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Ny epoke for Norges
beste oppfinnelse

SINTEFs flerfaselab i Trondheim
er oppgradert for 30 millioner
kroner, og er nå første og eneste
anlegg i verden som kan kjøre

industriskala trefaseeksperiment –
eksperimenter med olje, vann og
gass i samme rør. Nylig ble den
oppgraderte laben åpnet av olje-

og energiminister Tord Lien. 

Prezioso Linjebygg i Molde, har
landet kontrakter for til sammen
4,3 mrd. kroner de siste måne-
dene. – Fremtidstroen er tilbake,

sier Kristoffer B. Jenssen, adm. dir.
i selskapet.

Milliardkontrakter
gir fremtidstro i
Prezioso Linjebygg

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet Sintefs nye flerfaselaboratorium i Trondheim. Her foran en betydelig nedskalert
versjon av laben sammen med Jon Harald Kaspersen, forskningssjef ved Sintef Petroleum, og konsernsjef i Sintef,
Alexandra Bech Gjørv. Foto: SINTEF/Thor Nilsen.
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Årets politiske moteord i 2015
ble «det grønne skiftet». Mange
diskusjoner syntes å konkludere
med at starten på dette skiftet
er å legge ned olje- og gassin-
dustrien i Norge, for deretter å
gå over til fornybar energi og
storstilt utbygging av vind- og
solenergi. Av verdens bilpark på
1,2 mrd biler er det kun
300.000 el-biler. Det vil si at
selv om antallet 4-doble seg de
nærmeste par årene vil elbiler
kun utgjøre 0,1% av verdens bil-
park. Dette betyr at det ikke er
her slaget skal stå hvis man vil
ha en effektiv reduksjon av
verdens klimautslipp.

Det sies også at grønn industri skal bli
den nye vekstmotoren i Norge, og skal
erstatte de enorme inntektene vi i dag
har fra olje og gass. Av vår totale ek-
sport på 1180 mrd kroner utgjør olje og
gass 38% (20,5% av Bnp). Til sammen-
ligning utgjør fisk inkl oppdrett 4% (0,8%
av Bnp).

Dette henger med andre ord over-
hodet ikke på greip. All fornybar energi
med unntak av vannkraft er i dag sterkt
subsidiert. En storsatsing på vind og sol
vil derfor legge beslag på store økono-
miske ressurser i stedet for å skape ver-
dier med inntekter og nye arbeidsplas-
ser. 

Vi snakker sannsynligvis her om
kostnader til nye utgifters erver-
velse.

Det vil derfor legge beslag på en be-
tydelig del av vår nasjonalformue.

Den effektive løsningen
Av verdens energibehov dekkes i dag
1% av vind og solenergi. Vannkraft dek-
ker 3%, kull 25%, gass 23% og olje 27%.
Resten dekkes av kjernekraft. 

En dobling av vind og sol vil ta 2-3 år
og da dekker man fremdeles kun 2% av

verdens energibehov. Det vil si at dette
er en løsning som trenger lang tid før
den gir nevneverdige resultater.  Samti-
dig vokser verdens energibehov.  

For raskere og bedre resultater må
naturgass erstatte kull. Dette vil umid-
delbart gi en enorm reduksjon av klima-
gassutslippene. Innføring av en global
karbonpris, slik Statoils toppsjef Eldar
Sætre sammen med sine kolleger i BP,
Shell, BG, Total og ENI ber om, er et
godt våpen for å tvinge land med høyt
energiforbruk til mer miljøvennlige løs-
ninger. 

Oljeindustrien har også store oppga-
ver foran seg, og mulighetene er mange
for å redusere klimautslippene. Et godt
eksempel er Åsgard subsea med gren-
sesprengende ny teknologi fra Statoil og
er et betydelig bidrag for å minske ut-
slippet av klimagasser i produksjonsfa-
sen.

Oljeindustrien kommer på banen
Norsk Olje og Gass har allerede sig-

nalisert at de står klar, og innbyr staten
til et spleiselag. Vi tror dette vil være en
svært mye bedre investering for rask og
effektiv senkning av klimagassutslippene.
Og samtidig vil det styrke norsk oljein-
dustri sine markedsmuligheter interna-
sjonalt. 

Med andre ord, utgifter til inn-
tekts ervervelse. 

Arenaen for det grønne skifte er for
viktig til at den overlates til Jens Ulltveit
Moe og Rasmus Hansson. Norsk Olje
og Gass-sjef, Karl-Erik Schjøtt Pedersen,
har tatt et initiativ, og dette må nå følges
opp av topplederne fra de store olje- og
industriselskapene.

Norsk oljeindustri har satt i gang en
rekke tiltak for å redusere utslippene.
Offshoreselskapene med den kompe-
tanse de besitter, kan utvikle ny tekno-
logi for å redusere utslipp også i andre
næringer.

Oljebransjen gir
fortgang til det
grønne skiftet

Vil du ha Midt-Norsk Olje og Gass gratis tilsendt 
til din arbeidsplass? Eller vil du motta bladet per 

e-post? Send melding til christian@midnor.no

Deepwater Norway AS fikk nylig
en kontrakt med Statoil for kor-
rosjonsbeskyttelse av subsea-
strukturer på Gullfaks. – Dette
er virkelig en milepæl for oss,
sier Svenn Magne Wigen, som
leder Deepwater med base i
Verdal.
– Dette er en veldig viktig kontrakt. Statoil
velger ofte større bedrifter som ligger i
vestlandsklynga. Men vi vant frem, og jeg
tror de ser hvilke fordeler vi har, teknolo-
gisk og lokasjonsmessig. Det gir oss en fot
innefor, og vi blir lettere å finne neste
gang, sier en fornøyd Wigen. 

Deepwater designer og produserer
katodiske beskyttelsessystemer for 
offshore og marine strukturer. De har
spesialisert seg på utvikling av innovative
løsninger  for eldre strukturer som treng-
er levetidsforlengelse og utbedringer. Ver-
dalsavdelingen er det USA-baserte selska-
pets eneste tilstedeværelse i Norge.

Gode partnere i næringsparken
Bedriften er lokalisert i næringsparken i
Verdal. Et stort pre, sier Wigen.

– Vi har alt vi tenger av underleveran-
dører i nabolaget. Kaefer Energy tar over-
flatebehandlingen, Lafopa sveiser og
sammenstiller og Vitech tar alt av NDT.
At vi i tilegg kan rulle utstyret ut på kai-
kanten for henting, gjør at vi i sum sparer
mye på logistikk. Dette tror vi Statoil har
fått med seg, og det er et godt kort for
oss,  forklarer han.

Deepwater har eksistert siden 1986.
Ved bruk av egenutviklede produkter
innenfor korrosjonsbeskyttelse, inspek-
sjons og overvåkningsutstyr er Deepwater
i dag en av verdens ledende innenfor det-
te faget. 

Deepwater Norway AS har Norsk
sektor i Nordsjøen, Norskehavet, Skandi-
navia, Russland som definert geografisk
område, samt generell støtte med spesial-
tjenester til morselskap i USA  og søster
selskap i UK.

Deepwater lykkes
i Verdal

Svenn Magne Wigen leder Deepwater Norway.
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Teknologidirektør Elisabeth B.
Kvalheim i Statoil er klar, ny 
teknologi og ny bruk av 
eksisterende teknologi får ned
prisene på norsk sokkel. Statoil
ser allerede veldig gode 
resultater fra akselererte imple-
menteringer av ny teknologi.

– Vi har gått fra et break-even snitt på 70
dollar fatet til 41 dollar fatet på norsk sok-
kel. Vi har forenklet og standardisert og
tatt målrettede teknologivalg, fortalte
Kvalheim under Flow Assurance Confe-
rence som ble arrangert i Trondheim nylig
.   Tidlig i 2015 satte Statoil et mål om at
break-even prisne skulle under 50 dollar
fatet. Ifølge Kvalheim er nå målet satt til
30 dollar fatet. Hun har stor tro på at de

skal lykkes. 
– På videreutviklingen av Oseberg

Vestflanken fikk vi ned kostnaden med
hele 52 prosent ved å velge en ubeman-
net brønnhodeplattform, forteller hun.
Ved å bruke en brønnhodeplattform flyt-
tes alt av havbunnsinstallasjoner topside
på en ubemannet plattform. Kostnadene
med subseautbygginger har tredoblet seg
de siste tiårene, og brønnhodeplattfo-
mene er derfor svært konkurransedyktige.

Men de lykkes også på havbunnen. For
Åsgard Subsea Compression kvalifiserte
Statoil 40 nye teknologier, og prosjektet,
som nå er oppe å går, fremstår som et
teknologisk paradigmeskifte innen hav-
bunnsproduksjon.

– Neste gang skal vi gjøre det samme,
men billigere, mindre og enda bedre, in-

formerte Kvalheim.  
Statoil jobber også med å få ned kost-

naden med plugging av brønner, en tik-
kende kostnadsbombe på Norsk sokkel.
De neste 25 årene skal Statoil plugge
1200 brønner. I dag tar det en rigg ca. 35
dager å plugge en brønn. Statoil har en
engen forskningsgruppe som jobber med
å få ned tiden til  sju dager, og å senke
kostnaden med 75 prosent. Nøkkelen er
en kombinasjon av ny og standardisering
av teknologi.

Et annet, og viktig område, er å få ned
borekostnadene.

– Vi jobber med en pilot for automati-
sert boring. Vi må få opp farten og minske
antall feil i boreprosessen. Innen denne og
mange andre  disipliner ser vi stort poten-
sial innen digitalisering, avslutter Kvalheim.

– Teknologi er løsingen

Når Okea tar over Repsol sin
andel på 60 prosent i Yme er
ikke Okea-direktør Erik
Haugane på ukjent grunn. I
2005 kjøpte daverende Pertra,
som senere ble til Det norske
10 prosent av Yme. I 2008 
solgte de andelen til polske
Lotos for 390 millioner kroner.
Nå er Haugane tilbake, men
denne gangen som operatør.
Etter planen skal Okea levere
en revidert utbyggingsplan til
sommeren.

