergoddenkameratene samlet igjen under fjorårets konferanse. Gammelordførerne Knut Baardset, Aure, (t.h.) og
Johan Stølan, Hemne, minnes de dager da metanolfabrikken på Tjeldbergodden ble etablert. Ordfører i Hemne, Ståle
Vaag (t.v.) lytter interessert til hvordan godt politisk arbeid resulterer i ny industri og nye arbeidsplasser.

Mat, drikke og nettverk
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Godt i gang med Ivar Aasen
Geir Hjelmeland har nå vært
prosjektdirektør for Det nor-
skes Ivar Aasen i et halvt år.
Han leder det som må kalles
det viktigste prosjektet i sel-
skapets historie. 

– Jeg sover godt om natten, men ikke
for lenge, det har jeg ikke tid til, sier
han.

Etter 24 år i ConocoPhilips, i inn-
og utland, er Hjelmeland tilbake i
hjembyen Trondheim.

Å ta riktige beslutninger til rett tid
er nøkkelordet for Geir Hjelmeland.
Riktige beslutninger for prosjektet, for
Det norske, og for eierne i lisensen. 

– Jeg vet hva som kreves fra selska-
pet, eierne, partnere i lisensen, leve-

randørene og andre. De følger alle
nøye med på at vi gjør jobben skikke-
lig. Jeg vet også at dette dreier seg om
et teamarbeid, det er ingen enkelt-
personer som er viktigere enn andre.
Jeg har et ansvar for at alle interesse-
grupper jobber godt sammen. Å få
prosjektteamet til å gjøre en god jobb
er en krevende jobb – og det er min
oppgave å lede dette arbeidet. Det er
viktig at vi går i takt, og at vi går i sam-
me retning, forteller han.

– Det er mitt ansvar at de riktige
beslutningene blir tatt. Jeg er ydmykt
stilt overfor den oppgaven det er. Jeg
liker utfordringer, og liker å løse disse
sammen med andre, legger han til.

Måtte si ja
Geir Hjelmeland kunne til slutt ikke si
nei da han ble spurt om å ta jobben.
Det passet også med konas ønsker,
skole for barna, samt at de de fikk 
kortere vei til hytta på Oppdal. Hele fa-
milien kom hjem.

– Jeg ville være med å utvikle et lite
selskap til å bli stort og vesentlig. Jeg
har fulgt med Det norske lenge. Det er
ikke ofte du kan ta på deg en så spen-
nende og utfordrende oppgave i et så
interessant selskap. For meg var det en
totalpakke. Jeg ville angret hvis jeg
ikke sa ja til å bli med på dette.

I sin fartstid i ConocoPhilips har han

hatt mange arbeidsoppgaver. Det siste
utviklingsprosjektet var å få på plass
plan for utbygging og drift på Ekofisk
sør. Han er utdannet sivilingeniør fra
maskinlinja på NTNU og har en MBA
fra Washington. 

Hjelmeland har stor tro på at de

skal nå målet om å få Ivar Aasen i 
produksjon i fjerde kvartal 2016. 

– Det vil kreve full innsats fra oss
alle og støtte fra omgivelsene rundt
oss. Vi er mange som skal få Ivar 
Aasen under huden, avslutter en opti-
mistisk Hjelmeland.

Byggingen av plattformdekket
og understellet til Ivar Aasen
er nå i gang. Første stål er 
kuttet både for plattformdekk
og understell.

Arbeidende styreleder Sverre Skogen
hadde æren av å slå på startgongong-
en på verftet i Batam i Indonesia. Han
trykket også på den rette knappen på
verftet Arbatax på Sardinia. 

Lørdag 2. november startet SMOE
fabrikasjonen på verftet i Batam i 
Indonesia, og mandag 4. november
startet fabrikasjonen i Singapore. I 
tillegg til stålkuttingen var det fest
med innslag av lokale indonesiske tra-
disjoner som dans, røkelse, bakkefyr-
verkeri og «hitting the Gong». 

I forbindelse med fabrikasjonsstar-
ten hos SMOE hadde Det norske en
HMS-gjennomgang av verkstedhallen
hvor strukturkomponenter til Ivar 
Aasen-plattformen skal bygges. Ifølge
selskapet var resultatet av inspeksjo-
nen meget bra. 

På Arbatax sørget Sverre Skogen
for at produksjonen av understellet
kom i gang. Her ble det gitt presenta-
sjon både av Saipem som selskap, og
av verftet – inkludert en gjennomgang
av alt rundt helse- miljø og sikkerhet.

Stål kuttet i Singapore og på Sardinia

Sverre Skogen inspiserer avansert
skjæreutstyr på Arbatax-verftet på Sardinia,
og skjærer det første stålet til Ivar Aasen.

Karl Johnny Hersvik
tiltrer som sjef for Det
norske 1. april neste år.
Hovedoppgaven blir
naturlig nok Ivar
Aasen.



Det norske på skattejakt
Den norske kontinentalsokkelen er full av skatter, store og små. Vi er alltid på jakt, 
og det har gitt resultater. Vi er med på det gigantiske Johan Sverdrup-funnet. 

Utbyggingen av Ivar Aasen-feltet er i rute. I Barentshavet fant vi i september 
Gohta etter en jakt i nye bergarter. Igjen gode nyheter for Barentshavet.

Les mer om Det norske på www.detnor.no www.detnor.no

Vanntett Design 2013
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Kutting og fjerning av 
konstruksjoner topside er 
ofte knyttet til større 
modifikasjonsprosjekter. 
Med LBOs nye og unike kald-
kutteverktøy kan slik kutting
gjennomføres i klassifiserte
soner uten at anlegget må
stenges ned. 

Utstyret har alt vært i bruk offshore på
flere kuttejobber, og flere nye prosjek-
ter står på listen for 2014. 

– Etter en innovasjonsprosess be-
sluttet vi i LBO i 2011 å se på mulighe-
ten for å utvikle et helt nytt verktøy for
kaldkutting top-side med bruk av dia-
manttråd, som er en svært effektiv
kuttemetode for stål og edlere metal-
ler, sier fagleder Geir Olav Aarstad i
LBO, som har vært ansvarlig for utvik-
lingsprosjektet. 

Et viktig krav var – foruten å til-
fredsstille ATEX-direktivets bestem-
melser – at det nye kutteverktøyet
måtte ha stor mobilitet. 

– Top-side er ofte ensbetydende

med trange og vanskelig tilgjengelige
områder, og når dekksplass alltid er en
utfordring så vi at mobilitet ville være
et ekstra viktig fortrinn, utdyper han.

Hendig størrelse
Det komplette verktøyet består nå av
en liten, men kraftig HPU (hydraulisk
powerunit) og en TYROLIT diamant-
tråd-sag, med tråd utviklet av Husq-
varna. Begge er små og mobile enhe-
ter for enkel håndtering i trange omgi-
velser. 

Selve HPU’en er ikke større enn en
Euro-palle i grunnflate og utformet
nettopp for å kunne trilles med en jek-
ketralle eller løftes med kran etter
egne løftepunkter. Enheten har flere
sikkerhetsbarrierer som automatisk
stenger ned systemet dersom noe
uventet skulle oppstå.

– Diamanttråden er også spesielt
valgt ut på grunn av sine gode kutt-
egenskaper. Alt er testet av GexCon i
Bergen i henhold til ATEX-direktivets
bestemmelser for Klasse 2, for bruk i
sone 1 og 2 som er klassifiserte områ-

der, delt opp i sannsynligheten for
hvor stor sjanse det er for at det kan
forekomme en lekkasje av gass og
hydrokarboner innenfor en viss tidspe-
riode.

Testene tilfredsstiller DNV sine krav
til kaldkutteutstyr, og et eget sertifikat
for dette unike kaldkutteverktøyet er
nå under utstedelse, sier Aarstad – og
legger til at utstyrets hendige størrelse
og vekt gjør at LBO ser store mulighe-
ter for effektivisering av mange kutte-
operasjoner, også kutting utenom
klassifisert sone der det er trangt å
komme til.

Vellykket demo
Interessen for verktøyet var også stor
da LBO nylig arrangerte demo-dager
på Dora i Trondheim. Her var oljesel-
skaper og kontraktører invitert til å se
utstyret i bruk, og tilbakemeldingene
var mange og gode. I uken som var
satt av til demoen var selskaper som
Statoil, Det Norske, Kværner, Reinert-
sen, Fabricom, MainTech til stede, 
i tilegg til leverandører og samarbeids-
partnere.

Med innovative verktøy har
LBO etter hvert muliggjort
operasjoner i den utsatte
skvalpesonen – den øvre del
av havet der konvensjonelle
metoder ikke kan benyttes på
grunn av strøm og bølger. 

De har bedret adkomsten betydelig
med sitt Splash Zone Concept, som
består av en rekke skreddersydde til-
komstverktøy for arbeid i skvalpeso-
nen, herunder også spesielle kutte-
verktøy, kofferdam for arbeid på 
risere, osv. Felles for alle løsningene er
at de installeres og posisjoneres med
LBO’s spesielle kjernekompetanse
innen avansert tilkomst og rigging på
vanskelig tilgjengelige steder. Siste
skudd på stammen er ACFM subsea
inspeksjonsmetoden som LBO kombi-
nerer med sine Splash Zone-verktøy.
AFCM er en teknologi hvor man bru-

ker elektromagnetisk stråling for å for
å inspisere sveiser og stålstrukturer.

– I praksis betyr det at det nå er
mulig å gjøre inspeksjoner – både 
visuelt med kamera – men nå også
med mer avanserte NDT i den vanske-
lig tilgjengelige skvalpesonen. Slik kan
oljeselskapene gjennomføre gode 
tilstandskontroller på struktur og 
montert utstyr på en sikker måte og
med gode inspeksjonsverktøy. Det er
ikke minst aktuelt i forbindelse med.
levetidsforlengelsesprosjekter, men
også på nyere installasjoner slik at
man unngår senere overraskelser som
følge av sjelden eller dårlig tilstands-
kontroll. Vi opplever stor interesse nå
fra mange selskaper i inn- og utland
som ser de samme fordelene som vi
her påpeker, og som gjør potensialet
for våre løsninger svært interessant,
forteller Leif Erling Aasan, markedssjef
i LBO. 

NDT tester i skvalpesonen

Linjebygg Offshore kutter nye barrierer

Inspeksjon i skvalpesonen offshore demonstrert i Linjebygg Offshore’s store
tank på Dora i Trondheim. Marius Sveen (LBO, i hvit hjelm), Espen Selnæs (Det
norske, øverst) og Freddy Johansen og Martin Finborud (Fabricom).

Geir Olav Aarstad (LBO, t.v.) viser diamantwiren spesialutviklet for LBO
av Husqvarna til fra venstre Ann-Charlott Strand (Maintech), Bernt
Schjetne (LBO), Sarbjyot Haarberg (Maintech), Espen Selnæs (Det
norske) og Jan Erik Salomonsen (Maintech).

Verdensnyhet lansert på Dora: Produktutvikler Geir Olav Aarstad, Linjebygg
Offshore, demonstrerer diamantkjedesaga som kan kutte stål og betong i sone
0 områder offshore, det vil si ekstreme soner og tanker hvor det kan
forekomme hydrokarboner.
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Vi setter sikkerhet og innovasjon i 
høysetet.

Global Maritime har over 30 
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shippingindustrien.

kompetanse, og møterksitylana
utfordringer med et nytt og 
tankesett. Vi har høye ambisjoner på 
vegne av våre kunder og er alltid et steg 
foran. 
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Ved hjelp av en prosess vi kaller «Blue
 Thinking» aeS

svar der andre ser begrensninger. 
Ta kontakt hvis du ønsker innovative 
løsninger på komplekse problemer!

Global Maritime er i sterk vekst og 
har nå etablert seg på Brattørkaia i 
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Mikkel 10 år:

Statoils driftsorganisasjon i
Stjørdal markerte nylig 10-års-
dagen for gassfeltet Mikkel.
Halvveis i produksjons-
perioden har feltet generert
verdier fem ganger størrelsen
på utbyggingskostnadene. Nå
skal ny teknologi gjøre feltet
enda mer lønnsomt.

Mikkel er ikke det av Statoils felter
som har blitt viet mest spalteplass,
men i sin første produksjonsfase har
Mikkel vært svært lønnsom for selska-
pet. 

– Så langt er det produsert 190 mil-

lioner fat oljeekvivalenter til en verdi
av 50 milliarder kroner. Mikkel har vist
seg å være et svært innbringende 
prosjekt. Feltet har vært lite ressurskre-
vende, og regulariteten i produksjo-
nen fra brønnene, som har vært høy
fra oppstart, overstiger nå 94 prosent i
snitt, sier Mari Skaug, petek-sjef for
Åsgardområdet.

Høy utvinningsgrad 
Gassreservene på Mikkel er større enn
det man opprinnelig trodde da avgjø-
relsen om utbygging ble tatt. Det opp-
rinnelige estimatet på 40 milliarder m3
er etterhvert oppjustert til 44 m3. 

Utvinningsgraden ble i sin tid beregnet
til 55 prosent.

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

Tie-in-felt til Åsgard
Mikkel ligger omlag 200 kilometer
nordvest for Trondheim og er et tie-in-
felt mot produksjonsplattformen 
Åsgard B. Feltet har en 300 meter tykk
gasskondensatkolonne som ligger
2500 meter under vann. Produksjonen
fra Mikkel blandes med produksjon fra
Midgard og blir deretter transportert

til Åsgard B for videre prosessering.
Her blir kondensatet separert fra

gassen, som så sendes til Kårstø 
der NGL skiles ut. Tørrgassen blir
transportert fra Kårstø til Europa 
i rørledning.