Haugane på gamle trakter med Yme
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Olje- og energiminister Tord Lien
var ikke i tvil, svingninger i olje-
prisen har vi alltid hatt og mar-
kedet vil tilpasse seg og komme
styrket tilbake. – Den som skal
slå av lyset på norsk sokkel er
ennå ikke født.

Både Tord Lien og Kristiansundordfører
Kjell Neergaard har sett seg lei på norske
politikere som stadig snakker oljenæring-
en nede. –Olje- og gassnæringen er sær-
deles viktig for å lykkes i det grønne skifte.
I Kristiansund snakker vi ikke om hva vi
skal leve av etter oljen, men om hva vi skal
leve av i tillegg sa Neergaard.

Statoil-sjef Arne Sigve Nyland fremhe-
vet alt det spennende og positive som
skjer i bransjen. –Vi har nå 40 betydelige
prosjekter i gjennomføringsfasen og skal
investere hele 320 mrd kroner, det meste
av dette i Norge. Arbeidet med forenkling
og standardisering i bransjen har allerede
gitt resultater, og som eksempel nevnes
det 482 km lange Polarled-røret som net-
topp er avsluttet til en pris hele 30%
under budsjett.

Lars Katteland i VNG Norge jobber nå
intenst med å finne den beste utbyggings-
løsningen for det attraktive Pil og Bue-fel-
tet på Halten terrassen. VNG er et av de
selskaper som i dagens situasjon ansetter
folk, og helt klart har dratt nytte av at det
nå finns mange meget dyktige fagfolk og
god kompetanse i markedet. –Dette har
vært en nyttig krise, da bransjen har beve-
get seg i feil retning. Jeg er sikker på at vi
kommer styrket ut, og VNG benytter nå
anledningen til å bygge seg opp for fremti-
den

Oljebransjen styrket ut av stormen
Desemberkonferansen 2015:

Som vanlig startet
Desemberkonferansen med en
oppvarmingsrunde kvelden før.
Dette var 23. gangen trønderne
holdt sitt tradisjonelle vorspiel
før oljebransjen julebord som
Desemberkonferansen ofte kal-
les.

Med statsråd Tord Lien i spissen samlet
arrangementet som vanlig en allsidig for-
samling med oljetopper, industrifolk og
politikere til uforpliktende samtaler og so-
sialt samvær.

Panelleder Jan Erik Larsen (th) holdt god styr på debatantene Erik Haugane, OKEA, olje –og energiminister Tord Lien
og Norsk Olje og Gassjef Karl Erik Schøtt-Pedersen.

Trønderindustriens bacalao-party kvelden før

Til venstre: Tori N. Bachke, Ståle Kyllingstad og Ottar Minsaas, Total i hyggelig passiar.
Til høyre: IKM-eier Ståle Kyllingstad, Norske Shell-sjefen Tor Arnesen og olje- og
enegiminister Tord Lien synes å trives på trønderindustriens bacalao-party kvelden før.

Desemberkonferansen klarte å samle hel 284 deltakere fra en oljebransje i sparemodus.



Total E&P Norge er landets tredje  
største olje- og gasselskap med over  
50 års virksomhet på norsk sokkel.

Martin Linge blir vårt første olje- og gassfelt som  
forsynes med strøm fra land. Den 163 km lange kabelen  
er et teknologisk gjennombrudd. Sammenlignet med  
bruk av gassturbiner viser utregninger en reduksjon  
i lokale CO2-utslipp på 200.000 tonn hvert år. Tallet  
representerer utslipp fra 180.000 biler. 
 
Les mer på total.no

HEY-HO LET’S GO  Ill.: H
eadspin

 MARTIN 
   LINGE 
VIL BLI 
  DREVET
MED STRØM
 FRA LAND 
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Norskehavsrådet er positiv til at
VNG vurderer utbyggingen av Pil
og Bue i Norskehavet, men viser
samtidig til Petroleumsloven som
sier at petroleumsressursene skal
forvaltes i et langsiktig perspek-
tiv slik at de kommer hele det
norske samfunn til gode.  Rådet
mener det er meget viktig at
base- og driftsansvaret ligger i
Midt-Norge.

Rådet vil be om at de regionale samfunns-
og bedriftsøkonomiske konsekvensene
ved de ulike utbyggingsalternativene og
de ulike lokaliseringsalternativene, kom-
mer tydelig fram i konsekvensutredningen.

– Vurdering av lokaliseringssted for
drift- og basefunksjoner må utredes for å
klart å synliggjøre bedrifts- og samfunns-
økonomiske virkninger, ringvirkninger av
leveranser, verdiskaping og sysselsetting

nasjonalt, men også regionalt og lokalt i
Norskehavsregionen. Utbygging og drift
av Pil og Bue-feltet vil kunne opprettholde
en viss aktivitet i Norskehavet over tid.
Det er meget viktig at base- og driftsan-
svaret lokaliseres i Norskehavsregionen
for å begrense nedgangen i aktiviteten i
regionen, uttaler et samlet Norskehavs-
råd.

VNG har uttalt at Norskehavet er et
satsingsområde for selskapet. 

– Det er derfor naturlig at base- og
driftsfunksjonene lokaliseres i Norske-
havsregionen, og at Kristiansund og Stjør-
dal utredes grundig i konsekvensutred-
ningen og at dette sees i sammenheng
med selskapets videre satsing i Norskeha-
vet, uttaler rådet.

Det er av stor betydning at driftsen-
heten etableres i regionen

– Dersom man ikke velger å legge
driftsorganisasjonen til regionen, trekker

man strikken lengre enn noen gang ved å
fjerne driftsoperative oppgavene vekk fra
regionen, og dette kan ikke sees å være i
tråd med den nasjonale petroleumspoli-
tikken.

Norskehavsrådet mener at en inves-
tering på 10-15 mrd kroner er en betyde-
lig investering og derfor har prinsipielle og
samfunnsmessige sider av betydning. Rå-
det mener dette medfører at Olje- og
energidepartementet derfor må vurdere
dette prosjektet lagt fram for Stortinget.

Norskehavsrådet er et samarbeidsor-
gan opprettet av fylkeskommunene
Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og
Romsdal og Sør-Trøndelag og kommune-
ne Bodø, Alstahaug, Brønnøy, Vikna, Ver-
dal, Stjørdal, Hemne, Hitra, Aure, Kristian-
sund og Aukra. Rådet er et konsensusor-
gan som skal arbeide for petroleumsretta
saker som er av felles interesse for Nor-
skehavsregionen.

Betinget positiv til Pil og Bue

Norskehavsrådets formann,
fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag
Anne Marit Mevassvik.

Trondheimsselskapet Tech
Damper har utviklet ny teknologi
som kan gi store besparelser for
subseautbygginger.

Ved å benytte en unik dempeteknologi
for vibrasjoner har Tech Damper tidligere
løst kritiske vibrasjonsproblemer topside,
som har bidratt til å øke oppetiden og sik-
kerheten på kritiske komponenter.  Nå
tar de teknologien til havbunnen, og job-
ber nå med en større leveranse til et
internasjonalt oljeselskap.

– Vi opplever stadig økende interesse
for vår kunnskap og teknologi i forhold til
vibrasjon og utmatting på havbunnen.
Med stadig mer lavtrykksproduksjon og
økte strømningsrater, er vibrasjoner og
utmatting en tiltagende problemstilling.
Samtidig er det fokus på økt utnyttelses-
grad og levetidsforlengelse, noe som for-
sterker problemstillingen ytterligere. Vi ser
store muligheter for vår teknologi i subsea

markedet. Vi tilfører noe unikt og samtidig
viktig for kundene, en god markedsposi-
sjon å være i, sier Håvard Johnsen, daglig
leder i Tech Damper.

Kvalifisert teknologi
Vibrasjoner kan være vanskelige å for-

utsi og kan oppstå på helt andre steder
enn selve kilden til vibrasjonene.

– I Subsea sammenheng er det enda
vanskeligere å oppdage, og endringer i
prosessene over tid kan gi uforutsette
konsekvenser. Vibrasjonsdemperen, som
blir kalt TVB Damper, vil være en god for-
sikring mot vibrasjoner og vil forhindre at
konstruksjonen ikke oppnår resonans, for-
teller Johnsen. Tech Damper jobber for ti-
den med vibrasjonsdemping både på nye
utbygninger og eksisterende installasjoner.

Subsea demperen ble nettopp kvalifi-
sert for subseabruk for minst 20 års leve-
tid, og skal installeres på et større subsea-
felt i 2. kvartal 2016, opplyser Johnsen.

Demper farlige vibrasjoner

Håvard Johnsen, daglig leder i
Techdamper. Dempeenheten
monteres ganske enkelt på
installasjonen med en klamme. 
Den er nå kvalifisert for 
subsea med 20-års levetid.
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Statoil velger å gå videre med
utbyggingen av Åsgardsatellitten
Trestakk etter at selskapet fikk
ned kostnadene for utbyggingen
med hele 30 prosent.

– Vi har utviklet billigere og smartere tek-
niske løsninger. Kombinert med at kost-
nadskurven i bransjen har snudd, har det-
te medført betydelige kostnadsreduksjo-
ner for Trestakk, sier Torger Rød, direktør
for prosjektutvikling i Statoil til NTB.

Dette gledet olje- og energiminister
Tord Lien.

– Det er gledelig at selskapene nå har
valgt utbyggingsløsning for Trestakk, og
dermed tatt et viktig skritt mot en ny ut-
bygging i Norskehavet. Med en ramme på
ni milliarder vil dette prosjektet få stor be-
tydning også i Midt-Norge. Det vil gi sys-
selsetting og betydelige oppgaver for kon-
kurransedyktige leverandører med ledig
kapasitet, sier Lien en uttalelse.

Besparelsen vil utgjøre flere 
milliarder kroner
Statoil anslår at det ligger rundt 50 millio-
ner fat utvinnbar olje på Trestakk, pluss
rundt to milliarder standard kubikkmeter
med gass, slik at totalen ender et sted

rundt 65 millioner fat oljeekvivalenter.
Statoil og partnerne har valgt en ut-

byggingsløsning der man lager fem sub-
sea-brønner med en såkalt tie-in (tilkob-
ling) tilbake til Åsgard-feltet og produk-
sjonsskipet på Åsgard A.

Sparer milliarder på Trestakk

Optimising cost for modification, 
maintenance and repair.

www.prezioso-linjebygg.com

Kontrakt for prosjektering av
ilandføringsrør på Johan
Sverdrup, og V&M kontrakt
med Statoil verdt opp mot sju
milliarder kroner, gir noe
langsiktighet i selskapet, men
ifølge Thomas Reinertsen
trengs det mer. 

– Vi vant sikkerhet med disse kontrak-
tene, men det medfører ikke noen
økning i oppdragsmengden. Dette er
prosjekter som går over mange år, og
vi trenger betydelig påfyll fremover.

Johan Sverdrupkontrakten er på
fire og et halvt år, og V&M avtalen
gjør at Reinertsen går inn som et av
selskapene som er hovedleverandør i
ti år.

Under hovedleverandøravtalen
har Reinertsen har fått tildelt plattfor-
mene Troll A, B, og C, Heimdal, Hei-
drun, Åsgard B og produksjonsskipet
Åsgard A. I tillegg har de fått en op-
sjon på Njord-plattformen. Fra før har
selskapet også tilsvarende kontrakt for
metanolanlegget på Tjeldbergodden.

De har også fått en såkalt konkur-
ranseavtale på ti år, som åpner for
konkurranser om enkeltprosjekter.

Reinertsen forteller at de er kom-
met langt på vei mot et mål om kost-
nadsreduksjoner på 30 prosent.

- Vi mener det er forbedringene,
det å levere godt over tid, pluss at vi
er helt skadefrie, som gjør at vi lykkes
i tildelingen. Det er fortsatt slik at
HMS er det aller viktigste vi gjør, sier
Reinertsen.

Reinertsen sier kontrakten vil bety
at mer arbeid kommer til Midt-Norge.
Han sier at den er viktig for ingeniør-
miljøet i Trondheim, samt produksjo-
nen på Orkanger.

Flere nye
kontrakter for
Reinertsen
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I slutten av januar startet tog 2 i
Åsgard havbunns gasskompresjon
opp, og hele anlegget er nå i full
drift. Så langt går alt på skinner,
opplyser Statoil.

Kompressorløsningen på Åsgard øker ut-
vinningsgraden på både Mikkel- og Mid-
gard-feltet, og forlenger reservoarenes le-
vetid fram mot 2032.

– Vi har gjort omfattende testing, ut-
prøving og verifisering av teknologien i
forkant, noe som har medført at vi har
ryddet opp i feil og svakheter før anlegget
ble satt på havbunnen. Det får vi nå igjen
for i form av stabil og god drift, sier Tor-
stein Vinterstø som er prosjektleder for
Åsgard havbunns gasskompresjon. Han
forklarer at det kun er detaljer, blant an-
net noen software-forbedringer, som
gjenstår før prosjektet i sin helhet overle-
veres til driftsorganisasjonen i Åsgard.

Etter hvert som et felt tømmes for
hydrokarboner, reduseres det naturlige
trykket i reservoaret. Derfor er det nød-
vendig å sette inn tiltak for å få opp mer
olje og gass, og få dette fram til plattfor-
men. Åsgard gasskompresjon bidrar til å
suge enda mer olje og gass opp av reser-

voaret.
Tradisjonelt plasseres kompresjonsan-

legg på en plattform eller på land. Dette
anlegget er imidlertid plassert på 300 me-
ters havdyp og er derfor vanskeligere til-
gjengelig. Kvalitet i alle ledd av prosjektet
har vært avgjørende for å sikre høy regu-
laritet, maksimal utvinning og en robust
produksjon.

Framtidens teknologi
Teknologien representer en signifikant re-
duksjon i energibruk og CO2- utslipp i et
livsløpsregnskap for Åsgard sammenlignet
med en kompresjonsplattform. Denne
teknologien representerer et potensiale
for ytterligere CO2-reduksjoner gjennom
bruk i fremtidige subsealøsninger.

I dag kommer nær 50 prosent av Sta-
toils produksjon fra om lag 500 havbunns-
brønner. Statoils ekspertise innen hav-
bunnsoperasjoner er nøkkelen til mer ef-
fektiv produksjon og økt utvinning.

– Åsgard havbunns gasskompresjons-
anlegg gir Statoil en unik posisjon. Tekno-
logien som nå er satt i drift er modnet
frem igjennom flere år basert på tung inn-
omhus kompetanse. Vi har bygd opp test-
fasiliteter på K-lab, lager- og vedlikehold-

skapasitet på Vestbase, og vi har tilgang på
skip som kan håndtere installasjon av sto-
re havbunnsmoduler. Gjenbruk av denne
teknologien gir oss store muligheter både
når det gjelder forenkling, effektivisering
og mindre CO2-avtrykk på framtidens
gasskompresjonsanlegg, forklarer Vinter-
stø.

Åsgard subseakompresjon i full drift

www.kvaerner.com

Realising the world’s most
amazing and demanding projects

Njord

Tildelingen av en V&M
kontrakt med Statoil verdt
opp mot 7,5 milliarder, pluss
opsjoner ut over de neste
seks årene, kan bidra til at
behovet for ytterligere ned-
bemanninger ved
Stjørdalskontoret reduseres.

Avdelingskontoret har gått fra 160 til
vel 40 ansatte de siste to årene, det-
te i takt med Statoil sin reduksjon av
aktivitet og investeringer i Norskeha-
vet. Lokasjonsleder ved kontoret
Arve Øyan (bildet) håper nå det ver-
ste er over. 

– Dette er en rammekontrakt, så
volumet bestemmes av Statoil, men
kontrakten bidrar til at Statoil nå kan
få en kostnadsoptimal gjennomføring
av sine V&M oppdrag.  Om det blir
en økning eller reduksjon i volumet
vet vi pr. i dag ikke men det er uan-
sett med på trygge vår tilstedevæ-
relse på Stjørdal for de kommende
årene. Statoils aktivitet bestemmer
volumet og indirekte antallet ansatte
ved  kontoret vårt.  Vi håper at vi
som et minimum får nok aktivitet til å
opprettholde det nivået vi er på i
dag. Vi har kompetanse og erfaring
som vi vet er svært bra slik at alle for-
utsetninger er til stede for å lykkes.
Statoil må finne det aktivitetsnivået
de vil ligge på så justere vi vår akti-
vitet deretter, som vi alltid gjør, for-
klarer Øyan. 

Kontoret har i de siste årene hatt
ansvaret for V&M på plattformen
Kristin i Norskehavet. I kontrakten
som nå er på plass med Statoil for-
setter arbeidet på Kristin. Det ligger
også inne en opsjon for V&M
kontrakten utvides med Njord A og
B, men dette vil eventuelt ikke skje
før prosjektet rundt oppgradering av
Njord-plattform er avsluttet i et par
år frem i tid. 

Det er ventet at kontrakten vil
sysselsette om lag 1000 personer
ved Aibels avdelinger langs norske-
kysten.

I grevens
tid for
Aibel
Stjørdal

Torstein Vinterstø, prosjektleder for
Åsgard havbunns gasskompresjon.
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En viktig oljekonferanse til en riktig pris
Årets Norskehavskonferanse 31. mars setter søkelys på de betydelige 

endringer som nå skjer i oljebransjen som følge av dagens lave oljepris. 
Lavere kostnader, forenkling og ny teknologi er løsningen.

Dette er en god anledning til å gi dine medarbeidere en nyttig 
oppdatering av mulighetene i bransjen og om nye 

store utbyggingsprosjekter i Norskehavet.

Hovedtema for konferansen:
Ny teknologi som løsningen på utfordringene?

Hvordan møter Norge og norsk industri dagens lave oljepriser?
Det grønne skiftet – en realistisk mulighet eller politisk ønsketenkning?

Les mer og meld deg på:
www.norskehavskonferansen.no

Lars Haltbrekken
Naturvernforbundet

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Norsk Olje og gass

Eli Aamot
SINTEF materialer og kjemi

Torje Saur
Statoil ASA

Verdal Industripark med sine 165
bedrifter opplever høy aktivitet.
En ny undersøkelse viser at de vil
trenge minst 500 nye arbeidsta-
kere de neste tre årene.
Prosjektet «Kompetansekraft
2.0» skal bidra til styrket vekst-
kraft og omstillingsevne for
industrien i regionen. 

– Hovedelementet i dette langsiktige pro-
grammet, Kompetansekraft 2.0, er å iverk-
sette systematiske utviklingstiltak i den en-
kelte bedrift basert på vesentlig økt inn-
slag av forskning og innovasjon. Vi har nå
fått på plass et konsortium av FoU-aktø-
rer med SINTEF i spissen, forteller Per
Anders Folladal, daglig leder i Proneo.

Målet er en mangedobling av utvik-
lingstiltak og koblinger mellom bedrifter
og relevante FoU-miljø.

Grunnleggende ledelseskurs
I forbindelse med kompetansesatsingen
har Verdal kommune, med støtte fra fyl-
keskommunen, foretatt en kartlegging av
kompetansen i industriparken. Her kom
det frem at det blant de 70 bedriftene

som svarte på undersøkelsen, var et be-
hov for 497 nyansettelser de neste tre
årene. Undersøkelsen viste også at bedrif-
tenes viktigste strategi for å dekke opp
kompetansebehovet var å heve kompe-
tansen på dagens medarbeidere. 

– Rundt 500 ansatte er en moderat
tolkning av behov i industriparken totalt
sett, forteller Viggo Iversen i Proneo, som
var prosjektleder for kompetansekartleg-
gingen. Tallet dekker både turnover, vekst
og rekruttering av lærlinger. 

I undersøkelsen ble det avdekket flere
kompetanseområder som bedriftene øn-
sket å styrke seg på. Innovasjon og forbe-
dringsarbeid er tema som mange bedrif-
ter løftet fram, og ledelse og logistikk er
fagområdene som spesielt utmerket seg. 

Høsten 2015 ble det gjennomført et
studie i praktisk ledelse, i samarbeid med
Nord Universitet. 40 personer i ulike le-
derposisjoner i Verdal Industripark fullfør-
te dette studiet.  Det ble også etablert en
ny faglig møteplass i industriparken med
fokus på forbedringsarbeid og effektive in-
dustrialiserte operasjoner hvor både be-
driftene og de fremste fagmiljøene i lan-
det har delt erfaringer.