Gasskompressor på havbunnen vil
øke produksjonen
For å opprettholde trykket i rørled-
ningene som går fra Mikkel og 
Midgard mot Åsgard B, jobbes det nå
med å etablere en gasskompressorinn-
retning (Åsgard havbunnskompressor,
ÅSC), som skal starte opp i 2015. 
Dette blir verdens første gasskompres-
sor på havbunnen. Kompressoren vil
øke produksjonen betydelig og sende
gassen med høyt trykk mot Åsgard B.

– Vi forventer at dette vil kunne øke
den daglige produksjonen på Mikkel
med 70 prosent i starten, og vil bidra
med 20 prosent av den totale 
utvinningsgraden på feltet, sier Marc
Dhainaut, petek-leder for satellitt-
feltene til Åsgard.

Ambisiøs fremtid
Mikkel-organisasjonen ser også på om
det vil være lønnsomt å bore en ekstra
brønn i feltet for å øke utvinnings-
graden ytterligere.

Denne vurderingen vil blant annet
basere seg på ny informasjon som skal
samles i løpet av sommeren 2014.

Lønnsom jubilant

Vestbases nye signalbygg,
Vikangården, er offisielt
åpnet. De største leietakerne
er Statoil og Aker Solutions. 

Statoil skal etablere sin driftsorganisa-
sjon for Njord i sjuende etasje, mens
deres base/logistikkmiljø skal ha sjette
etasje samt lageret i første etasje.

Aker Solution skal ha tredje til fem-
te etasje, og tok over lokalene i mars. 

Bygget er ca. 45 meter høyt og 
ca. 10.000 kvm i gulvareal. Kantina,
som ligger i åttende etasje, har en fan-
tastisk utsikt.

– Bygget er et nytt flott signalbygg
for en bransje i vekst, og styrker Kris-
tiansund som et drifts- og servicesen-
ter for oljeindustrien, opplyser Vestba-
se.

Ny storstue på Vestbase
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Åndalsnesbedriften
PartnerPlast ser mot andre
kontinenter, og har nå etablert
seg i Australia. 

PartnerPlast har vokst til å bli en 
betydelig produsent og leverandør av
offshore-utstyr. Kundegruppen består
både av nasjonale og internasjonale
aktører, og utviklingen av nye produk-
ter er en sentral del av bedriftens 
strategi. Etableringen i Australia er et
stort skritt. Det australske kontoret vil
betjene hele AustralAsia regionen –
Australia, New Zealand, India, Kina og
Sør-øst Asia. Kontoret er betjent med
lokalt personell, og har lager og pro-
duksjonsfasiliteter nært Henderson
Marine-området og AMC (Australian
Marine Complex). 

– Vi har stor tro på det Australske
markedet og vi er sikre på at vårt 
engasjement over tid vil gi oss 
positive erfaringer. Vi er klar over at 
avstandene er store og derfor vil 
etableringen kreve at vi har de riktige
produktene tilgjengelig for markedet.
De positive signalene vi har fått gjør at
vi har store forventninger. Etablering-
en av kontoret vil styrke PartnerPlast

sin posisjon i regionen, med lokal opp-
følging. Produktene våre vil være å
finne på lokalt lager, noe som gir 
vesentlig kortere leveringstid, sier ad-
ministrerende direktør i partnerplast,
Tom Samuelsen. 

PartnerPlast Australia er lokalisert 
i Perth og Gary Brockman er Sales 
manager i den nye etableringen.

PartnerPlast
Down Under

Staoils funn på Snilehorn-
prospektet i Norskehavet er 
det tredje feltnære funnet i
Norskehavet på tre måneder.

Funnet ligger om lag 15 kilometer
nordøst for Njord-feltet. 

Anslått volum på Snilehorn-funnet
er i størrelsesorden 55-100 millioner
fat utvinnbar olje. Dette er lettolje av
høy kvalitet.

– Vi er godt fornøyd med resulta-
tene av vårt leteprogram i feltnære
områder i Norskehavet i år. På tre 
måneder har vi gjort tre nye funn i 
områdene rundt Norne, Åsgard og
Njord, og har påvist totalt 86-166 
millioner fat utvinnbare oljeekvivalen-
ter i de tre brønnene. Dette er fat av
høy verdi som gir oss muligheten til å
forlenge levetiden på våre installasjo-
ner, sier Gro G. Haatvedt, Statoils lete-
direktør for norsk sokkel.

Gass-/kondensatfunnet Smørbukk
Nord i Åsgard-området og oljefunnet
Svale Nord i Norne-området ble 
kunngjort i henholdsvis august og 
september.

– En framtidig utbygging av Snile-
horn-funnet vil mest sannsynlig være

via produksjonssystemet på Hyme til
Njord, eller som en direkte tilknytning
til Njord-plattformen, sier Arve Renne-
mo, direktør og feltansvarlig for Njord.

Verdifull informasjon
Undersøkelsesbrønnen 6407/8-6 og
sidesteget 6407/8-6A boret av bore-
riggen Songa Trym påviste flere 
oljekolonner i bergarter av jura alder. 

I tillegg ble det påtruffet olje på et
dypere nivå i bergarter av trias alder,
sannsynligvis Grey Beds-formasjonen.
Videre analyser av innsamlet data vil
bekrefte alder på denne oljeholdige
formasjonen.

Brønnresultatene fra Snilehorn gir
også ny og viktig informasjon om 
Haltenbanken-området på grunt vann
i Norskehavet, og indikerer at det kan
være et interessant oppfølgingspoten-
sial i dette området.

– Dette er trolig første gangen det
er påvist hydrokarboner i Grey Beds-
formasjonen i denne delen av Norske-
havet. Dette vil bli bekreftet ved videre
analyser av dataene og kan innebære
ytterligere letemuligheter i dette 
området, sier Haatvedt.

Fortsetter suksessen
med feltnær leting

Daglig leder Tom Samuelsen (til høyre)
og salgsleder Jan Møllerhaug foran
fabrikken i Åndalsnes.

Rica Hell Hotel 13. mars 2014
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Full gass eller frykt for todeling. 
- Visjoner og virkelighet i energimarkedet 

Aktiviteter i Norskehavet. «Gamle» og nye aktører 
med spennende framtidsrettede utbyggingsprosjekter 
– forventninger til nye produksjonslisenser.

Teknologi. - Norskehavet som laboratorium for ut-
vikling av ny teknologi. Om ny teknologi, nye løsninger, 
nye selskaper som bidrar til økt aktivitet i Norskehavet.

Norskehavskonferansen er en viktig møteplass for nettverksbygging, kunnskaps-
innhenting og informasjon om muligheter for næringslivet i Norskehavsregionen. 

Det vil være mulighet for bedrifter å delta på Markedsplassen, 
en arena for de som ønsker å profi lere seg for deltakere og studenter.
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EXCELLENT INNOVATION PERFORMANCE

Reduce Cost

På havbunnen over Tyrihans-
feltet står det nå to store
pumper som injiserer 
ubehandlet sjøvann inn i
reservoaret som trykkstøtte.
Teknologien gjør vann-
behandling på installasjon
overflødig og vil bidra til å
øke oljeutvinningen.
Pumpeteknologien tar oss 
ett steg nærmere vår under-
vannsfabrikk, mener Statoil. 

Tyrihans er først ute på norsk sokkel
med å bruke en ny teknologi for sjø-
vannsinjisering. Undervannspumpene
er  plassert på havbunnen over feltet,
31 kilometer fra plattformen. De pum-
per hvert døgn mer enn 9000 kubikk
sjøvann inn i reservoaret. Undervanns-
pumpene ligger på 270 meters dyp og
styres fra Kristin-plattformen. De 
kjøres en av gangen, og har vært i 
stabil drift siden mars i år.

Når sjøvann injiseres i reservoaret,
legger det seg på bunnen og presser
oljen oppover. Dette gir et kraftigere
trykk i reservoaret enn det gassinjise-
ring gjør, fordi gassen vil legge seg
øverst i reservoaret. 

– Sjøvannsinjisering vil derfor bli et
viktig grep for å øke levetiden og 
utvinningen på feltene våre, sier Knut
Magne Thomassen, teknisk system-
ansvarlig i subseateknikk ved Statoil
Stjørdal. 

Verdens kraftigste pumper
Pumpesystemet består av to av 
verdens kraftigste undervanns vann-
injeksjonspumper, hver på 2,5 mega-
watt. Innsuget på hver pumpe er et to
meter langt perforert rør med flere tu-
sen hull. Røret er ganske grovkornet
og sjøvannet, med alt det måtte inne-
holde av små og store partikler, passe-

rer gjennom hullene
og inn i reservoaret.
Pumpene kan yte
opp mot 300 bar,
mens injeksjonstryk-
ket ligger på rundt
200 bar.

Teknologien er i
følge Thomassen et
bidrag til utviklingen
av en «havbunnsfa-
brikk» som skal gjø-
re det mulig å fjern-
styre transport av
olje og gass. Statoils
mål er å utvikle og
kvalifisere de nød-
vendige teknologi-
elementene innen
2020.

Ingen installasjo-
ner på plattformer
For å kunne injisere sjøvann inn i reser-
voarene, har det så langt vært nød-
vendig å først behandle sjøvannet om
bord på plattform. Det har betydd
plasskrevende installasjoner om bord i
tillegg til ekstra vekt.

Ved vanlig vanninjeksjon vil renset
vann bli pumpet fra en plattform og
ned i reservoaret. Dette ville, på grunn
av lang avstand fra injeksjonsbrønn og
reservoar, ikke ha vært lønnsomt på
Tyrihans. 

– Løsningen ble å ta i bruk ny pum-
peteknologi, og derved gjennomføre
et pionerprosjekt på norsk sokkel, sier
Thomassen.

En robust løsning
Sjøvannspumpene er enklere og mer
robuste enn et vannbehandlings-
anlegg, som består av langt flere kom-
ponenter. De kan også bygges ferdige
og installeres på havbunnen før platt-

formen er på plass. 
– Pumpene kan kjøres uavhengig

av om installasjonen er i drift, sier 
Kjartan Laugen, operasjonsleder for
Kristin-plattformen, som produserer
volumene fra Tyrihans. 

Pumpene har vist seg å være svært
stabile i drift. Vedlikehold skal etter
planen skje kun hvert 5 år.

– Pumpene kan da trekkes opp og
overhales på land, sier Laugen.

Kun elektriske kabler
Sjøvannspumpene drives med elektrisk
kraft fra Kristin-plattformen, som i 
avstand ligger rundt 40 kilometer fra
Tyrihans. Gjennom kabelen transpor-
teres elektrisitet med spenning opp
mot 22.000 volt. Høy spenning er
nødvendig for å kunne overføre 
kraften over så store avstander. På
havbunnen er det plassert trafoer som
tilpasser spenningen mot pumpene.

– Kabelstrekket er faktisk verdens

lengste i sitt slag, og er i så måte 
nybrottsarbeid, sier Laugen.

Samspill
Olje og gass fra Tyrihans transporteres
til Kristin-plattformen for videre 
prosessering. Herfra kommer også
strøm til sjøvannspumpene. Gassen
som brukes til trykkstøtte kommer fra
Åsgard. 

– Produksjonen på Tyrihans er også
et godt eksempel på hvordan flere felt
spiller på lag, sier Laugen.

Pumper rått sjøvann inn i reservoaret

Prinsippskisse som viser hvordan
injisert sjøvann legger seg nederst,
øker trykket, og derved presser oljen
ut fra reservoaret.
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Norskehavskonferansen, som går av
stabelen på Hell i Stjørdal 13. mars
neste år, vil ha et spesielt fokus på
koblingen mellom nye teknologibe-
drifter og hvordan leverandørindus-
trien bruker deres kompetanse.

Ordfører i Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes
(bildet), mener konferansen er et must for alle i
bransjen.

– Norskehavskonferansen er den viktigste
konferansen i vår region. Er man
opptatt av det som rører seg i
norskehavet vil man ha stor nytte
av å være til stede. Konferansen
er en unik mulighet til å holde
seg oppdatert og å knytte nye
kontakter. Jeg vil tro at det vil bli
dyrt i lengden å ikke følge med i
timen, mener Vigdenes. 

Den tidligere statssekretæren i
olje- og energidepartementet
mener Norskehavet står sterkere
enn noen sinne.

– Byggingen av Polarled bør
være et sterkt incentiv for leting. Ser man det i
sammenheng med det som har skjedd i Nord-
sjøen, så vet man også at det er fullt mulig og
oppdage nye ressurser i modne områder. Det
er viktig for oss at oljeselskapene  har øynene

åpne for mulighetene i Norskehavet. Norske-
havskonferansen er en ypperlig arena for å set-
te denne dagsordenen. Samtidig så forventer
vi at de sentrale myndighetene legger ramme-
vilkårene til rette for at vi kan fortsette utvik-
lingen for denne ekstremt viktige næringa for
landsdelen vår, sier en engasjert Vigdenes.

Midtbolken vil oppdatere konferansedelta-
kerne på aktiviteter og nye aktører i Norskeha-
vet, blant annet Maria, Fogelberg og Zidane
samt status på kjempeutbyggingen Aasta Han-

steen.
I siste del av konferansen vil

teknologibedrifter fra Trond-
heim fortelle om hvilke proble-
mer de klarte å løse for oljein-
dustrien og om suksessen det
ga dem. Og ikke minst om
hvordan de har nytt godt av  å
være etablert i Trondheim i nær-
heten av Sintef, NTNU og Statoil
forskningssenter.

Kvelden før blir det arrangert
et eget kontaktseminar hvor de
fire store hovedentreprenørene

på norsk sokkel, Aker Solutions, Kværner,
Aibel og Reinertsen informerer underleveran-
dører om aktuelle prosjekter og oppgaver hvor
de trenger tilbydere.