Gjennom satsingen Kompetansekraft
2.0 planlegges nå nye kompetansetiltak.
SINTEF har blitt sentrale i arbeidet med
systematisk utviklingsarbeid. 

– De adresser bedriftenes utviklings-
behov og matcher dette opp med FoU

midler. SINTEF har rigget et lag med folk
fra flere fagområder i sin organisasjon.
Det er viktig å få fram at alt av FoU akti-
vitet er basert på bedriftenes behov, av-
slutter Per Anders Folladal

Trenger minst 500 nye 
arbeidstakere i Verdal
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Årets Norskehavskonferanse, på
Hell 31. mars, vil ta for seg utfor-
dringene, mulighetene og det
som kan være løsingene.
Konferansen fremstår fremdeles
som en av bransjens viktigste
møteplasser.

– I disse tider er det nok viktigere å møtes
enn noen gang. Greier vi ikke å samhand-
le nå, taper alle, sier Ove Andre Petter-
sen, leder tidligfase nord, i Statoil, som sit-
ter i programkomiteen for Norskehavs-
konferansen.

Han understreker at oljeselskapene er
avhengig av et godt samarbeid med leve-
randører og politikere hvis man skal lyk-
kes. 

– Norskehavskonferansen er en ideell
møteplass. Vi har satt sammen et pro-
gram med høy kvalitet. Konferansen den
går over en dag, så man trenger ikke over-
natte. Prisen er en liten investering for å
holde seg oppdatert og  knytte nye kon-
takter, sier han.

I tillegg er prisen redusert hvis man er
to eller flere fra en bedrift.

Stort spenn i foredragsholderne
Konferansen er delt inn i tre bolker: utfor-
dringer , muligheter og løsninger. 

–  I først bolk ønsker vi å nyansere hvil-
ke utfordringer verden står ovenfor i dag.
Klimadebatten dominerer denne i dag,
men vi har også store problemer med fat-
tigdom og energi. Disse tre henger sam-
men. Hadde klima vært den eneste utfor-
dringen, ville vi enkelt fikset den, men ver-
den er mer komplisert enn som så, sier
Pettersen. 

For å belyse dette har konferansen
hentet inn blant andre Eirik Wærness,
sjeføkonom og direktør for markedsanaly-
se og strategi i Statoil. 

– Wærness er verdt inngangsbilletten
alene. Han er en veldig fascinerende fore-
dragsholder,  mener Pettersen.  

Deretter inntar Lars Haltbrekken, le-
der i naturvernforbundet talerstolen, fulgt
opp av Hans-Christian Gabrielsen, 2. nest-

leder LO og BI-professor Steinar Strøm.
Første bolk avsluttes med paneldebatt

ledet av konferansier Torgeir Anda.
I bolk to finner vi Torje Saur, direktør

for områdeutvikling i Statoil, hvorpå Knut
Engene fra Kværner skal snakke om
brønnhodeplattfomer, et meget aktuelt
tema i disse dager. Deretter kommer
Martin Borthne for å redegjøre for Totals
Martin Linge.

Tredje bolk, som har teknologifokus,
sparkes i gang av Knut Sandven, CEO i
GasSecure som følges opp av Børge
Gjeldvik, CEO i Axess. Deretter kommer
det innlegget fra studenter fra NTNU,
som vi har blitt vant til på Norskehavskon-
feransen. Det hele avsluttes av Karl Eirik
Schjøtt-Pedersen, adm. dir. i Norsk olje &
gass og Eli Aamot, konserndirektør Sintef
Materialer og Kjemi.

Norskehavskonferansen 2016:

– Samhandling viktigere enn noen gang

Foredragsholdere på
Norskehavskonferansen, fra venstre:
Karl Erik Schjøtt-Pedersen (adm. dir.
i Norsk olje & gass), Steinar Strøm
(2. nestleder LO og BI-professor),
Lars Haltbrekken (leder i
naturvernforbundet) og Eirik
Wærness (sjeføkonom og direktør for
markedsanalyse og strategi i Statoil.)

Ove Andre Pettersen, leder tidligfase
nord, i Statoil, leder av
programkomiteen for
Norskehavskonferansen.

Fem kjente offshorebedrifter profilerer seg på markedsplassen ved årets Norskehavskonferanse.
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Konferanser 

og seminarer

31. mars 2016
Norskehavskonferansen
Stjørdal
www.norskehavskonferansen.no 

26. mai 2016.
Orkangerkonferansen
Orkanger
www.oljeforum.no 

12. juli2016
JazzGass
Molde
www.mrfylke.no/jazzgass 

Bransjemøter olje og
gass

30. mars 2016.
NPF og NPF-U nettverksmøte
med quiz
Trondheim
www.npf.no

14. april 2016.
NPF møter det nye NTNU
Trondheim
www.npf.no

15. juni 2016
NPF sommermøte
Trondheim
ww.npf.no

Petropolen
Kristiansund:
23. mars 2016
28. april 2016
16. juni 2016

Nyhamna eller Molde:
26. mai 2016

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...

Statoil fikk tildelt det høyeste
antallet tillatelser siden 2005 i
forbindelse med Tildeling i for-
håndsdefinerte områder (TFO)
for 2015. 

I alt fikk Statoil tildelt andeler i 24 utvin-
ningstillatelser på norsk sokkel, 13 av disse
som operatør og 11 som partner. Tre li-
senser ligger i Barenstahvet, åtte i Nord-
sjøen og hele 13 i Norskehavet. 

– Norsk sokkel er kjernen i Statoils
virksomhet, og vi er glade for tildelingene i
TFO-runden for 2015, noe som vil gi
både oss og industrien muligheten til yt-
terligere leting etter prospekter med høy
verdi. Denne tildelingen er et viktig bidrag
for å styrke vår leteportefølje, og for å
opprettholde produksjonen på norsk sok-
kel fram mot 2030 og videre, sier Jez
Averty, Statoils letedirektør for norsk sok-
kel.

Forpliktelsesbrønn ved Norne
Tildelingen omfatter to forpliktelsesbrøn-
ner i områder som er viktige for Statoil.
Begge prospektene vil i tilfelle funn gi mu-
lighet for oppkobling til eksisterende infra-
struktur – Blåmann til Goliat og Cape Vul-
ture til Norne.

Blåmann-prospektet i Barentshavet,
der Statoil er operatør med en eierandel
på 50 prosent, og ENI og Petoro er part-
nere med andel på henholdsvis 30 og 20
prosent, inneholder en arbeidsforpliktelse
om boring av en letebrønn innen to år et-

ter tildelingen.
Cape Vulture-prospektet tildeles som

en utvidelse av Norne-tillatelsen (PL128) i
Norskehavet, der Statoil har en andel på
64 prosent, ENI eier 11,5 prosent og Pe-
toro 24,5 prosent. Også her inkluderer til-
delingen en arbeidsforpliktelse om boring
av en letebrønn innen to år.

– Tildelingene i TFO 2015 er viktige
for å sikre framtidig aktivitet og verdiska-
ping på norsk sokkel. Vi ser også fram til
kunngjøringen om tildelinger i 23. konse-
sjonsrunde senere i år. Det gjelder spesi-
elt det nye arealet i Barentshavet sør-øst,
som er et viktig bidrag i utforskingen av
nye områder på norsk sokkel, sier Averty.

13 TFO-lisenser for Statoil
i Norskehavet

Petroleumstudentene på NTNU
har sett nok negative prognoser
på fremtiden for olje- og gassnæ-
ringen i Norge og bestemte seg
for å ta tyren ved hornene.
Bakgrunnen er at 38000 arbeidsplasser
allerede er forsvunnet i oljebransjen og yt-
terligere 12000  vil være uten arbeid i lø-
pet av 2016. På den andre siden vil det
anslår Norsk Olje og Gass at det vil bli be-
hov for 22000 nye arbeidsplasser frem
mot 2020. 

Og svært mange av disse vil nettopp
være ingeniører som skal utvikle ny tekno-
logi som skal gi billigere og mer miljøvenn-
lig oljeproduksjon.

Resultatet ble Motivasjonsseminar for
petroleumsstudenter på NTNU. De 150
billettene ble revet bort i løpet av 2 mi-
nutter.

En av innlederne var Bielenis Villanue-
va-Triana fra Rystad Energy som beklaget
at til og med Regjeringen snakker om at
det vil bli en varig oljenedtur i Norge.
Dette er rett og slett feil. 

– Petroleumsbransjen har alltid vært
en syklisk bransje og jeg er redd for at den
bygges alt for mye ned i nedgangssyklu-
sen. De som begynner på studiene nå vil
komme ut i et meget hot marked sier

hun.
Egil Tjåland, som er instituttleder ved

petroleumsteknikk og geofysikk på
NTNU, sier på telefon fra Rio de Janeiro
hvor han er på studentekskursjon med 40
petroleumsstudenter i Rio de Janeiro.

– Norske oljeingeniører holder en me-
get høy internasjonal standard og kan få
jobb world wide.  Folk flest i Norge kan
alt for lite om verdens energimarked, og
at dette vil være avhengig av store

mengder olje og gass i mange tiår frem-
over. 

Han var meget imponert over studen-
tenes initiativ og den tilbakemelding de
fikk fra ledende aktører i bransjen, og er
optimist både på mulighetene for dagens
studenter til å få jobb og til antallet søkere
som skal begynne til høsten. – For nye
studenter tror jeg timingen vil være opti-
mal på jobbmarkedet når de er ferdig ut-
dannet.

Motivasjonsseminar for oljestudenter på NTNU

Instituttleder Egil Tjåland med studenter fra petroleumsintituttet på NTNU.

Jez Averty, Statoils letedirektør for norsk sokkel.
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BP skal etter planen være i land
med et konseptvalg for
Skarvsatellitten, Snadd Nord.

I 2014 ble det etablert en prosjektgruppe
for å avklare en fremtidig utbyggingsløs-
ning for Snadd Nord funnet. Det innehol-
der betydelige utvinnbare gassressurser i
størrelsesorden ca. 200 millioner fat olje-
ekvivalenter. Det mindre funnet, Snadd
Outer, inngår ikke i konseptstudien. 