Hvordan lykkes leverandørindustrien?
Norskehavskonferansen 2013:

Markedsplass og jobbtorg
Også i år vil konferansen ha en markedsplass hvor  ledende
oljeselskap og leverandørbedrifter viser seg frem for olje-
bransjen i Midt-Norge  og for jobbsøkende studenter. Hvert
år kommer ca. 130 studenter fra NTNU og HiST.

Navitas /  Frænavegen 16, 6415 Molde  /  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

På www.findcontracts.no finner du informasjon 
om planer og kontrakter i petroleumsbransjen. 

Ved nyttår lanserer vi et nytt nettsted, 
www.findsuppliers.no En sentral markeds- 
plass hvor leverandører får profilert sin bedrift 
for en relevant målgruppe i petroleumsnæringen.

SYNLIGGJØR MULIGHETSBILDET
Planer og kontrakter i petroleumsbransjen

Foto: terjeaam
odt.com
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Reinertsen har satt seg som
ambisjon å kunne levere kom-
plette og standardiserte subse-
afabrikker. For å nå målet ten-
ker de helt nytt, og har eta-
blert Reinertsen Subsea. 

Med 1600 ingeniører og 1000 fagar-
beidere har Reinertsen etablert seg
som en tung aktør innen EPCI- og
V&M markedet, med topsidemodifika-
sjoner, prosessanlegg og undervannsy-
stemer som spesialfelt. Med henholds-
vis 20 og 30 års erfaring fra prosjekter
over og under vann skal de nå bli enda
større på subsea. 
– Kostnaden med subseautbygginger
har eksplodert. Mye av grunnen er at
nesten alle prosjektene skreddersys,
samt at det er liten konkurranse i hele
verdikjeden. Vi  tenker derfor nå nytt
for å få ned denne kostnaden samtidig
som vi vil gi kunden det beste produk-
tet, forteller Torkild R. Reinertsen,
adm.dir. i Reinertsen AS.
Vil være uavhengig
Subseamarkedet er i dag dominert av
en håndfull aktører, samtidig går ut-
viklingen mot at stadig mer av proses-
sutstyret som man tradisjonelt sett
finner  topside, skal ned på havbun-
nen. Subseainstallasjonene blir stadig
mer komplisert, og  målet er å få til
den komplette undervannsfabrikken.
Reinertsen vil være med ned til hav-
bunnen og bygge den. De mener de
kan bringe noe nytt til torgs med sin
erfaring , og vil bryte opp hegemoniet.
– De store vi nok fortsatt være viktige
på det de kan, men vi er på full fart inn
i dette markedet med en annen vink-
ling enn de tradisjonelle subseaselska-
pene.  Det inneboende problemet
med deres forretningsmodell er at de
ikke er utstyrsuavhengige leverandø-
rer, men i hovedsak ønsker å selge inn

sin egen teknologi. Men det er viktig å
huske at  selv om man har levert pro-
duksjonssystemer på havbunnen i 30
år, så betyr det ikke at man lager ek-
sempelvis de beste pumpene, kom-
pressorene eller separatorene for
fremtidens undervannsfabrikk. Vi vil
plukke utstyr fra de beste innen sitt
felt, og sette det sammen  i standardi-
serte og strømlinjeformede løsninger,
sier Reinertsen. 
Han mener dette kan bli et like stort
forretningsområde under vann som
det har vært over vann for selskapet.
Operatørene liker 
– Vi har snakket med kundene våre
om denne satsingen, og de liker tan-
kesettet. Standardiserte løsninger fra
en erfaren EPCI-kontraktør som ikke
er avhengig av å selge sin egen tekno-
logi vil gi økt konkurranse, bedre pro-

dukter og løsninger, samtidig som
man kan holde kostnadene nede.  Det
vil også gi rom for mer innovasjon og
vi kan få frem flere nisjebedrifter, sier
Reinertsen.
Tidligere i år fikk Reinertsenen FEED-
kontrakt (Front End Engineering and
Design) som omfatter en komplett
plan for undervannsutbyggingen av
Wintershalls Maria i Norskehavet. 
–Dette er ett av flere eksempel på at
operatørene kommer til oss. Vi ønsker
å sitte nært på operatørene, og kom-
me opp med de beste løsningene som
finnes, raskere enn konkurrentene
med en fleksibel organisasjon. Slik har
vi jobbet topside, og slik vil vi jobbe
subsea. Vi ser at vi kan gjøre en bedre
jobb på grunn av dette. Slik er det i
alle andre bransjer, hvorfor ikke for
subsea, spør Reinertsen. 

I høst hyret Reinertsen inn Martin Sø-
rensen, som har 14 års fartstid innen
subsea prosessering og power fra
FMC og GE Oil&Gas, til å lede REI-
NERTSEN Subsea. Han skal bygge opp
en organisasjon i Oslo på om lag 50
ingeniører, hvorav 25 skal være senio-
rer med erfaring fra subsea og subsea-
prosessering. Disse skal arbeide nært
sammen med Reinertsens store ingen-
iørorganisasjon i Trondheim.

Reinertsen går for undervannsfabrikken

EXCELLENT HSE & QUALITY PERFORMANCE

Reduce Risk
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Martin Sørensen, med solid
subseaerfaring fra FMC og GE, er
ansatt for å lede Reinertsens
subseakontor i Oslo og vil delta i
selskapets nye subseasatsing sammen
med eier og daglig leder i Reinertsen
olje og gass, Torkild Reinertsen (t.h.).
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Selv om det har vært stille fra
Ironman-prosjektet en tid, så
lever ambisjonen om å bygge
et jernverk på Tjeldbergodden
i beste velgående. 

Ironman-prosjektet, som har utredet
mulighetene for å bygge et jernverk
på Tjeldbergodden med gass fra Hei-
drun som kraftkilde, ble startet av
svenskeide LKAB og Höganäs sammen
med Statoil. En omfattende mulig-
hetsstudie ble levert i slutten av 2010.

Statoil trakk seg imidlertid fra sam-
arbeidet av interne strategiske årsaker,
og siden har svenskene lett etter en ny
norsk industriell partner. De har hele
tiden vært tydelige på at de må ha en

tredje aktør med, for at Ironman skal
bli en realitet. 

Nå har prosjektet tatt et steg frem-
over og gått fra å være et prosjekt til
et eget aksjeselskap, kalt Ironman De-
velopment, med Höganäs AB og stats-
eide SIVA SF som aksjonærer.  Jan Ha-
raldsen er ansatt som daglig leder.

– SIVA kom inn som en partner i
prosjektet mot slutten av 2011, som
en naturlig og viktig del av deres na-
sjonale rolle som tilrettelegger av stør-
re industriutviklingsprosjekter. SIVA
kan ikke formelt gå inn som den in-
dustrielle partneren svenskene etterly-
ser. Det er viktig at utviklingsselskapet
Ironman representerer en enhet med
reell beslutningsmyndighet som er en
troverdig forhandlingspart. Ironman
Development har derfor blitt en egen
juridisk enhet, og har som mandat å
utvikle forretningscaset frem til ende-
lig beslutning om investering. Selska-
pet er nå registrert med eget styre
med representanter for eierne, fortel-
ler Haraldsen. Det er i tillegg både gle-
delig og viktig at kommunene Hemne,
Hitra og Aure, samt Møre & Romsdal
og Sør-Trøndelag Fylkeskommuner

støtter prosjektet økonomisk. Det
også søkt om tilskudd fra Innovasjon
Norge, som er under behandling. 

Leter utenfor Norge
For å kunne realisere Ironman er det
svært viktig å utvikle og tydeliggjøre
grunnlaget for endelig investeringsbe-
slutning. Dette innebærer blant annet
å fremforhandle avtaler på infrastruk-
tur og innsatsfaktorer, verifisere mar-
kedsbehovet for produktet, identifi-
sere og helst mobilisere potensielle in-
dustrielle investorer, fullføre konse-
kvensutredninger og kvalifisere ende-
lig valgt teknisk prosessløsning.

– Vi trenger et mer realistisk bilde
av situasjonen vi kan presentere til po-

tensielle partnere, sier Haraldsen.
Haraldsen forteller at de i lengre tid

har lett etter en norsk industripartner
uten å få napp.

– Det har vært flere aktuelle kandi-
dater, men det er mange ulike årsaker
til at vi ikke har lyktes. Blant annet ti-
ming, mangel på tilgjengelig kapital,
at prosjektet ligger utenfor strategisk
kjerneområde eller kombinasjoner av
dette er eksempler på manglende til-
slutning. Den finansielle krisen i Euro-
pa og sviktende markedsforutsetning
for mange av aktørene i øyeblikket har
heller ikke hjulpet i vår søken etter
partnere. Konklusjonen er derfor at vi
også må se utenfor landets grenser,
sier Haraldsen.

Han understreker at det fremdeles
er en del betydelige terskler som må
passeres. 

– Det vi nå gjør er å gi oss selv og
partene tid til å avklare prosjektets
muligheter. Skulle det likevel bli et ne-
gativt resultat, så vet vi at vi har for-
søkt.

Hovedutfordringen er å finne en in-
dustriell partner, som finner en inves-
teringsmulighet i Norge som tilstrek-

kelig attraktiv. 
– Ironman har mange egenskaper

som gjør det attraktivt. Kompakt logis-
tikk, med stor nærhet både til de vik-
tigste råvarene gass og malm og med
nærhet til de viktigste kundene av
sluttproduktet. Konkurransedyktige
energipriser og forutsigbare politiske
rammebetingelser er andre faktorer
som vi tror er viktige. Vi tror også det
er et viktig konkurransefortrinn å ha
med SIVA i prosjektet, som er spesialist
i å tilrettelegge for industriell infra-
struktur. Vi har fått bekreftet at loka-
sjonen er god for forsyning til det eu-
ropeiske markedet. Det finnes neppe
bedre alternativer i Europa. Det pågår
konkurrerende prosjekter i USA for ti-

den, hvor gassprisen er betydelig la-
vere. Det gjenstår å se hva nettoeffek-
ten av det vil bli, når vi tar i betrakt-
ning den vesentlig mer kompliserte lo-
gistikk og håndtering dette medfører,
forteller han.

Dette vil bli et anlegg med veldig
høy grad av automatisering. Det vil
være snakk om kompetansearbeids-
plasser innen prosessindustri. Det har
Norge generelt en god tradisjon for og
godt utviklet kompetanse på, og vi er i
aller høyeste grad konkurransedykti-
ge, sier han.

Et flaggskip
Effekten av skifergassrevolusjonen i
USA er selvsagt en utfordring for eta-
blering av et slikt jernverk i Norge og
Europa, sier Haraldsen. – Vi må nok
forberede oss på å møte dette spørs-
målet, og prosjektet vil være avhengig
av å utvikle robuste og konkurranse-
dyktige avtaler på kjøp av gass.  

Et av prosjektets større utfordringer
er at Ironman – anlegget vil innebære
et nytt CO2 utslippspunkt i Norge på i
størrelsesorden 800.000 tonn CO2 år-
lig. Selv om produksjon av jern med

bruk av naturgass er en betydelig re-
nere og mer klimavennlig produksjon
enn jern produsert med kull på konti-
nentet, vil vi måtte forholde oss til det-
te økte utslippet.

– Det er i dette bildet viktig å
understreke at mellom 60 og 80 pro-
sent av CO2'en fra Ironman vil være i
renset og høykonsentrert form. Den er
derfor effektiv å transportere og lagre,
eventuelt presentere for viderefored-
lere av industrigasser.  Å utvikle trans-
port- og lagringsløsninger for CO2 av
dette omfang er selvsagt ikke noe som
ett enkeltstående prosjekt finansielt
kan løfte.  Vi vil se etter samarbeid-
spartnere som kan være med i en dug-
nad og samarbeid om å utvikle slike
løsninger, sier Haraldsen.

Han er betinget og realistisk opti-
mist for utsiktene til å kunne realisere
Ironman-prosjektet, men understreker
at betydelige forutsetninger må være
på plass. Hvis de lykkes med å realisere
prosjektet, mener han at Ironman kan
bli et flaggskip.  

– Et jernverk på Tjeldbergodden vil
møte et behov i markedet. Vi kan byg-
ge videre på det vi er best på innen
automatisert kompetanseindustri, tuf-
tet på norske naturressurser.  Det vil bli
et utstillingsvindu for hva som er mulig
å få til innen gassbasert industri, og vil
forhåpentligvis åpne døren for flere
etableringer.

Stor tro på Ironman Fakta Ironman:
Det statseide svenske gruveselska-
pet LKAB og verdens største pro-
dusent av metallpulver, Höganäs,
har i lengre tid utredet mulighe-
tene for å etablere jernverk på
Tjeldbergodden. 

Planen er å sende jernmalmpel-
lets fra LKAB i Kiruna med jern-
bane til Narvik. Derfra skal malmen
fraktes med skip til Tjeldbergod-
den. 

Fabrikken på Tjeldbergodden
skal etter planen produsere 1,6
millioner tonn rent jern i form av
såkalt direkteredusert jern (DRI),
som igjen kan brukes til å produ-
sere spesialstål. Ved å bruke gass
fremfor kull oppnår man stål med
et meget lavt CO2-avtrykk: Hele
60 prosent mindre CO2 utslipp.
Kombinasjonen av kvalitet og ren-
het i jernmalmen, bruken av natur-
gass og den kompakte logistikken
muliggjør produksjon av det miljø-
messig reneste stålet i verden, og
prosjektet bør således anses som
et veldig godt miljøprosjekt.

Prosjektet vil gi i overkant av
100 direkte arbeidsplasser og 100
indirekte, samt investeringer på
rundt seks milliarder kroner i Nor-
ge.
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Committed 
to excellence

Godt inne i sitt andre år har
findcontracts.no fått bred 
oppslutning fra flere viktige
aktører i bransjen.

– Vi er snart oppe i 2000 brukere fra
rundt 700 ulike selskaper. Det ligger
inne ca. 500 kontraktsposter, 
herunder mange utildelte kontrakter.
Formålet med denne portalen var å
etablere en markedsplass som effek-
tivt kobler tilbud og etterspørsel i 
petroleumsbransjen, forteller Anne
Grete Svenøy, administrativ leder i 
Navitas

I tillegg til Navitas’ egne ressurser,
er prosjektet finansiert av Statoil og
Norske Shell, samt av Olje- og energi-
departementet gjennom bevilgninger
over statsbudsjettet.

Navitas har nå fullt fokus på 
innholdet, det vil si å øke antallet 
tildelte og ikke tildelte kontrakter i 
databasen.

–  Dette skjer primært gjennom to
forhold. Vi vil inngå avtaler med et 
utvidet antall oljeselskaper og hoved-
kontraktører som vil bruke findcon-

tracts.no for å publisere sine anbud-
/kontraktstildelinger. Her er flere 
allerede inne og på veg inn. Vi jobber
også med på tilpasse grensesnitt og
arbeidsmetoder for enklere utveksling
av data. Det er store mengder infor-
masjon som skal overføres fra selska-
penes ulike systemer, forteller Svenøy. 

findsuppliers.no
Navitas har også lansert portalen 
findsuppliers.no 

– Ambisjonen er å gi oversikt over
alle markedsaktører gjennom hele 
leverandørpyramiden. Portalen skal
være en arena for effektiv dialog mot
og mellom eksisterende og potensielle
leverandører. I tillegg vil vi også fort-
sette med  andre tiltak rettet mot 
leverandørutvikling, herunder kurs,
møteplasser, leverandørseminarer og
rådgivning, forteller Svenøy.

– Gjennom findsuppliers.no får 
bedriftene tilgang til en sentral 
markedsplass hvor man får profilert
sin bedrift og sine produkter og 
tjenester for en relevant målgruppe,
sier Svenøy. 

findsuppliers.no vil være et supple-
ment til andre, mer spesialiserte data-
baser, og skal gi mer rikholdig og 
konkret leverandørinformasjon, i et
samlet og til enhver tid oppdatert 
bilde. For oljeselskaper og hovedkon-
traktører vil dette innebære tilgang på

informasjon som spenner videre enn
de selskaper som er registrert i 
Achilles.

Portalen vil bli en abonnements-
tjeneste fra 2014. Abonnementsavgif-
ten vil bli holdt på et lavt nivå for ikke
å ekskludere noen. 

Suksess med kontraktportal

Navitas Network har i den
siste tiden avholdt sin «tour»
med flere informasjonsmøter
for leverandørindustrien om
Nyhamna Expansion og
Draugen. 

Touren er et tredagers møteopplegg
som har vært arrangert tre ganger 
siden 2012. Denne høsten ble det
holdt møter i Molde og Trondheim.

Nyhamna Expansion og Draugen er
to store prosjekter som det vil knytte

seg stor aktivitet til i tiden fremover.
Norske Shell, Kværner, Aibel, Beeren-
berg, LBO og AF Gruppen ønsket å 
informere leverandørindustrien om
status og planer for begge prosjek-
tene. Møtet hadde fokus på
kontraktsstrategier, kontraktenes inn-
hold, tidsplaner og behov for under-
leveranser. Det ble også informert om
hvilke krav og forventninger som 
stilles til leverandørene. I del to av 
møtet ble det gitt mulighet for å 
knytte direkte kontakt med represen-

tanter fra selskapene i form av en-til-
en-møter. Møtene i Molde og Trond-
heim hadde henholdvis 150 og 50 del-
takere.

Tour du Navitas

Direktør og eier Reza Hezari fra Vanvikanbedriften Inrigo i ivrig samtale med
Thomas Nygård, Kværner Stord og Knut Moltu, Shell kontraktsavdeling (th). I
midten daglig leder i Navitas Ingrid Sara Grimstad Amundsgård. Inrigo har 35
mann, 95% av omsetningen går til olje-og gassbransjen med leveranser av
komplette injeksjonspakker nylig til Njord og Goliatplattformene.

Navitas samlet i Molde hele 150
deltakere for å høre om nye oppdrag
på Draugen og Nyhamna.
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I 2015 skal SINTEFs flerfaselab
i Trondheim bli enda mer unik.
Da vil den som første og 
eneste anlegg i verden kunne
kjøre industriskala trefase
eksperiment. På sikt vil dette
bedre sikkerheten, bidra til ny
teknologi og muliggjøre
utbygginger som i dag 
ikke er lønnsomme.

De fleste i Norge vet at oljen sørger for
at pengene strømmer inn i statskas-
sen. De færreste vet at SINTEFs flerfa-
selab på Tiller i Trondheim skal ha mye
av æren for dette. Den har gitt oss for-
ståelsen av hvordan olje og gass kan
transporteres i samme rør. Flerfasetek-
nologien som ble utviklet her ble i fjor
kåret til Norges beste oppfinnelse si-
den 1980 av Aftenposten. 

Takke være flerfase trenger man
ikke å ha en plattform over hver enes-
te brønn som er i produksjon.  Flerfa-
seteknologien gjør at man kan trans-
portere ubehandlet brønnstrøm, som
består av væske og gass, i ett enkelt
rør. Uten dette ville subseasatelitter
fremdeles vært en drøm, og norsk

sokkel ville vært tettpakket av ikke-
kommersielle funn.  Nylig fikk labora-
toriet 40 millioner fra Norges forsk-
ningsråd og 10 millioner fra Statoil for
å oppgradere fasilitetene for fremti-
den.

– Dette er en helt nødvendig opp-
gradering av laben. I dag kan vi  kjøre
eksperimenter med gass og olje , så-
kalte tofaseforsøk, etter oppgrade-

ringen kan vi også håndtere vann, slik
at vi kan kjøre trefaseforsøk med
vann, gass og olje. Med denne opp-
graderingen gjør vi det som må til for
å møte fremtidens utfordringer for pe-
troleumsnæringen. Norsk leverandør-
industri eksporterte for 170 milliarder
kroner i 2011, og flerfaseteknologi er
et av hovedelementene i dette eventy-

ret. Skal vi holde denne posisjonen, er
videreutvikling av flerfaselaben helt
essensielt, forteller en fornøyd forsk-
ningssjef ved flerfaselaben, Jon Harald
Kaspersen.

En brikke i undervannsfabrikken
Dette markerer starten på en ny epoke
innen eksperimentell flerfaseforskning
i Norge, og et revitalisert samarbeid

mellom SINTEF og IFE.  IFE vil ha ansva-
ret for avansert instrumentering og
detaljmålinger på mellomskala. 

– På modne felt kommer det i dag
store mengder produsert vann i
brønnstrømmen, viktigheten av å for-
så hvordan vann samvirker med olje
og gass er essensielt. Ikke bare vil ny
viten rundt dette bidra til at vi kan di-

mensjonere rør mer presist, men det
er også en viktig brikke i å kunne ut-
vikle komplette undervannsfabrikker,
sier Kaspersen.

I all enkelhet vi det bety at man vil
senke kostnadene på utbygginger, og
dermed kunne få flere marginale funn
i produksjon. Mer nøyaktige prediksjo-
ner er ett viktig element i en bransje
som stadig flytter lengre til havs, på
dypere vann og mer ugjestmilde omgi-
velser.

Vil gi ny teknologi
– Vi trenger virkelig dette. Laboratoriet
vil være et viktig verktøy for studenter
og doktorgradsstudenter ved NTNU.
Samtidig vil det være et sted hvor den
lokale leverandørindustrien kan få tes-
tet og verifisert teknologi i fullskala,
forteller forskningssjefen.

Kaspersen tror anlegget vil bidra til
teknologiske nyvinninger.

– Vi vil kunne utvikle og validere
mer effektive pumper, og kompresso-
rer, og vi vil også kunne gjøre store
fremskritt innen  subsea-separasjons-
teknologi. Alt vil kunne predikeres
med høyere grad av nøyaktighet.

Oppgraderer Norges beste oppfinnelse

Morten Loktu har tidligere
vært forskningsdirektør i
Statoil og Sintefdirektør, og
har fulgt utviklingen av 
flerfaselaboratoriet fra 
første rad. Nå er han område-
direktør i Statoil med ansvar
for drift nord. Han ser med
glede på oppgraderingen av
flerfaselaboratoriet. 

– De eksperimentelle resultatene fra
flerfaselaboratoriet på Tiller har vært
en meget viktig brikke til realisering
av flere store feltutbygginger på
norsk sokkel. Beslutningene om
ilandføring av Trollgassen, og utbyg-
gingene av Snøhvit og Ormen Lange-
feltene med direkte ilandføring fra
subsea templates, uten å gå veien om
en prosesserings-plattform,  hadde
ikke vært mulig uten de avanserte 

simuleringsprogrammene som er for-
sket frem og utviklet av de norske
miljøene. Flerfase laboratoriets bidrag
i dette har vært ekstremt viktig, og
jeg gleder meg over at anlegget byg-
ges ut til å respondere på fremtidens
behov. Videre utvikling av «frontier-
områdene» av norsk sokkel vil kreve
meget avanserte flerfase løsninger.
Tiller-anlegget vil da spille en ny og
vesentlig rolle, sier Loktu.

– Vil spille en ny og vesentlig rolle

«Norsk leverandørindustri 
eksporterte for 170 milliarder kroner 
i 2011, og flerfaseteknologi er et av

hovedelementene i dette eventyret.»

• Flerfaseanlegget ble bygget i
1981, og finansiert av Esso.
Kostnad:  50 millioner kroner.

•  Dataverktøyet OLGA, som nær-
mest er blitt standard på norsk
sokkel er utviklet i samarbeid
med flerfaselaboratoriet. 

• I 1996 starter Troll-feltet pro-
duksjonen. Her får Norge sitt
første flerfase transportanlegg.
Bruk av flerfaseteknologien re-
sulterer i besparelser på 46 milli-
arder 2009-kroner over feltets
levetid.

• I 1999 fastslår Conoco at data-
verktøyet OLGA er en av de
største suksessene oljeselskapet
har hatt befatning med innen-
for norsk forskning.

• Med OLGA som støttespiller
innvies Ormen Lange og Snø-
hvit i 2007: de første store ut-
byggingene på norsk sokkel
uten produksjonsskip eller -
plattformer.

– Den samlede nytteverdien er aldri beregnet. Skulle
jeg gjette, ville jeg anta at  flerfaseutviklingen alene
har skapt verdier som kunne betalt all norsk forskning
de siste 20 årene, sier Johannes Moe, adm. dir i SINTEF
da Flerfaselaboratoriet ble bygget og satt i drift i 1981.
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Axess Brage – den mest avanserte 
løfteoperasjonen i Axess’ historie
Moldebedriften Axess sin 
løfteoperasjon på Brage 
markerte en milepæl for
bedriften.

Store deler av kompetansespekteret 
i Axess har samarbeidet tett med 
kunden for å sikre at prosjektet ble en
suksess, og løftet er det mest 
kompliserte i selskapets historie. 

Løfteoperasjoner offshore er en
krevende øvelse og krever grundig
planlegging. En operasjon skal
gjennomføres effektivt, trygt og ikke
gå utover produktiviteten på installa-
sjonene.

Prosjektet var å installere en 35 me-
ter lang caisson, rør for produsert
vann, på den daværende Statoil-eide
Brage-plattformen. 

– Alle løfteoperasjonene var under
Brages viktigste støtteramme, noe
som gjorde det utfordrende å finne
kapasitet i strukturen og få tilgang til 
arbeidsstedet. Operasjonen bestod av
fire store løfteoperasjoner, Hang-Off,
toppside support-klammer og et sub-
sea support-klammer, og caissonen.
Alle fire var svært kompliserte løfte-

operasjoner. Spesielt
kompleks var løftingen
av subsea support-
klammer og caisson
som skulle løftes
gjennom skvalpeso-
nen, og bli ledet på
plass. Dette innebar et
tett samspill mellom
bruk av kraner, midler-
tidig løfteutstyr og
bruk av ROV (fjernstyrt
undervannsfartøy), sier
prosjektleder i Axess
Trond Stokke.

Besparelser og
bedre løsninger
Axess ble integrert i
dette prosjektet som
en partner til MMO-
selskapet fra detaljpro-
sjekteringsfasen. En
stor del av FEEDen for
operasjonen som alle-
rede var gjort måtte
endres og til slutt for-
kastet etter en vurdering av Axess. 

– Vi fant at ut at FEEDen for instal-
lasjonen ville gjøre operasjonen umu-
lig. Derfor måtte vi starte om igjen for

å finne den beste løsningen for å opp-
nå en sikker og effektiv løfteopera-
sjon. Kundene vil spare penger og få
bedre løsninger hvis de involverer vår
kompetanse allerede i mulighetsstudi-
en og FEED-fasen. Vi vet at dette gir
merverdi til kundene våre, sier Stokke.

– Nøye planlegging av alle detaljer
og høy kompetanse på alle nivåer i
dette prosjektet var viktigst for å opp-
nå en sikker og effektiv operasjon. Å
involvere flere parter i prosjekter som
dette kan lett føre til tap av informa-
sjon og mangel på oversikt. Jeg tror vi
har vist oss å være en høykompetent
partner i komplekse prosjekter som
dette. Axess ble innlemmet i detalj-
prosjekteringsfasen og operasjonen
var en suksess. Imidlertid ville kunden
ha spart tid og penger og funnet en
enda bedre løsning ved å involvere oss
allerede i mulighetsstudien og FEED-
fasen. Vi har mye å bidra med her, sier
Stokke.

www.IKM.no/ledige-stillinger
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• Dredging
• ROV-tooling
• Subsea Baskets
• Lifting Frames
• Engineering
• Construction
• Project support

Kristiansund: +47 71 71 04 00          Aberdeen:  +44 78661 05446          www.wesubsea.com

WeSubsea is a qualified supplier in Achilles JQS, Sellihca and FPAL and our quality and management systems
meet the requirements of ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
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Mer penger til petroleums-
forskning, kostnadskontroll og
åpning av nye arealer - slik
summerer olje og energiminis-
ter Tord Lien opp sine ambisjo-
ner for sin post.