– Vi test-produserer nå Snadd Nord
funnet via Skarv. En videreutvikling av
Snadd og tilknytting til Skarv FPSO vil mu-
liggjøre kapasitetsutnyttelse av Skarvski-
pets prosesseringskapasitet i flere år frem-
over. Vårt mål er konseptvalg i løpet av
året.plan for utbygging og drift i 2017 og
produksjonsstart i 2020 for Snadd Nord
funnet. Fasing og utførelse av arbeidet kan
bli justert på grunn av vedvarende lav olje-
pris og for å tilpasses Skarv sin produk-
sjonsprofil, sier pressetalsmann i BP, Jan
Erik Geirmo. 

Skarvfeltet er bygget ut med et pro-
duksjonsskip med lagrings- og lossekapa-
sitet (FPSO) som er ankret til havbunnen.

Konseptvalg i løpet av året for
Skarvsatellitt

Technip er tildelt to kontrakter
for fabrikasjon og installasjon av
feltrørledningene på Johan
Sverdrup og Oseberg for Statoil.
Rørledningene skal sveises og
fabrikeres ved Technip sin spole-
base på Orkanger.

– Det å vinne kontrakter i dagens marked
vil selvsagt ha betydning ikke bare for
Technip, men også for våre samarbeid-
spartnere i Orkanger og lokalsamfunnet,
forteller Tore Håbrekke, leder for Tech-
nip i Orkanger.  

Technip fikk kontrakten fra Statoil på
hele rørleveransen både for Johan Sver-
drup og Oseberg.

– Dette betyr at vi kan holde lenger på
kjernekompetansen vår her lokalt.  Vi har
rundt 45 personer som arbeider på spole-
basen ved normal drift, noen flere når
fartøyene våre er inne for å laste rørled-
ninger. Dette er folk med kompetanse
det ikke er så lett å få tilbake om vi mistet
dem. Og med dagens kronekurs, spoleba-
sens teknologi og nærhet til norske oljefelt
er vi bedre stilt enn på lenge til å vinne
nye prosjekter til Orkanger. Vi er stolte
over å vinne slike prosjekt med fabrika-
sjon her i Norge, konkurransen er mildt
sagt beinhard, forteller Håbrekke.

Produksjonen på de to nye rørledning-
ene vil starte i januar neste år, og lastes ut
i løpet av juli samme år.

Kontraktene omfatter, fabrikasjon og
installasjon av 29km med 16 vanninjek-
sjonsrørledninger med indre plastbelegg

for Johan Sverdrup, fabrikasjon og installa-
sjon av 7.5 km med 14 produksjonsrør-
ledning og 9 km med 10 gassinjeksjons-
rørledning til Oseberg Vestflanken 2

Installasjonen av rørledningene vil bli
utført av Technips avanserte leggefartøy
Deep Energy i løpet av sommeren 2017.

Johan Sverdrup-feltet er planlagt for
driftsoppstart i 2019.

Oseberg Vest Flanken 2-prosjektet er
en videreutvikling av olje- og gasstrukture-
rene Alfa, Gamma og Kappa, ca 8 km
nordvest for Oseberg-feltsenter.

Statoil-dobbel for Technip

Pressetalsmann Jan Erik Geirmo i BP.

Technip Apache laster inn rørledning på
Technip Spoolbase på Orkanger.
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Empig AS har utviklet en ny flow
assurance-teknologi som kan
muliggjøre betydelige undervan-
nutbygginger, og spare oljeselska-
pene for enorme summer. Nå
jobber de  for å få på plass en
industriell pilot, sammen med
blant andre Kværner Piping
Technology AS.

Transport av olje og gass i rørledninger på
havbunnen byr på store utfordringer - og
betydelige investeringer. Varm olje og
gass fra reservoarene resulterer i voks og
hydratdannelse i rørene når den kjøles
ned på havbunnen. I dag løser man pro-
blemet med en kombinasjon av isolerte
rør og store mengder kjemikalier. I tillegg
pigges (renseplugg) rørledningen med jev-
ne intervaller for å rive løs voks som grad-
vis vil tette rørene, når dette gjøres må
brønnstrømmen skrus av, og nedetid er
dyrt. 

– Vårt system virker ganske enkelt et-

ter radiatorprinsippet. Brønnstrømmen
går rett inn i flere  tynnere parallelle rør
som kjøles ned av havet.  All hydrat og
voksdannelse skjer i disse rørene. Når
brønnstrømmen er kjølt ned, kan den
problemfritt og uisolert transporteres
over lange avstander, forteller Morten
Frøseth, som er daglig leder for Empig. 

Alt av voks og hydrater som bygger
seg opp i "radiatoren" fjernes kontinuerlig
av en ekstern og kontaktløs induktiv spole
som går frem og tilbake utenpå rørene
som utgjør nedkjølingssonen. Dette er en
av flere metoder selskapet har utviklet for
å holde kjøleren kontinuerlig ren. Frag-
mentene på innsiden løsner og går så
uproblematisk videre med strømmen i
transportrøret.

Enorme fordeler
Gevinsten for oljeselskapene kan være
enorme. 

– Subseautbygginger kan  med vår tek-
nologi gjøres over betydelig større avstan-

der. Man kan i større grad utnytte eksiste-
rende installasjoner, og man kan bruke
uisolerte rørledninger. Som en ekstra mil-
jøbonus trenger man ikke bruke kjemikali-
er for å opprettholde flyten i rørene, sier
Frøseth.

Bare bruken av isolerte rør har ofte en
merkostnad på en million dollar pr. kilo-
meter.

Hellig gral
Den patenterte teknologien er utviklet av
Fredrik Lund, som tidligere jobbet som
subseaingeniør hos Statoil. Sintef har kjørt
simuleringer på teknologien, og selskapet
er i ferd med å bygge en prototyp som
skal testes på Sintef sitt flerfaselaborato-
rium. 

– Sintef, som verdensledende på feltet,
har stor tro på teknologien. Vi jobber
også med å få med oss en industripartner
som kan hjelpe oss med å løfte prosjektet
til neste nivå, og å ta Empig inn i en kom-
mersiell fase, forklarer Frøseth. 

– Vi vet at de største selskapene i ver-
den jobber med problemstillingene knyt-
tet til flow assurance. Med besparelsene
som et godt system kan gi, så er det på
mange måter bransjens hellige gral.

Selskapet har nå inngått en uformell
samarbeidsavtale med Kværner Piping
Technology. Målet er å få på plass et kon-
sortium som kan få på plass en fullskala pi-
lot for teknologien. Til det trenger de 50-
60 millioner og industrielle partnere. 

– Selv om vi ikke har et formelt samar-
beid, så har vi fått god hjelp og støtte fra
de. De representerer et fagmiljø som er
det beste innen sitt felt, og har et godt
internasjonalt nettverk, forklarer Frøseth.

Den fallende oljeprisen har slått posi-
tivt ut for Empig. 

– Frem til oljeprisfallet var nok margi-
nene for gode i bransjen, og besparende
løsinger som vår var ikke særlig interes-
sante, men nå opplever større interesse
for vår teknologi.

Lav oljepris gjør Empig interessant for Kværner

for 15 a˚r siden
Hektisk boreaktivitet i
Norskehavet
Det blir en hektisk boreaktivitet i Nor-
skehavet sommeren 2001. Det skal bo-
res minst 15 bønner fra Haltenbanken
og nordover i Norskehavet. Størst er ak-
tiviteten hos Statoil, torigger vil være i
aktivitet på Åsgard før en av dem skal vi-
dere nordover til Svale. To rigger skal
bore på Kristin og Erlend. BP Amoco
skal bore nok en brønn på Skarv, og
Hydro og Esso har planlagt en brønn
hver. Dessuten planlegger Chevron en
brønn. Vestbase i Kristiansund blir base
for det meste av virksomheten.  

Solid tilvekst til Trondheims
offshoreflåte
Boa Offshore har nylig fått levert 2 av
sine store havgående lektere til hjemlig
farvann. Dette er Boa Barge 19 og 20.
ytterligere 2 lektere blir levert senere på
året samt 2 skrog tiltaubåter. Dette
bringer den totale flåten opp i 42. Boa
Barge 19 står i oppdrag for Aker Mariti-
me og Boa Barge 20 går inn i en langtids-
kontrakt for Kværner og skal frakte platt-
formen Stena Don fra Rostok til Nord-
sjøen.     

Ny rapport om «Ormen til
Møre» kommer i april
I løpet av vinteren er de 14 stedene som
var aktuelle for i landføring av Ormen
Lange-gassen  redusert til 7. Prosjektet
Ormen til Møre skal arbeide videre med
disse 7 og ventes å ha en samlerapport
klar løpet av april. De 7 ilandføringsste-
dene ligger fra Haram i sør til Tjeldber-
godden i nord. Dersom lisensinnehaver-
ne går for en slik løsning, og det håper
og tror vi at de gjør, så er dette prosjek-
tet av en slik størrelse at den endelige
avgjørelsen må taes av Stortinget sier
prosjektleder Ståle Nogva.      

Mer makt og ansvar til
Statoil Stjørdal
På norsk sokkel kommer Statoil til å bli
brukt anslagsvis 500 mrd kr på leting, ut-
bygging og drift de neste 10 årene. Og
Haltenbanken blir et kjerneområde for
virksomheten. Dette betyr at Statoil
Stjørdal vil bli gitt større oppgaver og
mer ansvar og blir tilført betydelige re-
surser i årene som kommer. I dag har
selskapet 650 ansatte på land i Midt-
Norge. Disse fordeler seg på 330 på
Stjørdal, 300 i Trondheim og 20 på
Vestbase. Konsernsjef Olav Fjell sier at
Statoil bevisst bygger ut aksen Kristian-
sund-Tjeldbergodden-Trondheim-Stjør-
dal for sin videre satsing.

Nr 1, mars 2001

Trondheimsfirmaet Empig kan sitte på bransjens hellige gral. Ved å nedkjøle brønnstrømmen umiddelbart kan øke rekkevidden for subseautbygginger betyde-
lig, samtidig som man eliminerer behovet for isolerte rør og bruk av kjemikalier og driftsstans ved rørrensing. All voks og tørre hydrater bygges opp i avkjø-
lingsfasen og fjernes kontinuerlig av en induktiv renserobot. Til høyre: Morten Frøseth, daglig leder for Empig.
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Prezioso Linjebygg i Molde, har
landet kontrakter for til sammen
4,3 mrd. kroner de siste måne-
dene. Fremtidstroen er tilbake.

– De nye kontraktene betyr mye for oss. I
det korte bildet betyr det at vi kan tilby
flere arbeid, og vi får tilbake optimismen
og troen på fremtiden. I det lange per-
spektivet danner rammekontraktene en
viktig bunn i aktiviteten vår, som vi kan
bygge på og utvikle oss videre, sier Kristof-
fer B. Jenssen, adm. dir. i selskapet.

Grunnstammen er rammekontraktene
med Statoil. En er for ISO-fag på ni av Sta-
toils offshore installasjoner. Varigheten er
på 15 år, verdien på 3 mrd. Deretter kom
en nok en ISO-kontrakt på Kollsnes gass-
anlegg og Sture-terminalen, med varighet
på 10 år og en verdi på 1,1 mrd. Nylig tik-
ket det også inn en ordre verdt 180 milli-
oner med BP for modifikasjoner, inspek-
sjon og multidisipline vedlikeholdstjenes-
ter basert på tilkomstteknikk.

– Vi ser på disse tildelingene også som
en anerkjennelse for at vi gjør mye riktig,
at kundene har tro på vår innovative kraft,
og at vi kan hjelpe operatørselskapene til
å redusere driftskostnader, forklarer Jens-
sen. 

Vokser i Bergen
Selskapet  har levert ISO-tjenester og til-
komstbaserte tjenester til Statoil i flere år.
Selskapet leverer også ISO-fag til Statoils
anlegg på Tjeldbergodden, som underle-
verandør til Reinertsen AS, og til Shells
Draugen-plattform, som underleverandør
til Aibel AS.

Terje Hellum, direktør for selskapets
ISO-avdeling, sier de nye kontraktene har
stor betydning for selskapet. 

– Det har vært en klar strategi å styrke
vår tilstedeværelse i Bergens-regionen, og
med denne nye tildelingen har vi nå fått et
godt grunnlag for en slik etablering.
Kontrakten vil ledes og bemannes med
eksisterende ressurser i selskapet og med
nye medarbeidere som rekrutteres pri-
mært fra Bergens-regionen, sier Hellum.

Kontrakten starter opp umiddelbart,
og det vil bli en gradvis oppstart på anleg-
get gjennom vinteren og våren.

Større marked med nye eiere
Prezioso Linjebygg AS er etablert i Molde,
Trondheim, Stavanger, Bergen og Har-
stad. Selskapet er en del av Prezioso Lin-
jebygg Group, et konsern med base i
Frankrike og aktivitet i 17 land. Det er ca.
5.500 ansatte i gruppen og en omsetning

på ca. 4,5 milliarder kr pr år. Molde er ho-
vedkontor for Nord-Europa, som er én
av fire internasjonale regioner i konsernet.

Jenssen er godt fornøyd med de fran-
ske eierne som tok over selskapet for to
år siden.

– Det har vært en utrolig interessant
periode for oss. Vi har blitt en del av et
stort system for utveksling av kompetanse
og erfaringer. Og vi har fått et solid funda-
ment, som også betyr trygghet for kun-

dene. Gjennom å være en del av et så
stort konsern har vi også fått et internt
marked for våre spesialiserte tjenester,
forteller Jenssen.

Milliardkontrakter gir fremtidstro
i Prezioso Linjebygg

Luftig og akrobatisk overflatebehandling
med Prezioso Linjebygg.

Storkontrakt på Statoil Kollsnes.

Terje Hellum styrker Prezioso
Linjebygg sitt engasjement i Bergen.
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Trondheim 
Lufthavn Værnes

Kort veg til teknologi-
   byen Trondheim

Avtalen gir OMV Norge tilgang
til Trondheimsbaserte Aptomars
24/7 miljø- og overvåkingstjenes-
ter.

Aptomarin, Aptomars selvutviklede mari-
time kontrollsenter, vil på vegne av OMV
håndtere døgnkontinuerlig overvåking,
rapportering og deteksjon av utilsiktede
utslipp. 

Tjenesten inkluderer nødvendige sen-
sorer, prosedyrer og trening av både ons-
hore og offshore personell, og alt leveres
og håndteres som en komplett tjeneste
av Aptomar, opplyser selskapet.

– Vi er stolte av at OMV Norge har
valgt å fornye samarbeidet vårt. Allerede i
2013 leverte vi Clean To Operate-rap-
portering på deres første kampanje på
Wisting i Barentshavet. Siden har vi vært
privilegerte til å jobbe med OMV på de-
res aktiviteter på norsk sokkel, sier Lars
Solberg, salg og markedsdirektør i Apto-
mar.

Aptomarin leverer døgnkontinuerlige
tjenester innen overvåking, dokumenta-
sjon og rapportering på fravær av utilsikte-
de utslipp, kjent som Clean To Operate-
rapportering, samt deteksjon, verifisering
og dokumentasjon av utilsiktede utslipp av
olje.

– Aldri har deteksjon, dokumentasjon

og rapportering av util-
siktede utslipp vært mer
tilgjengelig, operasjonell
og kostnadseffektiv. Å
ha en leverandør som
Aptomar til å ta ansvaret
for å møte lisenskravene
til akutte utslipp er en
tjeneste som oljeselska-
pene har etterspurt i
lengre tid. At vi doku-
menter en operasjon
uten utslipp, eller doku-
mentere at et detektert
utslipp kommer fra pas-
serende trafikk og ikke
egen operasjon, sparer
tid og penger for både
onshore og offshore
personell, sier Solberg.

Aptomar signerer 3-års rammeavtale
med OMV Norge

– Vi tilbyr enkel dokumentasjon på nullutslipp fra plattform, eller at eventelt utslipp
ikke kommer fra plattformen men fra passerende skip, sier Lars Solberg, salg- og
markedsdirektør i Aptomar.



16 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass  I Nr 1/2016

Skråblikk på oljebransjen
Roar Arntzen, utdannet dr. ing. fra NTNU, og tidligere
adm. dir. ved Autronica AS, Sintef og St. Olavs Hospital.

For en enkel ingeniør har alltid
begrepet samfunnsøkonomisk
lønnsomhet vært et noe tvilsomt
begrep. Intuitivt assosierer jeg
begrepet med ulønnsomhet.
Mange prosjekter, som etter van-
lig økonomisk kalkyle er ulønn-
somme, blir gjerne samfunnsøko-
nomisk lønnsomme hvis man leg-
ger inn begreper som distrikts-
politikk og miljø.
Disse er gjerne diffuse i sin karakter og
vanskelig å bestemme tallmessig. Det kan
imidlertid virke som om nesten enhver
aktivitet kan gjøres samfunnsmessig lønn-
som dersom man slipper til regnemestre
med de riktige samfunnsøkonomiske be-
traktninger. I dagen situasjon synes jeg det
likevel er litt fornøyelig å  leke med ideen
om hva samfunnsøkonomisk riktig oljepris
er.

Vi er inne i en oljekrise. For oss som ha
levd en stund den siste i rekken av flere.

Oljeprisen har falt drastisk fra et kanskje
alt for høyt nivå til et så lavt nivå at en stor
del av industrien sliter. Imidlertid er ikke
prisen så lav at vi taper på å produsere
olje, men vi kan ikke opprettholde den ut-
viklingsaktiviteten og det kostnadsnivået
som er etablert.

Ifølge media vil om lag 50000 årsverk
forsvinne og man forventer at når oljepri-
sen er tilbake på et godt nivå vil industrien
klare seg med å reansette vel 20000. Med
andre ord hadde vi 30000 for mange an-
satt i denne industrien før krisen satte inn. 

Dersom vi enkelt antar at hver ansatt i
denne næringen representerer en kost-
nad på 1 million i året, har vi altså sløst
vekk 30 milliarder årlig.  Hadde disse
30000 vært sysselsatt i annen næringsvirk-
somhet må vi kunne anta at det i alle fall
ville kunne skapt en verdiskapning på 30
milliarder. Samfunnsøkonomisk ville vi fått
en bedring på 60 milliarder årlig – et ikke
ubetydelig beløp. Vi eksporterte laks for

47,7 milliarder i 2015.
I etterpåklokskapens klare lys er det

lett å si at dette burde man kunne styre
unna, men alle som har ledet organisasjo-
ner vet at det er nærmest umulig. Når
man over år gjennomlever gode tider, leg-
ger man på seg unødvendige kostnader.
Presset om høyere lønn og ulike goder
har ingen grense i alle deler av organisa-
sjonen, dersom økonomien tåler det. Det
verste er kanskje at man også bygger opp
byråkratiske strukturer som bidrar mer til
ineffektiv drift enn selve kostnadsveksten.
Oljeindustriens krav til dokumentasjon og
organisasjonsstruktur til selv de enkleste
leveranser er vel et godt bilde på det. Vi
harselerer ofte med det offentlige byrå-
kratiet. STATOIL oppleves av mange som
mer byråkratisk og paragrafryttersk  enn
det verste direktorat.

Kostnadsnivå er smittsomt. Selv næ-
ringer med virksomhet langt unna oljenæ-
ringen blir influert av de standarder og

krav denne representerer. Alle er vi enige
om at HMS og kvalitet er forhold vi skal
ha fokus mot, men det må ikke få bli paro-
disk.

Mange håper at oljeprisen snart når til-
bake til+100$ fatet. Selvsagt er det sam-
funnsøkonomisk optimalt for Norge med
en så høy oljepris som mulig, men erfa-
ringen har lært oss at det bør være for en
relativt kort periode. Samfunnets konkur-
ranseevne svekkes raskt og vi skaffer oss
en sovepute som reduserer vårt rasjonale.
En dynamisk oljepris derimot, sørger for å
holde oss konkurransedyktige på mange
områder og vi kan utnytte våre arbeids-
ressurser til å skape en mer robust øko-
nomi enn den vi har i dag. At vi nå er i en
slik situasjon skal vi sette pris på. Dagens
oljepris er altså samfunnsøkonomisk gun-
stig - for en begrenset periode.