–  En av fordelene med peroleumspoli-
tikken i Norge er at det på tvers av re-
gjeringer har blitt lagt vekt på stabilitet
og forutsigbarhet. Oljeselskapene og
leverandørindustrien har hele tiden
visst hva de har fått her til lands. Målet
i seg selv er at den skal være litt kjede-
lig og forutsigbar, sier Lien. 

Men det betyr ikke at ministeren
ikke har ambisjoner. 

– Slik jeg ser det har vi stort hand-
lingsrom, selv om regjeringen har visse
begrensinger på hva vi kan gjøre hva
tildeling av nye areal angår, sier Lien,
og legger til at hans personlige me-
ning er av annen art enn de føringene
som ligger i samarbeidsavtalen med
Krf. og Venstre.

Lien trekker spesielt frem FOU som
et satsingsområde for den nye regje-
ringen. 

– Historisk sett har vi brukt mye på
petroleumsforskning i Norge. Vi har
hatt ett tett samarbeid med leveran-
dørindustrien, og det skal vi fortsette

med. Vi har nylig sendt ett forslag til
stortinget om å øke bevilgningene til
petroleumsforskning med ca 26 millio-
ner kroner. Det er starten på en opp-
trapping for å bringe oss tilbake dit vi
var før, sier Lien.

Noe av hovedfokuset for forskning-
en må være få opp utnyttingsgraden,
mener han. 

Vil åpne nye områder
Han nevner også åpningen av nye are-
aler som et annet satsingsområde
innen petroleumspolitikken. 

– Det er mange områder som ikke
er omfattet av regjeringens samar-
beidsavtale. Og de vil vi jobbe aktivt
med å legge ut i 23. konsesjonsrunde
neste år. Samtidig så må vi ta innover
oss at hvis vi skal greie å holde produk-
sjonen oppe, så må vi åpne andre om-
råder etter valget i 2017. Men i første
omgang må vi forholde oss til det
mandatet regjeringen Solberg har,
mener han.

Kritisk til kostnadsnivået
Den nye ministeren forteller at han
med stor interesse følger utviklingen i
nord. 

– I Barentshavet har vi så vidt be-
gynt, og allerede så ser vi at optimis-

men kommer til landsdelen. Finnmark
har alltid skilt seg ut med negativt for-
tegn når man spør om troen på fremti-
den, dette har snudd, og optimismen
og fremtidstroren kommer med oljen
og gassen.  VI har sett hva som har
skjedd i Kristiansund. Fiskeriene slet,
og det var lite aktivitet. Så kom oljen,
og resten er historie. I Finnmark ser vi
nå at Statoil, ENI og Det norske er på
vei inn. Det skaper ringvirkninger. Det-
te er gode historier som må frem i det
offentlige ordskiftet, sier Lien entusias-

tisk. Samtidig understreker han at re-
gjeringen holder et våkent øye med
kostnadsnivået.

– Kostnadsnivået er høyt. Det beste
må aldri bli det godes fiende, mener
Lien.

Den nye olje- og energiministeren
lover stø kurs. Han lover også at han
vil holde øye med kostnadsnivået i
bransjen.  (Foto: OED/Scanpix)

Olje- og energiminister Tord Lien:

Lover forutsigbarhet
og mer forskning



Foto: Kimm Saatvedt

Tiden både  
flyr og står  
for den som har  
store ting  
på gang
Sånn er det når reservoaringeniør Ingveig Torsnes 
arbeider på høygir med å finne ut hvordan Total  
skal få opp mest mulig olje og gass fra Martin 
Linge-feltet. Av og til kan det ikke gå fort nok,  
andre ganger må hun gire ned for å få løst  
oppgavene på en best mulig måte. Ingveig er ikke 
alene om å bygge ut et av de mest utfordrende  
feltene i Nordsjøen. Sammen har vi målet i sikte:  
Produksjon fra Martin Linge i 2016.

Vi er Total, et av verdens største olje- og  
gasselskap, med nærmere 50 års erfaring  
i Norge. 

storetingpågang.no
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Energiregion Møre

- ein tydeleg medspelar

     www.mrfylke.no
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Møre og Romsdal fylkeskommune 
 for auka verdiskaping 

frå petroleumsressursane 
i Norskehavet .

Prioriterte oppgåver innafor 
petroleumssektoren er:

Støtte framveksten av ei energiklynge
i Møre og Romsdal

Infrastruktur for gass og CO2 med 
gassknutepunkt Nyhamna og CO2-knutepunkt 
Tjeldbergodden

Vidareutvikling av base- og driftsmiljø

Etablering av gassbasert industri, Ironman 
på Tjeldbergodden med vidare

Sikre straumforsyninga i regionen

Bruk av gass til land- og sjøtransport

Leggje til rette for vekst i leverandørindustrien

Møre og Romsdal fylkeskommune  
kommunar, fylke og næringsliv  å nå våre

mål petroleumsverksemda.

Fylkeskommunen si satsing innan energisektoren 
samla i programmet “Energiregion Møre” som

har følgjande tre satsingsområde:

Petroleum
Fornybar energi
Kraftforsyning

    Eit verdiskapande fylke 
    basert basert på våre energiressursar

Konferanser og 
seminarer

05.12.2013.
Desemberkonferansen 2013
Kristiansund
www.komvekst.no

13.03.2014.
Norskehavskonferansen 2014
Stjørdal
www.norskehavskonferansen.no

Bransjemøter 
olje & gass

02.10.2013
Maritimt Forum Midt-Norge
Julemøte.
www.maritimt-forum.no

12.12.2013.
NPF Trøndelag
Julemøte hos Statoil på Rotvoll
www.npf.no  

Petropolen

21.11.2013
Petropolen
Molde
www.petropolen.no

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

Se hva som skjer...

Aker Solutions i Midt-Norge har
bygget nye og bedre rom for å
øke bruken av metoden
Concurrent Design – for å kunne
jobbe mer effektivt mellom sine
tre avdelingskontor.

– Vi pleier å si at region Midt-Norge består
av våre kontorer i Kristiansund, Trondheim
og Mumbai, sier Rolf Bachmann, VP i aker
Solutions MMO spøkefullt.

Alle tre kontorene har spesialinnredete
rom for å jobbe med Concurrent Design-
metoden.  Rommene er grunnpillaren i
metoden. Alle rommene har arbeidssta-

sjoner til 12-16 personer. Seks store skjer-
mer dominerer veggene med toveis vide-
ooverføring. Rommet er satt opp slik at
kun de som må sakke sammen mellom
kontorene kan gjøre det, men de andre
kan jobbe uforstyrret. Man kan styre vis-
ningen på storskjermene fra pc'en på hvil-
ken som helst arbeidsstasjon. Det benyttes
faglige IT-verktøy og stor grad av visualise-
ring.

Poenget med metoden er å få gjort av-
klaringer der og da. Beslutningene blir av
bedre kvalitet, og man er mindre avhengi-
ge av langtekkelig epostkorrespondanse

med et utall avklaringer for å ta avgjø-
relser for elv den minste detalj, en metode
som de fleste er kjent med.

Bachmann sier det oppleves som om
man sitter i samme rom. 

– Det er en særdeles effektiv måte å
jobbe sammen på. Vi ser og hører det
samme, og tar alle eventualiteter på direk-
ten. Temaene blir utdebattert der og da, vi
tar beslutninger raskere. Alle involverte di-
sipliner kan være til stede, så vi slipper å ta
flere runder enn nødvendig. Det reduserer
også reisebehovet betydelig.

Raskere beslutninger med ny teknologi
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Our story from the startup in Molde in 1998 to the company we are today 
has been an adventure. We have grown from being two passionate 

entrepreneurs to become an international player with highly competent 
coworkers, pushing in the same direction to secure reliable, productive and 

safe installations for our customers 

OUR STORYOUR STORY

ALL OVER THE WORLDALL OVER THE WORLD

World-Class Integrity Solutions

axess.no

Follow us on

Centricas forventer å ta 
konseptvalg for sitt
Fogelberg-funn i Norskehavet
i første halvdel av 2014. En
utbygging vil utløse nok en
milliardinvestering. 

– Vi har to aktuelle tie-back mulighe-
ter: Heidrun og Åsgard. Vi har nå en
konstruktiv dialog med partnere i dis-
se lisensene. Med de rette løsning-
ene på totalitetene, så er Fogelberg
liv laga, forteller Rune Martinsen,
operations manager i Centrica Nor-
ge. 

Han forteller at det er snakk om
en utbygging med en bunnramme
med to til tre brønner. 

– Det er snakk om en relativt stan-
dard satellittutbygging, men det er
høyt trykk og temperatur, så vi må ha
respekt for utfordringene på Fogel-
berg, sier Martinsen.

Selv om det er litt tidlig å si noe
om investeringsnivået, så tror Mar-
tinsen de ikke vil overstige ti milliar-
der kroner.

– Det kommer selvsagt litt an på
hvilket konsept vi velger, men vi tror
uansett ikke at det blir et tosifret mil-
liardbeløp, forteller han.

Hvis Fogelberg blir utbygd, er det
snakk om produksjonsstart tidligst  i
2019 på grunn av mangel på trans-
portmuligheter. Feltet vil bli selska-
pets første egenopererte utbygging

på norsk sokkel.
Fogelberg ble fun-

net i 2010. Funnet er
estimert til å inneholde
mellom 6 og 24 mrd.
kubikkmeter gass og
1,3-5,8 mrd kubikk-
meter kondensat.

Mot utbygging for Fogelberg

Norskehavsrådet sier i en
høringsuttale til forslag til
program for konsekvensut-
redning, utbygging og drift
av Fogelbergfeltet at drifts-
senteret for feltet bør legges
til Stjørdal. 
– Med prosesseringen på enten Sta-
toils Heidrun-plattform eller Åsgard

B, som er alternativene for driften av
Fogelbergfeltet, mener Norskehavs-
rådet det ut fra driftstekniske og sik-
kerhetsmessige grunner vil være nød-
vendig å legge de driftsoperative 
tjenestene for feltet til Stjørdal samt
at nødvendige basefunksjoner legges
til basen i Kristiansund, heter det i ut-
taleslen fra rådet, som består av 

Fylkeskommunene Nordland, Nord-
og Sør-Trøndelag og Møre og Roms-
dal. 

Rådet sier videre at lisenshaverne
bør nøye vurdere å benytte leveran-
ser fra petroleumsklyngen i Norske-
havsregionen og at konsekvensutred-
ningen må inneholde vurderinger av
virkninger av ulike kontraktavtaler

over feltets faser for det petroleums-
rettede næringslivet og industrimiljø-
ene i regionen, samt mulighet for
samlet sett å generere en større 
verdiskaping og sysselsetting fra 
norskehavsregionen inn i det nasjo-
nale regnskapet.

Norskehavsrådet vil se lokale ringvirkninger fra Fogelberg

Heidrunplattformen
(bildet) og Åsgard B er
alternativene for
driften av
Fogelbergfeltet.



22 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass  I Nr 4/2013

Brikkene falt på plass 
i tur og orden for oljebyen
Kristiansund i 2013. 
Av 30 000 innbyggere er 
det 4 300 årsverk i petroleum.
Veksten er sterkest innen 
kompetansearbeidsplasser.

– 2013 er et begivenhetsrikt år for
Midt-Norges oljehovedstad, akkurat så
bra som vi hadde håpet på. Budskapet
fra Ola Borten Moe på fjorårets 
Desemberkonferanse slo til. Vi fikk 
politisk vedtak i Stortinget for feltsen-
teret Aasta Hansteen, gassrøret Polar-
led og utvikling av gassknutepunkt
Nyhamna. Det var stort og viktig, og
så er det mye annet bra som teller
med også, sier ordfører Per Kristian
Øyen i Kristiansund. 

Han er også leder av det politiske
oljeutvalget i kommunen.

– Vi var ikke i tvil om at det store
utbyggingsprosjektet ville komme i år.
Ola Borten Moe og regjeringen ville
det sterkt, og Gassco var en dyktig på-
driver sammen med oljelobbyen i de
fire midtnorske fylkene. Det er betyde-
lige planer om et samlerør fra Vøring-
bassenget til Møre og Romsdal.
Mange gasseiere langs rørgata kan
koble seg på. I tillegg er det store res-
surser i hele Hansteen-området. En
skuffelse var endringen i skatten som
rammer marginale feltutbygginger og
lisensdeltakere som ikke er i skattepo-
sisjon. Nye skatteregler kan føre til at
små gassfunn ikke blir bygget ut, og
det er dumt.

– Kristiansund er inne i en sterk
vekstperiode med mange nye
arbeidsplasser og økning i folketallet.
Hvorfor går det så godt nå?

– Det er mange ledige jobber, spesi-

elt i oljeservice, men det er også etter-
spørsel etter mange ulike faggrupper.
Vi fikk Møreforsking til å undersøke
behovet for rekruttering, og de sier i
sin ringvirkningsanalyse at bedriftenes
forventninger angir en dobling av an-
tall ingeniører frem mot 2020, eller i
gjennomsnitt 60 nye ingeniører hvert
år de neste åtte årene. For fagtekni-
kere og ansatte med fagbrev er det
behov for 80 nye ansatte hvert år. Som
for ingeniørene er det mekaniske fag,
automasjon, elektro og hydraulikk
som er fagområdene med størst etter-
spørsel. I det store bildet er det også
etterspørsel etter støttetjenester som
transport, logistikk og administrasjon.
Det samme gjelder for offentlig sektor
med helse og utdanning. Den som vel-
ger Kristiansund som bosted, kan reg-
ne med en interessant jobb og et godt
liv i en by med mange tilbud.