Hva er en samfunnsøkonomisk
riktig oljepris?

«Dersom vi enkelt antar at hver
ansatt i denne næringen represente-

rer en kostnad på 1 million i året, 
har vi altså sløst vekk 30 milliarder

årlig.  Hadde disse 30000 vært syssel-
satt i annen næringsvirksomhet må vi
kunne anta at det i alle fall ville kunne
skapt en verdiskapning på 30 milliar-
der. Samfunnsøkonomisk ville vi fått
en bedring på 60 milliarder årlig – 

et ikke ubetydelig beløp. Vi ekspor-
terte laks for 47,7 milliarder i 2015.»
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– Vesentlige deler av prosjektet
kjøres fra vårt Trondheims-
kontor, både inne rørlednings- og
strukturdesign. Kontoret er også
sterkt involvert i utbyggingen av
Johan Sverdrup og Ivar Aasen,
opplyser Peder Hoås, daglig
leder i IKM Ocean Design.

Kontrakten omfatter Pre-FEED og FEED
for rørledninger, stigerør, kabler, oppkob-
linger og relaterte strukturer på Johan
Castberg feltet. Videre ligger det opsjoner
på detaljprosjektering, oppfølging og leve-
ranser av rørledningsstrukturer

– Vi er utrolig stolte over at Statoil har
valgt IKM Ocean Design for denne presti-
sjetunge oppgaven og vi ser frem til å
videreutvikle prosjektet i samarbeid med
Statoil sitt prosjektlag. Kontrakten sikrer
langsiktig arbeid for mange av våre ansatte
og er en av de største engineering
kontrakter i selskapets historie, forteller
Hoås.

Kontrakten har en varighet på to år for
ferdigstillelse av Pre-FEED og FEED pro-
sjektering av SURF delen av prosjektet
(Subsea Umbilicals Risers and Flowlines). 

Med opsjoner, kan varigheten og ver-
dien av kontrakten bli hele sju år og kom-
me opp i en verdi på 200 millioner kro-
ner.  Arbeidet starter umiddelbart. 

IKM Ocean Design er en del av IKM
Gruppen og er etablert med kontorer i
Stavanger, Trondheim og Oslo.  Selskapet
har 70 ansatte innen områdene under-
vanns feltutvikling, marine rørledning og
kabler, undervannstrukturer og topside
engineering. Trondheimsavdelingen sys-
selsetter i dag 20 personer.

IKM Ocean Design tildelt
Johan Castberg-kontrakt

Daglig leder i IKM Ocean
Design Peder Hoaas (fv) i
Trondheim signerer 200
mill kontrakten med Statoil,
her ved Geir Paulsen.

Johan Castberg ligger ca
10 mil nord for Snøhvit i
Barentshavet.

Produksjonen på Njord og Hyme
vil bli stengt ned i slutten av mai.
Deretter skal både Njord A og B
taues til land for oppgraderinger.
Det store spørsmålet er hvilket
verft som får besøk.
Konseptvalg for oppgraderingen er ventet
innen utgangen av 2. kvartal 2016, mens
ny utbyggingsplan blir levert inn innen års-
skiftet, skriver partner Faroe Petroleum i
en børsmelding.

Njord Future-prosjektet omfatter re-
utvikling av Njord og Hyme samt utbyg-
ging av Snilehorn-funnet og kanskje også
andre funn i området, men førs må Njord
utbedres for å håndtere nye moduler. I
2013 ble det klart at Njord A-plattformen
hadde alvorlige svakheter. Njord A-platt-
formen ble bygget etter nye krav for å få
ned kostnadene på sokkelen på 90-tallet,
og begynte produksjonen i 1997.

Problemene med skroget ble oppda-
get i 2012, da det ble avdekket bulker i
dekket.

Målet med Njord Future er å finne
den optimale løsningen for gjenværende
ressurser i feltene Njord og Hyme, og for
nye funn i området, og Statoil må bestem-
me seg om de skal bygge ny plattform el-
ler utbedre den eksisterende. Ifølge  
offshore.no har Statoil nå har startet
undersøkelser for å sjekke kapasitet og fa-
siliteter ved verftene for et landligge på
inntil et år. Det samsvarer med hovedpla-
nen; reparasjon. 

– Hvis det blir beslutningen, er planen
er å forsterke skroget ved på montere to
ekstra pongtonger sånn at plattformen da
blir utstyrt med et ringpongtong-system.
Videre blir det aktuelt å montere ekstra
oppdriftstanker på søylene og å gjøre
oppgraderinger av prosess- og hjelpesy-
stemene om bord, opplyser pressetals-
mann Morten Eek i Statoil  

Planen er å gjenoppta produksjonen
på Njord i 2019.

Stenger Njord i mai

Pressetalsmann
Morten Eek i Statoil.
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Adm. dir. i Det norske, Karl
Johnny Hersvik, mener vi nå må
begynne å se mulighetene frem-
for begrensingene. Det norske
har fremdeles stor tro på norsk
sokkel, og planlegger å bore
minst syv letebrønner i år.

– Vi har mer teknologi og kunnskap nå
enn i år 2000, da oljeprisen var 10 dollar
fatet. Jeg mener vi har gode forutsetninger
for å tjene å tjene penger med dagens ol-
jepris. Vi må slutte med sutringen, brette
opp ermene og kjenne på Haugianeren i
oss, sier han.  

Fra 1986 til 2004 var oljeprisen, med
få unntak, under 40 dollar fatet. Hersvik er
klar på at med de betydelige fremskrit-
tene som er gjort innen petroleumssekto-
ren i de siste tiårene, bør man evne å pro-
dusere oljen billigere enn sist vi så slike
priser. Han har liten tro på at oljeprisen
kommer til å gjøre noen større byks i
nærmeste fremtid.

– Kostnadene i bransjen faller riktignok
en god del, men det gjelder også onshore.
Der faller kostnadene om mulig raskere.
Det som var billig å produsere før, blir
veldig billig i tiden fremover. Vi ruster der-
for Det norske for en oljepris på 40 dollar
fatet. Der tror jeg vi vil ligge minst i et par
år, deretter kommer vi nok til å se 50-60
dollar fatet, mener Hersvik.

– Muligheter for de motsykliske
– Vi har fremdeles klokkertro på norsk
sokkel. Dagens situasjon er en stor mulig-
het for de som vil og tør. Det er helt klart
en oppside i å være motsyklisk, sier Hers-
vik, som viser til at de var mer enn parat
nylig da de tok over kriserammede Nore-
co sin lisesportefølje med kontantbehold-
ning på 40 millioner, helt vederlagsfritt. 

Tidligere har selskapet kjøpt den nor-
ske virksomheten til Svenska petroleum,
Premier Oil og Marathon Oil Norge. En
strategi selskapet har vokst betydelig på,
uten de helt store kostnadene. Prisen for
Premier Oil gikk for eksempel opp i opp
med en skattereduksjon selskapet fikk på
grunn av et fremførbart underskudd som
fulgte med selskapet.

Selskapet har også et større letepro-
gram i år enn de tre siste årene. Minst syv
letebrønner er planlagt boret i 2016. I sis-
te TFO-tildeling, på nyåret fikk selskapet
god utteling. Av de 56 utvinningstilla-
telsene, fikk selskapet tilbud om ti nye li-
senser, derav seks som operatør.  

Samtidig har Det norske jobbet mål-
bevisst med å kutte kostnader. I fjor kuttet
selskapet utgiftene med hele 100 millio-
ner dollar. 

– Vi har brukt mye tid på å se til andre
industrier for å omstille oss.  Jeg har til-
brakt mye tid i hele organisasjonen, offs-
hore og onshore, og hørt på deres innspill
til hvordan vi kan bli mere effektive i alt vi
gjør. Vi ser også på mulighetene for å bru-
ke egne ansatte ta over arbeidet til innlei-

de konsulenter. Oppsigelser er også en
del av hverdagen vi må tilpasse oss. Vi må
gjøre kontinuerlige tilpasninger, og hele ti-
den se hvordan vi kan best kan utnytte
ressursene i selskapet og sikre at vi har
rett kompetanse, forteller han. 

– Vi må brette opp ermene
og slutte med sutringen

Bli med oss
inn i framtiden
i Norskehavet
og Barentshavet

KRISTIANSUND •  HAMMERFEST

www.benor.no

www.ossnor.no
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SINTEFs flerfaselab i Trondheim
er oppgradert for 30 millioner
kroner, og er nå første og eneste
anlegg i verden som kan kjøre
industriskala trefaseeksperiment
– eksperimenter med olje, vann
og gass i samme rør. Nylig ble
den oppgraderte laben åpnet av
Olje- og energiminister Tord
Lien. 

SINTEFs flerfaselab levnes mye av æren
for det norske oljeeventyret. Den har gitt
oss forståelsen av hvordan olje og gass
kan transporteres i samme rør. Flerfase-
teknologien som ble utviklet her har blitt
kåret til Norges beste oppfinnelse siden
1980 av Aftenposten. Med oppgradering-
en kan man nå også ha vann i miksen som
strømmer gjennom rørene. 

Flerfaseteknologien gjør at man kan
transportere ubehandlet brønnstrøm,
som består av væske og gass, i ett enkelt
rør. Uten dette ville subseasatelitter frem-
deles vært en drøm, og norsk sokkel ville
vært tettpakket av ikke-kommersielle
funn, av den enkle grunn at man ville
trengt en plattform på hvert funn.  På
Troll, Ormen Lange og Snøhvit alene har
flerfasetransport redusert utbyggings- og
driftskostnadene med 200 milliarder kro-
ner.

– Eksporterer teknologi for 
200 milliarder
Oppgraderingen ble finansiert av Statoil
og Forskningsrådet med henholdsvis 10
og 40 millioner. 