Det går godt her fordi vi har lagt til
rette for oljenæringen. Beliggenheten
er ideell for denne type virksomhet.
Kristiansund har ei fantastisk god havn
og har en åpen befolkning som evner
omstilling og utvikling. For kommunen
er det en betydelig rolle å være verts-
byen for aktivitetene i Norskehavet, og
våre ambisjoner er fortsatt store innen
helse, utdanning og kultur.

– Kristiansund får det operasjonelle
kompresjonssenteret for økt utvinning
i modne felt. Hva betyr det?

– Brikkene falt på plass i år med
Statoils valg av basesenter for Åsgard
rikgasskompresjon. Prosjektet har
startet opp, utstyr og nye moduler er
løftet inn på plattformer og havbunns-
rammen er satt ned på havets bunn.
Til sommeren åpner anlegget på Vest-
base. Det kommer til å bli en liten sen-
sasjon i oljeindustrien, for å si det for-
siktig. Hittil har halvparten av oljen lig-
get igjen i bakken. Nå skal vi hente ut
det vi trodde var fat som umulig kun-
ne produseres. Det er fantastisk hva
norske teknologiske miljøer har fått til
med økt utvinning, og så er vi så heldi-
ge å sitte på alle de gode prosjektene
som trenger denne nye produksjons-
metoden med integrerte havbunnsfa-
brikker. 

Mye kommer til å skje med felt som
Draugen, Heidrun, Njord, Åsgard, Kris-
tin, Ormen Lange og Norne. Gamle
metoder vil bli satt på land, og ny tek-
nologi blir tatt i bruk. Levetidsforleng-
else har også sine utfordringer. Mange
nye arbeidsplasser kommer ved land-
anleggene i årene fremover. Vi ser vår
sjanse i dette både med Åsgard og 
Ormen Lange kompresjon. Vi er spådd
en like stor vekst i de åtte kommende
år som vi hadde i de åtte foregående.

Det vil si over 200 nye årsverk hvert
eneste år frem til 2020. Vi rykker opp
en divisjon med all teknologien som er
på vei inn fra forskningsmiljøene og
teknologiutviklerne.

– Det er lenge siden oljeselskapene
gjorde et stort funn i Midt-Norge. Hva
tror du om mulighetene?

– For å finne må en lete klokt og
bore smart. Jeg er oppløftet av funnet
som Lundin gjorde på Johan Sverdrup.
På kort sikt er det mange oppgaver i
kjente områder i Norskehavet som
krever stor oppmerksomhet. På
mellomlang sikt bør vi finne nye felt
og bygge ut disse. Jeg minner om hva
vi klarte i 14. konsesjonsrunde, dyp-
vannsrunden i 1996, og etter den
kampanjen hadde vi Ormen Lange og
Aasta Hansteen i «banken». Den siste
hovedrunden var for tynn. Barentsha-
vet har stor fokus på leting, men det
er ennå bare ett felt i drift der oppe.
Ting tar tid i nye områder. I vårt olje-
miljø kommer vi til å jobbe politisk for
å få undersøkt mer av midtnorsk dyp-
vanns kontinentalsokkel. Det skader
slett ikke at Tord Lien var den som av-
løste Ola Borten Moe når det først ble
et skifte. Lien bør ha store vyer for nye
områder i Norskehavet.

Kristiansundsregionen har fire tu-
sen personer sysselsatt rundt oljen. Vi
klarer mer, fordi nytt areal kommer til.
Rekruttering er den store utfordring-
en. Derfor stiller vi høyere krav til 
utdanningsinstitusjonene om å få til-
budene som vi trenger på plass her
hvor jobbene kommer.

– Hva håper du mest på i 2014?
– Bedre høyskoletilbud i Kristian-

sund, at noen dyktige geologer «ser»
en stor mulighet i ny seismikk og star-
ter letingen – og så ønsker jeg mange
nye innbyggere velkommen til byen.
Klyngemekanismer kan gi resultater
både innen subsea og riggvedlikehold.
Her er det mulig å gjøre karriere og
leve et innholdsrikt liv, sier Per Kristian
Øyen.

Oljeby rigget for vekst Faktaboks:

Per Kristian Øyen
Stilling: Ordfører i Kristiansund
siden 1. januar 2008.

Om byen: Kjent for eksport av
fisk, bygging av skip og drift av
oljefelt. Sterkt kulturliv med opera,
dans og fotografi.

Om oljebyen: Petroleumsklynge
på 109 bedrifter, inkludert Averøy.
Forventer vekst på 1 600
arbeidsplasser frem mot 2020.

Nytt i år: Åpning av Vikangården
(Aker og Statoil) og byggestart på
Åsgard kompresjonssenter ved
Vestbase.
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Leverandøren mener
Torgeir Nærø, adm. dir. , AAK AS

Når en offshore-ansatt er kommet om
bord på sin innretning, er ca. 70 % av
statistisk personell-risikoeksponering
allokert til mulige fallende gjenstan-
der. Derfor jobber hele industrien med
dette problemfeltet kontinuerlig. I
gjennomsnitt skades 10 offshore-an-
satte hvert år av fallende gjenstander.
940 objekter ramlet ned fra 2008-11
(Ptil, RNNP, 2012). Frekvensen på hen-
delser varierer med ulike forhold, så
som hvor mye utstyr som henger
uvirksomt i høyden, arbeidsmengde,
type arbeid, sesong, vær og vind, revi-
sjonsstanser og liknende. Frekvensen
varierer også sterkt mellom innret-
ninger, ettersom hvordan de systema-
tisk jobber med problemstillingen.
Som vi sier i fotball; Alle gode lag har
«flaks»! 

Arbeidet er tredelt; Gode prosedy-
rer og rutiner, god opplæring og opp-
legg for etterlevelse samt fysiske in-
speksjoner og «opprydding».

Må terpe
En større modifikasjon eller oppgrade-
ring bør også følges av en prosedyre-
gjennomgang. Endrer vi design og lay-
out på en innretning, endrer også risi-
kobildet seg. Her er vi gode i norsk in-
dustri generelt, men innenfor noen
elementære risikoområder, følger vi

sent opp. Det er ikke uvanlig at det
går år fra en ombygget innretning er
tatt i bruk, til den er operativ med nye
prosedyrer, eksempelvis for forebyg-
ging av fallende gjenstander. Utstyrs-
og materialvalg, aktivitetsnivå og
–type påvirker dette selvsagt. Men for
å sikre både personell og aktiva, må
prosedyrene være relevante. Og det er
ikke hva du gjør en sjelden gang, men
hva du gjør dag ut og dag inn som ut-
gjør den store forskjellen.

Bredt engasjement i norsk industri
Industriprosjektene Samarbeid for Sik-
kerhet (SfS) og Trygg Rigg vektlegger
opplæringsdelen tungt, og har utviklet
fritt tilgjengelige web-kurs og egne
håndbøker innen
emnet forebyg-
ging av Fallende
Gjenstander. Vi i
AAK kurser i til-
legg hvert år
mange hundre
offshore-ansatte i
riktig prosedyrebruk, observasjonstek-
nikk med mer, og istandsetter dermed
våre kunder til selv å begrense risiko
på innretningene. Kursing kan skje fy-
sisk i klasserom, eller på innretninger
kunden selv har utfordringer på.

Når våre klatrelag først er i boretår-

net eller i fakkelen for en inspeksjon,
lukker vi normalt et sted mellom 70 %
og 90 % av de funn vi avdekker. Å
gjøre dette når vi er der, sparer tid,
penger og bekymring. For oss som le-
verandør er bevissthet rundt dette
særdeles viktig for fortsatt å være kon-
kurransedyktig.

Stille kunnskap gir 
konkurranseulempe?
Etter 40 år med oljevirksomhet i Norge
sliter vi til dels fremdeles med fallende
gjenstand-problemet. Hvorfor er det
slik? Min påstand er at opparbeidet
«stille» kunnskap er vanskelig å hånd-
tere over tid gjennom mange skift,
mange nye personer som sirkulerer

mellom innret-
ninger og endring-
er i både bruk og
utrustning av inn-
retninger. 

Vi vet også at
designkunnskapen
og håndverket

som er opparbeidet gjennom mange
år hos norske ingeniører og fagfolk på
basis av deltagelse i risikoanalyser og
praktisk arbeid med teknisk sikkerhet,
ikke nødvendigvis alltid manifesterer
seg i forespørsler og anbud i bransjen
– ei heller prises inn. Den er hva vi kal-

ler stille, eller implisitt, kunnskap. Vi
regner med at alle «vet». Da påhviler
det både regulator (Petroleumstilsy-
net) og bransjen selv en forpliktelse til
å støtte standardisering og utvikling av
‘best practice’. Erfarne norske miljøer
som faktisk anvender slik «stille»
kunnskap i sine prosjekter, til kunders
beste, kan i praksis pådra seg en kon-
kurranseulempe vis a vis andre, mer
uerfarne tilbydere. Når vi ser på leverte
prosjekter i Norge i dag, lurer vi jo på
om ikke dette faktisk er slik allerede!

Husk at i går sa du; I morgen!
Det finnes tre slags mennesker i denne
verden: de som får ting til å skje, de
som ser på at det skjer og de som lurer
på hva som skjedde. 

180 ansatte i AAK får ting til å skje
gjennom å levere kunnskaps- og tek-
nologibaserte tjenester for krevende
miljøer, inkludert risikostyring i forhold
til fallende gjenstander, ingeniør- og
fabrikasjonstjenester samt inspeksjon
og vedlikehold. Dette leverer vi i all ho-
vedsak til olje- og gassindustrien,
energiverk, transmisjonsselskaper
samt shipping. I gode tider, som vi har
hatt en stund i Norge, og fortsatt skal
ha, er dette langsiktige, spennende og
lønnsomme markeder å operere i.

Når 940 gjenstander faller ned!

«Det er ikke hva du gjør 
en sjelden gang, men hva 
du gjør dag ut og dag inn 

som utgjør den store 
forskjellen.»

Ledende leverandør
i Europa

Nå også etablert i
Kristiansund

Hovedkontor:
Bergen
+47 55 92 63 60

Avdelingskontorer:
Oslo
+47 22 79 20 00

www.carlstahl.no

Stavanger
+47 51 94 49 10

Kristiansund
+47 70 30 15 00

Honningsvåg
+47 78 47 69 00

Hammerfest
+47 78 41 04 44



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.

Statoil er hovedsponsor for talentutvikling i Norges Skiforbund.

morgendagenshelter.no

VI STØTTER
MORGENDAGENS 
HELTER

Eirik Bye
Talent  

Funksjonshemmede Langrenn  
Morgendagens Helter

Eldar Rønning
Mentor 
Team Morgendagens Helter
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Skråblikk på oljebransjen

Veien nordover

Harald Kjelstad (født 1947) sivilingeniør, omfattende erfaring fra energi og industrisektoren både i inn- og utland.
De siste 25 år, fram til august 2013 ledet han oppbygging av SIVA.

Olje og gassutvinning i Nordsjøen og
Norskehavet har gitt store oppgaver til
norsk industri. Over 40-50 år er det
skapt nærmere 150 000 arbeidsplas-
ser og utviklet verdensledende kompe-
tanse. 

Næringslivet i Møre og Romsdal,
Trøndelag og Helgeland har utnyttet
mulighetene i Norskehavet. Nå står
Barentshavet for tur, det krever nye
løsninger og ny kompetanse. Nord for
Harstad er foreløpig den industrielle
kapasiteten lav. Hvordan vil industrien
i Midt-Norge delta?

Det er interessant å se hvordan de
ulike næringsklyngene langs denne
kysten har tatt fatt i mulighetene etter
hvert som oljeindustrien beveget seg
nordover fra Nordsjøen. 

På Sunnmøre fortsatte man å utvik-
le den allerede ledende maritime in-
dustrien. Her finner vi de fremste re-
derne for supplybåter og verdensle-
dende utvikling og bygging av fartøy
og utstyr, kombinert med maritim ut-
dannelse. I Romsdalen maritim indus-
tri, ilandføring og prosessering, og
Nordmøre basevirksomhet, ilandføring
og gassindustri. 

I Trøndelag hadde naturlig nok
kunnskapsutviklingen størst oppmerk-
somhet, utdannelse og forskning,
men også engineering og verksted, så
kom driftsorganisasjonene. 

På Helgeland hadde man praktisk
maritim kompetanse fra tidligere, men
også sterke industrisamfunn og en

godt utbygget infrastruktur i Sandnes-
sjøen med offshorekompetanse helt
tilbake fra 70-årene.

Det stilles nå spørsmål om det er
mulig å opprettholde en sunn vekst,
hvor kommer behovene, og hvilken
rolle kan akkurat våre virksomheter
spille? 

Barentshavet er ti ganger større
enn Nordsjøen. Utvinningen av olje og
gass her krever mer kapasitet, men gir
også en rekke nye utfordringer. Det
kreves ny teknologi, ny kompetanse,
ny infrastruktur, nye løsninger for
transport og beredskap og nye måter
å organisere arbeidet på også i forhold
til våre internasjonale partnere. 

Ikke minst blir «ice management»
en ny fysisk dimensjon. Fiskere og
fangstmenn kjente risikoen, de var
overlatt til seg selv. En offentlig styrt
offshoreaktivitet kan ikke utsette
mannskapene for det samme. Hvor-
dan skal man løse sikkerhet, utrykning
og berging når avstandene er større
enn helikopternes rekkevidde? Leteak-
tiviteten vil foregå med materiell og
mannskap på havoverflaten. Produk-

sjonen vil i hovedsak planlegges med
bunnkonstruksjoner. Risiko for utslipp
har stor oppmerksomhet, men er sår-
barheten i det robuste Barentshavet
større enn i andre havområder?

Hva er så det offentlige sine oppga-
ver utover konsekvens- og risikovurde-
ringer, tildelinger av lete- og utvin-

ningsområder med påfølgende god-
kjenninger av metoder og utrustning?  

Tidligere pekte sentrale styresmak-
ter ut baseområder. I framtiden må in-
dustrien selv bli enige om aktuelle ste-
der. Barentshavet er stort men det er
Finnmark også. Det er ikke lett å bli
enige internt, men foreløpig synes
Hammerfest, Honningsvåg og Kir-
kenes å være aktuelle steder å starte.
Man bør også legge vekt på et nært
samarbeide med Russland. 

Som imperialist har Norge historie i
de arktiske strøk. Men nå har den
internasjonale interessen bygget seg
opp igjen globalt. Russland er som tid-
ligere i historien Norges nærmeste alli-
erte, mens stormakter som Storbritan-
nia, Kina, USA og Canada, ja også
Danmark og Island er opptatt av å ut-

vide sine interesseområder. 
Pioneren i oppbyggingen av norsk 

oljeindustri, Arve Johnsen, foreslår at
vi i Norge bør invitere alle disse lan-
dene til oppbygging av et høyprofilert
Artic World College for å øke kommu-
nikasjonen mellom de ulike fagmiljø-
ene. Vi burde lytte til hans råd, han er
unik når det gjelder å se inn i framti-
den. 

Men det er andre råd vi også bør
følge. I løpet av et par år er hele det
globale gassmarkedet forandret grun-
net tilgang på skifergass. Da bør vi
bygge industri som kan benytte gas-
sen fra vår sokkel og samtidig redu-
sere kullforbruk og CO2-utslipp glo-
balt. Ironman, jernverk på Tjeldber-
godden er et slikt prosjekt. Lykkes det
kan vi bygge flere slike nordover langs
kysten etter hvert som gass blir til-
gjengelig.

Så gjelder det ikke bare olje og
gass. Etter hvert som folketallet på jor-
den øker er det i havområdene vi må
lete etter mer ressurser for mat og me-
disin, energi, mineraler, ja også opple-
velser. Teknologi og kompetanse fra
olje- og gassutvinning, kombinert med
maritim og marin kompetanse gir Nor-
ge et godt grunnlag for å utvikle fram-
tidens havromsindustrier, også etter at
olje og gassproduksjonen avtar. Men
da må vi være i bevegelse, nå går
veien nordover.

«Teknologi og kompetanse fra olje- og 
gassutvinning, kombinert med maritim og marin

kompetanse gir Norge et godt grunnlag for å utvikle
framtidens havromsindustrier, også etter at olje og

gassproduksjonen avtar. Men da må vi være 
i bevegelse, nå går veien nordover.»

Oljefunnet i Wisting Central i
Barentshavet var nok en
bekreftelse på verdien av
EMGS sin teknologi. Selskapet
gikk høyt ut og forutsa funnet
basert på egne data – og fikk
rett. De mener de har knekt
koden i nord.

Vi er relativt sikre på at dataene vi 
sitter på i Barentshavet kan bidra til
suksess. Hvis vi ikke har forstått 
Barentshavet nå, kan vi like gjerne 
begynne å skrive poesi i EMGS, sier
Svein Ellingsrud, teknisk direktør for
multiklient og en av gründerne i
EMGS. 

Og han har dekning for påstan-
dene sine; prediksjonene til EMGS i
Barentshavet har så langt vært korrek-
te.  

– Det er boret 19 brønner i områ-
der hvor vi har EM-data. Resultatene
fra alle disse brønnene samsvarer med

det vi har tolket ut fra våre data. For
eksempel mente vi at sjansen for funn
var veldig liten på den nylig borede
Bønna, og brønnen viste seg å være
tørr. Borer man på et sted hvor det
ikke er EM-respons, så er det tørt eller
et ikke-kommersielt funn, forteller 
Ellingsrud. 

Har fanget opp alt over 
100 millioner fat
EMGS har samlet inn over 30.000 km2
EM-data i multiklientundersøkelser i
Barentshavet. 

– Barentshavet er et spesielt områ-
de, og vår teknologi er veldig godt eg-
net for å forstå geologien. Teknologi-
en er sensitiv ned til ca. 20-30 millio-
ner fat, og det er ikke stort nok for at
et felt skal kunne utbygges i Barents-
havet. Med en gang vi kommer opp i
100 så har vi sett alt vi har målt, for-
klarer Ellingsrud stolt.  

Å bore en brønn Barentshavet kos-

ter fort flere hundre millioner kroner,
og når man vet at staten på grunn av
skattereglene betaler brorparten av
dette hvis brønnen er tørr, så er det i
alles interesse at man bruker våre data
før man borer, mener Ellingsrud. Han
håper at oljeselskapene nå begynner å
ta i bruk EM-teknologien i større grad.

Erfaringene fra Barentshavet kan
overføres til andre områder. Ellingsrud
ser med spenning mot havområdene
utenfor Canada, nærmere bestemt
Newfoundland og Labrador.

– Dette er et område like stort som
den amerikanske delen av Gulfen, sier
han.

Teknologien til selskapet har aller-
ede vist seg mer enn verd pengene for
det mexicanske oljeselskapet Pemex,
som benytter EMGS sin teknologi i
stor utstrekning. De siste fire brønne-
ne til selskapet har alle resultert i funn.

EMGS skyter blink i Barentshavet

Svein Ellingsrud, teknisk direktør for
multiklient og en av gründerne i
EMGS.
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En ny analyse har gått gjennom
olje- og gassbransjen i Midt-Norge.
Konklusjonen er at det går så det
suser. Bransjen omsetter for 65 
milliarder kroner, og sysselsettingen
er jevnt stigende. 

Analysen er gjort av Impello på oppdrag
fra MOLGA, Statoil, Det norske AS, Spa-
rebank 1 SMN og Trondheimsregionen. 

Ifølge tallene i analysen omsetter
olje- og gassbransjen  i regionen for hele
65 milliarder kroner. 

Hovedformålet med analysen var å
kartlegge olje- og gassbransjen i Midt-
Norge slik at man har et tilnærmet kom-
plett datagrunnlag det kan arbeides vi-
dere med. 

– Nå som man har fått på plass et
godt grunnlag er det mulig å benytte
dette for å se hva som kan gjøres for å
fremme olje- og gassvirksomheten i
Midt-Norge,  opplyser  Frode Iglebæk,
managing partner i Impello. 

Maritime Møre
Undersøkelsen viser klare trendforskjel-
ler mellom Møre og Romsdal og Trønde-
lag. 55 prosent av olje og gassvirksom-
hetene i Midt-Norge er i Møre og Roms-
dal (M&R), og M&R representerer 71
prosent av den samlede verdiskapingen
for hele regionen. 

På Møre er det åtte store virksomhe-
ter innen maritim næring som alene 

leverer 50 prosent av fylkets verdiska-
ping. De åtte er Vard Group, Rolls-Royce
Marine, Farstad Shipping, Havila, Vol-
stad Maritime, Volstad Shipping, REM
Offshore og Ulstein Group. 

– Disse bedriftene hadde en betyde-
lig virksomhet også før oljealderen, men
da med andre typer fartøy og skipsut-
styr. 75 prosent av norske skip er i dag
tilknyttet offshorebransjen, sier Iglebæk.

M&R leverer hele 50 prosent høyere
verdiskaping pr. ansatt enn for Sør-Trøn-
delag, noe som blant annet  skyldes de
store og lønnsomme maritime virksom-
hetene, mens i trøndelagsfylkene er an-
tall små og mellomstore virksomheter
relativt sett høyere enn i M&R. Mange
av virksomhetene i Trøndelag er dessu-
ten teknologiselskaper i tidlig fase eller
vekstfase der overskuddet er marginalt.

Sysselsettingsveksten i M&R har hatt

en jevn økning i perioden 2010-2012 på
grunn av økende aktivitet i olje/gassnæ-
ringen. Det samme gjelder også Sør-
Trøndelag, og veksten her er i større
grad knyttet til teknologimiljøene. Nord-
Trøndelag opplevde også en sterk vekst i
antall ansatte i 2012, og dette er hoved-
sakelig knyttet til økt aktivitet hos Kvær-
ner Verdal.

– Politikerne må på banen i
Trøndelag
Impello har også intervjuet flere sentrale
bedrifter i regionen for å danne seg et
klart bilde av næringens egne tanker
Her kom det frem at man etterlyser mer
tilstedeværelse fra den politiske arena .

– Dette handler ikke om at politiker-
ne skal bevilge mer penger, men rett og
slett at de må tørre å uttale at Trond-
heim skal være en viktig by når det kom-
mer til olje og gass. Det må eksistere en
strategi for å få nye selskaper til å eta-
blere seg i byen. At politikere deltar på
lansering av nye produkter, jubileer og
signering av større kontrakter er tiltak
som ikke krever store økonomiske bi-
drag, men fører til økt engasjement og
synlighet, både hos selskaper og befolk-
ningen generelt. Dette er nødvendig
dersom Trondheim skal ta en posisjon
som olje- og gassby, sier Iglebæk.

– Bortsett fra Det norske oljeselskaps
tilværelse på torget i Trondheim er det

lite som minner om at olje- og gassvirk-
somhet er en viktig del av industrien i
Trondheim, legger han til.

– Løft frem forskningen
Intervjuene peker på spesielt to områder
hvor Midt-Norge kan bli «landsle-
dende». Det ene er i forhold til kunn-
skapsintensiv virksomhet som for ek-
sempel  engineering og prosjektering. 

– Det å bygge opp Midt-Norge som
et «prosjekteringssentrum» vil gjøre re-
gionen mer attraktiv både for oljeselska-
per og andre større aktører. Dette vil
føre til økt aktivitet, og større integre-
ring av lokale underleverandører. Et an-
net område er å fronte Midt-Norge, og
hovedsakelig Trondheim, som en region
der alle selskaper av en viss størrelse
som mener alvor bør ha sine respektive
forskningssentre. Statoil satser knall-
hardt på IOR på Rotvoll, mens Siemens
har lagt sin globale subsea-satsing til
Sluppen i Trondheim. Med NTNU, SIN-
TEF, Marintek og HiST ligger forholdene
perfekt til rette for å ta en enda mer ty-
delig posisjon når det gjelder kommersi-
ell forskning og utvikling, sier Iglebæk.

Over 32. 000 petroleumsjobber i Midt-Norge
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Politikeren har ordet

Bernhard Riksfjord, ordfører i Aukra kommune

Til tross for mye motbør og en trang
start, er oljepolitikken i Norge et ek-
sempel til etterfølgelse. Norsk olje- og
gasspolitikk og store deler av petro-
leumssektoren, har fra starten av
kjempet en lang kamp, i til dels sterk
motvind, for å få  sin rettmessige plass
som en viktig næringspolitisk platt-
form i kongeriket Norge. 

Når en ser på argumentasjonen i
ettertid, så vil jeg påstå at store deler
av denne – og forslaga mot at olje og
gassutvinning kunne bli bra for Nor-
ge – har samme substans og elendig-
hetsbeskrivelse i seg, som mange
hypokondere bruker for å beskrive
sine sykdomstilfeller, som allerede har
rammet dem, og at det med stor sann-
synlighet bare vil fortsette å bli verre. 

Men etter en tid fikk denne politik-
ken og næringen en viss forståelse.
Ikke minst fikk man gjennomslag for
at dette kunne bli bra for samfunnsut-
viklingen.

Der mulighetene lå, ble det lagt til
rette for en industriutvikling fra olje-
og gassindustrien på norsk sokkel,
med store og fremtidsrettede dimen-
sjoner, og ikke minst en fremtidig for-
ventet inntekts og velstandsutvikling
som skulle komme alle landets innbyg-
gerne til gode. 

Fra de første vedtakene på seksti-
og syttitallet, og frem til i dag er ordet

som passer best: fremtidsrettet. Jeg
har grunn til å tro at også alle som iv-
ret for et snarlig og effektivt utsalg av
våre olje og gassressurser for noen mil-
liarder kroner, der noen mente ti milli-
arder kroner var passelig, i dag er
svært tilfreds med å kunne ha olje og
gassinntekter for å fordele, til gode

samfunnsnyttige formål. 
Dette har blitt en ubetinget indus-

tripolitisk suksess for Norge som na-
sjon, i tillegg til at hele olje og gass
næringen med sine bransjer har blitt til
et industrieventyr i særklasse.

På tross av at mange over lang tid
har uttalt og beskrevet petroleumspo-
litikken og næringen vår på en ikke all-
tid like fordelaktig måte, ser jeg ingen
grunn til at denne næringen ikke kan
fortsette i et tempo og en utvinnings-
takt som er i samsvar med ønskede
forvaltningsplaner – også for kom-
mende generasjoner. 

Når den første debatten om Norge
som framtidig olje- og gassnasjon
startet i regjering og storting, og en
skulle ta stilling til vår vilje og evne om
å kunne gå inn i olje og gassalderen på
en god og fremtidsrettet måte, var de-
batten til tider preget av stor uenighet
for å uttrykke meg mildt.

Et relativt stort mindretall mente at
olje og gass var noe vi ikke kunne noe
om. Vi skulle derfor heller ikke legge til
rette for å kunne ta i bruk disse resurs-
sene. Den ønskede politikken fra
svært mange var å få solgte ut våre
nasjonale rettigheter, og holde Norge
borte fra det som alle andre kunne så
mye mer om. 

Derfor var det mange som hevet
sine faner og proklamerte sine vyer
om den fortreffelige fremtiden Norge
som olje- og gassnasjon ville få om an-
dre kunne få full kontroll og suvere-
nitet på den norske sokkelen på en

mye bedre måte. Takket være dyktige,
fremtidsrettede og samfunnsengasjer-
te politikere og næringsaktører, har
Norge som olje- og gassnasjon blitt et
utstillingsvindu for store deler av ver-
den. Der vår måte å forvalte og forde-
le den norske olje og gassutvinningen
på, og ikke minst inntektene, blir sett
på som samfunnsmessig viktig og rik-
tig. Petroleumsnæringen og andre har
fremtidsrettet  spilt på lag med alle
nødvendige aktører for å ha kommet
dit vi er i dag. Det ligger mye sannhet i
utsagnet: «Optimisten hevder at vi le-
ver i den beste av alle verdener. Pessi-
misten frykter at det er sant».

Petroleumssektorens betydning for
det norske samfunnet er enorm. Den
sysselsetter i dag i overkant av to hun-
drede tusen arbeidstakere. Jeg føler
meg sikker på at med dagens, og ikke
minst morgendagens teknologiske
framskritt innen denne sektoren, at vi
har vi all grunn til å se fremtiden trygt
i møte. Vi må alltid huske at det er like
viktig å fatte nødvendige demokratis-
ke beslutninger, når høringer og inn-
spill har blitt vurdert, selv om det ikke
er 100 % enighet blant alle berørte
parter. Jeg er like tydelig på at slik må
demokratiets spilleregler praktiseres,
også når det gjelder petroleumsutvin-
ning i Norge.

– Norsk oljepolitikk er et utstillingsvindu

Stjørdal kommune, fylkes-
kommunene i Nord- og Sør-
Trøndelag og Statoil tok i 2012
initiativ til å mobilisere og
bidra til utvikling av flere 
trønderske underleverandører
innen olje og gass. Etter flere
møter, med mer enn 100 
deltakere, er ca. 40 bedrifter
interessert i å gå videre.

– Vi jobber nå med å få disse med på å
forplikte seg til å gå videre slik at de
kan bli prekvalifisert som leverandører
i et planlagt hovedprosjekt, forteller
ordfører i Stjørdal kommune, Ivar 
Vigdenes (bildet).

Prosjektet ble ledet av Proneo i
samarbeid med Stjørdal Nærings-
forum, Navitas Network, NCEI Offsho-
re, Næringsforeningen i Trondheim og
øvrige næringsforeninger i Trøndelag 

Bedriftene som har vist sin interesse
spenner fra produksjon og konstruk-
sjonsbedrifter til elektro, finans og
markedsføring.

Suksess for leverandørprogram

«Takket være dyktige, fremtidsrettede
og samfunnsengasjerte politikere og

næringsaktører, har Norge som olje- og
gassnasjon blitt et utstillingsvindu for

store deler av verden.»
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for 15 år siden

Subsea-hallen på Vestbase
tatt i bruk
Aker Vestbase, Statoil, Kongsberg
Offshore Services (KOS) og Vikan
Eiendom innviet nylig det store for-
søksbassenget hos Vestbase i Kris-
tiansund. Det var samlet rundt 130
gjester fra interesserte oljeselskap,
politikere og industribedrifter. Npår
aktivitetene tiltar regner man med at
20-30 personer vil være engasjert i
driften av subsea-anlegget. Fopr ti-
den utprøver komponenter til Åsgard
for Statoil. 

Shell feirer 5 år med
Draugen
Norske Shell markerte nylig sitt 5-års-
jubileum for starten på Draugenfel-
tet. Dette var det første oljefeltet som
kom i produksjon nord for 62 bred-
degrad. Feltet produserer nå 180.000
fat daglig, og forventes å være i pro-
duksjon i ytterligere 20 år. Dragen
sysselsetter 180 personer, derav ca
50 på Råket i Kristiansund hvor Shell
har sine kontorer.   

Oljen ga nytt liv til
Kristiansund
Oljevirksomheten har brakt nytt liv til
Kristiansund. Etter at organisasjonen
for Draugen ble etablert, er det bare
innen bygrensene kommet rundt 800
nye arbeidsplasser. Oljen har gitt
byen en vekstimpuls som kanskje
ikke alle er klar over sier ordfører
Dagfinn Ripnes. Det har ikke bare
skjedd en betydelig opptrapping av
eksisterende virksomheter, men
mange nye er kommet til. 

Størst i verden på store
offshorelektere
Trondheim rederiet Taubåtkompani-
ets kjøpt av 6 store lektere bringer
flåten opp i hele 17 enheter, og der-
ved en betydelig aktør på det inter-
nasjonale markedet. Lekterne er
halvt nedsenkbar, og derved spesiela-
bygget for frakt av oljeplattformer og
andre store kontrukssjoner. De to
største er hver på 25.000 tonn, en
lengde på 147 meter og 36 meter
bred.

Nr 4, november 1998

Av Terje M. Jonassen, kommunikasjonssjef i A/S Norske Shell.

Operatørens hjørne

Shell har presentert scenarier i over 40
år,  og vi holder dem ikke for oss selv.
Delt kunnskap er mer kunnskap. 
Scenarier viser en mulige utviklingsba-
ner uten å gi fasiten på hva som vil
skje. Likevel har Shell-scenariene
gjennom fire tiår bidratt til at vi og 
andre har vært bedre i stand til å plan-
legge for en uforutsigbar fremtid. De
første scenariene gjorde f.eks at olje-
krisen på 1970-tallet ikke kom totalt
overraskende på Shell.

Scenariene har også vært viktig for
Shell i Norge. Langsiktighet, innova-
sjon, lokal kunnskap og tilpasnings-
dyktighet har gitt oss en spesiell kom-
petanse og fruktene av det vi lærer og
utretter i Norge, kommer også resten
av verden til gode. 

Draugen-feltet setter stadig nye re-
korder for hvor mye olje det er mulig å
få ut av et reservoar. Gass fra Ormen
Lange står for mer enn 20 prosent av
det britiske gassbehovet. Med våre
1200 ansatte fra 43 ulike nasjoner

opererer vi mer enn 400 000 fat olje-
ekvivalenter hver dag, og vi har 400
bensinstasjoner fra Agder i sør til Finn-
mark i nord. Dette bidro i fjor med 13
mrd kroner i skatt til Norge. 

Vi tar nå  fatt på vårt andre århun-
dre i Norge som vi gjorde  for over 100

år siden da vi kom til Norge. Som et
globalt selskap har vi tilgang til mye
kompetanse. Det vi har lært andre ste-
der, tar vi til Norge. Og den kompetan-
sen vi får fra norsk sokkel er verdifull
for Shells operasjoner ute i  verden.
Shell er viktig for Norge, og Norge er

viktig for Shell. 
Scenariene opp-

dateres med jevne
mellomrom.  I 2008
presenterte vi
”Scramble og Blue-
print” som er to uli-
ke versjoner av
hvordan verden
kunne utvikle seg. I
år har Shell lansert
”New Lens Scenari-
os”, med to ulike
scenarier ”Fjell” og
”Hav”. Disse ser på
s a m m e n h e n g e r
mellom tilgang til
energi, vann og

mat i en verden med  en sterkt økende
og stadig mer urbanisert befolkning.

Kort fortalt er det første framtids-
bildet basert på et syn om at de som i
dag styrer i verden holder på makten
og prøver å opprettholde tilstanden
slik den er i dag. Resultatet er at den

øknonomiske utviklingen kommer til å
gå sent. I det andre fremtidsbildet blir
verden mer turbulent ved at nye kref-
ter tar over makten og innfører nye
globale strukturer.

I ”Fjell” scenariet ser vi en økning
av bruken av gass og rundt 2030 blir
dette den største globale energi-res-
sursen. Transportsektoren øker i om-
fang, men samtidig øker også utbre-
delsen av elbiler. 

Med disse endringene i energi-sys-
temet begynner utslippet av drivhus-
gasser å falle selv om to-graders målet
ikke nås.       

I ”Hav”-scenariet er veksten i gass-
markedet moderat og oljeforbruket
øker. Sterk øknomisk vekst fører til at
det totale energibehovet øker og
energilandskapet er preget av mar-
kedskreftene hvor de som styrer har
mindre inflytelse.

Sol blir verdens største energikilde
rundt 2070, men økt behov for kull og
olje, mindre gassutvikling utenfor

Nord-Amerika og manglende støtte
for CCS bidrar til at utslippet av totale
drivhusgasser i løpet av århundret er
25% høyere enn i Fjell-scenariet. 

Energi er livsviktig for vår hverdag.
Det er nødvendig for å produsere mat,
og drivstoff trengs til transport. I mid-
ten av dette århundre kan verdens be-
folkning nå ni milliarder, hvor 75% bor
i byer mot 50% i dag. Flere vil oppnå
høyere levestand, bedre tilgang til 
sykehus, offentlig transport og sikker
elektrisitetsforsyning. Men dette vil
også gi press på verdens ressurser. Ver-
den kommer til å trenge 40-50% mer
energi, vann og mat rundt 2030. Å
sikre tilstrekkelig forsyning uten å på-
virke klimaet, byr på store utfordring-
er. 

I Shell er vårt mål å bidra til å dekke
verdens behov for mer energi på en
ansvarlig måte og innvoasjon og tek-
nologi er viktige virkemidler for å få
dette til.  

Shell investerer mye for utvikle nye
olje- og gassressurser.. I 2013 er inves-
teringene forventet å nå rundt 33 mil-
liarder dollar med over 80% av dette
innen oppstrømsvirksomheten. Shell
er også aktiv i samarbeid med univer-
siteter, ledende NGOer og selskaper
utenom vår egen bransje for å lære av
andre og bidra til å levere energi på en
ansvarlig måte. Hvert år investerer
Shell internasjonalt rundt seks milliar-
der kroner i teknologi, forskning og
utvikling,  noe som er mer enn andre
internasjonale olje- og gass selskaper.

«I Shell er vårt mål å bidra til å dekke
verdens behov for mer energi på en

ansvarlig måte, og innovasjon og
teknologi er viktige virkemidler 

for å få dette til.»

Energi og samfunn mot 2050

Draugenplattformen.
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Nyhamna på Aukra skal opp-
rustes for 15 milliarder kroner
for å ta i mot mer gass fra
Norskehavet. Kommunen 
forbereder seg på storinnrykk.

– Arbeidet har allerede startet i det
små, men anleggsarbeidet når sin
topp i perioden 2016-17. Dette er jo
et kjempeprosjekt i europeisk måle-
stokk. En skog av underleverandører
vil ankomme i tur og orden. Når det er
på det mest hektiske vil flere tusen
mann være i sving,  forteller ordfører i
Aukra kommune, Bernhard Riksfjord.

Nylig ble det avholdt et dialogmøte
hvor alle involverte parter var til stede
med Shell, Kværner og Gassco i spis-
sen. Representanter fra fylket var også
til stede.

– Dette var en mulighet for alle 
parter til å oppdatere hverandre, og
orientere om hva som skal skje og hva
som forventes av de ulike aktørene.
Det var et veldig nyttig møte. Har vi en
god dialog, så blir dette bra for alle
parter, sier Riksfjord, som var en selv-
sagt deltaker på møtet. 

Han ser på ingen måte mørkt på at
befolkningstallet i kommunen omtrent

dobles på et par års tid.
– Vi har gjort dette før, da Ormen

Lange ble utbygd. Vi synes det gikk
greit da og vi tror det går greit nå. Alle
var innstilt på å få det til, og det er vi
også denne gangen, sier Riskfjord.

Aukra gjør seg klare
for storinnrykk

Fra venstre: Per Atle Strømme
(Gassco), Bernhard Riksfjord (Ordfører
i Aukra kommune og styreleder i
Gassknutepunkt Nyhamna), Mona
Nilsen (Shell AS) og Steinar Røgenes
(EVP Kværner Contractors).
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Eager  
exploration
wintershall.no

Med fokus på sikkerhet, 
kvalitet, tidsfrist og litt fint
vær ble 20 år gamle Draugen
klargjort for framtiden.

I begynnelsen av oktober fikk Shells
Draugenplattform i Norskehavet nytt
boligkvarter. Den 500 tonn tunge 
modulen ble løftet på plass i et løft
som tok to dager å utføre.

Draugen er for tiden inne i en 
livsforlengelsesfase, som skal øke 
produksjonen fra feltet med hele 70
prosent. Første del av dette er en 
rekke topsidemodifikasjoner som skal
øke kapasiteten. Økt boligkapasitet er
en del av dette, opplyser Shell.

Det nye boligkvarteret er tre etasjer
høyt og har i alt 44 rom og heis.

Tungløft på
Draugen
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Certex Offshore Group

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

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

to supply the perfect package for your business. 

www.certex.net
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The Lifting KnowHow
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Stavanger
Bergen

Stjørdal har nå fått et inter-
nasjonalt skoletilbud.
Fagerhaug International
School (FINT) på Skatval åpnet
i august, og har 30 plasser i
første til fjerde trinn. Fra og
med neste skoleår vil de tilby
undervisning opp til syvende
trinn.  

– Vi så at det var ventelister på begge
de internasjonale skolene i Trondheim,
samtidig så vet vi at det ligger mange
internasjonale bedrifter i byen, så vi så
behovet for en internasjonal skole, sier
Cherise Kristoffersen, rektor ved FINT.

De har hatt stor interesse fra 
Statoil, og Kristoffersen er kjent med
at folk har takket ja til jobber i Stjørdal
på grunn av at byen hadde et 
internasjonalt skoletilbud.   

Skolen ligger på Skatval, kun 7-8
minutters kjøring fra Stjørdal sentrum.

Internasjonal skole i Stjørdal