– Dette er en helt nødvendig oppgra-
dering av laben. I dag kan vi  kjøre ekspe-
rimenter med gass og olje , såkalte tofase-
forsøk.  Nå kan vi kjøre trefaseforsøk med
vann, gass og olje i samme rør. Det er es-
sensielt hvis vi skal møte fremtidens utfor-
dringer for petroleumsnæringen. Norsk
leverandørindustri eksporterte for over
200 milliarder kroner i 2015, og flerfase-
teknologi er et av hovedelementene i
dette eventyret. Skal vi holde denne posi-
sjonen, er videreutvikling av flerfaselaben
helt essensielt , forteller en fornøyd forsk-

ningssjef ved flerfaselaben, Jon Harald Kas-
persen.

En ny epoke
Dette markerer starten på en ny epoke
innen eksperimentell flerfaseforskning i
Norge, og et revitalisert samarbeid
mellom SINTEF og IFE.  IFE vil ha ansvaret
for avansert instrumentering og detaljmå-
linger på mellomskala. 

– På modne felt kommer det i dag sto-
re mengder produsert vann i brønn-
strømmen, viktigheten av å forså hvordan
vann samvirker med olje og gass er essen-
sielt. Ikke bare vil ny viten rundt dette bi-
dra til at vi kan dimensjonere rør mer pre-
sist, men det er også en viktig brikke i å
kunne utvikle komplette undervannsfa-
brikker, sier Kaspersen.

I all enkelhet vi det bety at man vil sen-
ke kostnadene på utbygginger, og dermed
kunne få flere marginale funn i produk-
sjon. Mer nøyaktige prediksjoner er ett

viktig element i en bransje som stadig flyt-
ter lengre til havs, på dypere vann og mer
ugjestmilde omgivelser.

Vil gi ny teknologi
– Vi trenger virkelig dette. Laboratoriet vil
være et viktig verktøy for studenter og
doktorgradsstudenter ved NTNU. Samti-
dig vil det være et sted hvor leverandørin-
dustrien kan få testet og verifisert tekno-
logi i fullskala, forteller forskningssjefen.

Kaspersen er sikker på atanlegget vil
bidra til teknologiske nyvinninger.

– Vi vil kunne utvikle og kvalifisere mer
effektive pumper og kompressorer, og vi
vil også kunne gjøre store fremskritt innen
subsea-separasjonsteknologi. Alt vil kunne
predikeres med høyere grad av nøyaktig-
het.

Ny epoke for Norges
beste oppfinnelse

DETTE ER FLERFASE-
TEKNOLOGI
Olje- og gassbrønner avgir sjelden
bare gass eller bare olje. Oftest kom-
mer en blanding av begge deler opp
fra reservoarene. Gjerne ispedd stør-
re eller mindre mengder vann.

Da oljealderen kom til Norge,
måtte alle offshore-felt bygges ut med
plattformer for å få separert ut van-
net, samt skille gass og olje fra hveran-
dre.

Flerfaseteknologien endret dette.
Den gjør det mulig å transportere
olje, gass og vann i en og samme rør-
ledning – over avstander på flere mil.

Denne teknologien er en viktig år-
sak til at petroleum nå kan utvinnes
fra komplette havbunnsanlegg. Dels
med oljearbeiderne på land. Der er
det tryggere, billigere og mer miljø-
vennlig å jobbe enn på plattformer
som krever helikoptertransport til og
fra.

OPPGRADERT FLER-
FASELABORATORIUM

SINTEFs flerfaselaboratorium på Tiller
i Trondheim er størst i sitt slag i ver-
den.

Gjøres flerfase-eksperimenter kun
i liten skala, er det uvisst om resulta-
tene kan overføres til rør med store
tverrsnitt. Laben på Tiller har derfor
rør med diametere helt i nærheten av
det som brukes på sokkelen.

Før har det kun vært olje og gass i
de største rørene på Tiller. 3. mars
2016 ble en oppgradert versjon av
denne rørsløyfa innviet. Oppgrade-
ringen innebærer at også vann nå
strømmer gjennom storskala-rørene.

Kunnskapen dette vil gi om van-
nets oppførsel i flerfaseledninger, vil
utvide grensene for teknologiens
bruksområde.

Oppgraderingen er finansiert av
Forskningsrådet gjennom program-
met INFRASTRUKTUR. Forskningsrå-
det har støttet prosjektet "Multiphase
Lab (IMF) – National Research Infra-
structure for Multiphase Flow " med
40 millioner kroner, og Statoil har bi-
dratt med 10 millioner kroner. Støt-
ten er likt fordelt mellom SINTEF og
IFE.– Flerfaseteknologien 

representerer på mange måter
noe der Norge og norsk 
kompetanse virkelig er helt 
verdensledende, sier olje- og
energiminister Tord Lien.
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Ståle Gjersvold

Olje-og gasskonferansen

Orkangerkonferansen
Bårdshaug Herregård, torsdag 26. mai 2016

Program og påmelding: orkangerkonferansen.no
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Torgeir AndaThomas Reinertsen Oddbjørn Bang

Ingvil Smines 
Tybring-Gjedde

Rasmus Sunde Kristin Færøvik

Erik Haugane Alexandra Bech Gjørv

Ståle Kyllingstad Siri Espedal Kindem Ragnar Torvik

Få har sittet så tett på utvikling-
en av petroleumsnæringen i
Midt-Norge som Ellen Engdahl.
Hun var næringssjef i
Kristiansund kommune fra 1997
til 2006.Deretter jobbet hun
Shell i Kristiansund før hun ble
engasjert av næringsforeningen i
Kristiansund for å jobbe med
petroleumsrelatert næringsutvik-
ling. I 2009 ble hun ansatt som
leder for næringsforeningen.

Nå har hun skiftet beite, og er daglig leder
i Atlanticon Meese Økonomi AS, et lokalt
eiet regnskaps- og rådgivningsselskap med
hovedkontor i Kristiansund. Engdahl.
Midt-Norsk Olje & Gass tok en prat med
henne for å få noen perspektiver om for-
tid og fremtid for Kristiansund.

– Det er imponerende hva som er
blitt bygget opp av kompetanse og ar-
beidsplasser knyttet til olje- og gassindus-
trien i Kristiansundsregionen og i Midt-
Norge for øvrig de siste 15-20 årene.
Som økonom har det vært spesielt fasine-
rende å få litt innsikt i den avanserte tek-
nologiske verden som bransjen står for.
Her er det utrolig mye kunnskap å være
stolt over, og det er et tankekors at den-
ne delen av næringen ikke får mer spalte-
plass i nasjonale media, sier Engdahl

Få spin-offs
For Kristiansund har oljenæringen repre-
sentert optimisme, aktivitet og attraktive
arbeidsplasser. Som operasjonelt senter
for oljeindustrien i Norskehavet er det ut-
viklet en bred leverandør- og servicein-
dustri. At driftsorganisasjoner for Shell og
Statoil ble lagt til Kristiansund har hatt
enorm betydning. Dette har naturlig nok
gitt store positive ringvirkninger, og vi har
hatt en lang rekke av næringslivsledere og
politikere på besøk for å følge utviklingen.

– I en tid med sterkt kostnadsfokus og
sentralisering ser vi tydelig utfordringene
ved å være så tungt representert i en næ-
ring og samtidig ha høy andel av avde-
lingskontor og filialer. Utfordringen vi står
overfor er en kombinasjon av at oljevirk-
somheten har blitt så dominerende og at
det parallelt har vært for lite fokus på å
bygge opp om andre næringer, mener
Engdahl. 

– Vi, som tilretteleggere for næringsut-
vikling, skulle jobbet med et bredere fo-
kus, i tillegg til oljevirksomheten. Det er
egentlig både forunderlig og synd at vi et-
ter en så omfattende oppgangstid har så
få spin-offs og nye bedrifter på lokale hen-
der, noe som ville ha gjort oss mindre sår-
bare i nedgangstider. Det er en kjensgjer-
ning at «hovedkontor» er det siste som
kuttes, samtidig som lokale eiere trolig i
en tidligere fase ser etter tilknyttede for-

retningsmuligheter om det strammes til i
deler av kjernevirksomheten. Kjennskap,
nærhet og nettverk er gode aktiva i alle
bransjer. Men samtidig skal du være veldig
sterkt motivert for å satse hus og hytte for
å utvikle din egen bedrift når alternativet
er en fast jobb med høy inntekt og ellers
særdeles gode arbeidsvilkår. Her kunne
både det offentlige og de store selska-
pene bidratt enda mer til å redusere risi-
koen for gründerne uten at de ble bundet
opp til for mange forpliktelser dersom be-
driftene lykkes, sier hun.

Ønsker tettere Midt-Norsk 
samarbeid
Engdahl mener et tettere samarbeid
mellom Trondheim og Kristiansund vil bli
viktig i tiden som kommer. 

– Kamp om lokalisering av bedrifter og
funksjoner, har nok svekket det overord-
nede samarbeidet og en enda sterkere
helhetlig utvikling i regionen. Derfor er ini-
tiativet fra næringslivet i Trøndelag om
sterkere samarbeid med næringslivet i
Kristiansundsregionen veldig velkomment.
I et sterkere samarbeid i Midt-Norge re-
presenterer en tettere kobling mot utdan-
nings- og forskningsinstitusjonene i Trond-
heim et potensial for alle parter. Det er
krevende tider, men det tvinger oss også
til å tenke nytt, sier hun. 

Kristiansundsregionen er det over

mange år investert i en omfattende og
sterk infrastruktur og bred kompetanse
for olje- og gassvirksomheten.

– Det er veldig viktig at denne ivaretas
når aktiviteten igjen tar seg opp, mener
Engdahl. Samtidig er det viktig å ha gode
og åpne diskusjoner, utvide våre nettverk
og ikke minst at næringsliv, politikere og
samfunn for øvrig enes om mål og retning
for å legge til rette for en samlet fremtidig
næringsutvikling. Mye vil skje ved, på, i og
under havet, og en bedre lokalisering med
tilrettelagt og konkurransedyktig infra-
struktur skal man lete lenge etter, avslut-
ter Engdahl.

– Krevende tider tvinger oss til å tenke nytt
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Vi opplever i disse tider massive nedskjæ-
ringer i oljebransjen. Vi ser nå en drama-
tisk økning i arbeidsledighet, som per fe-
bruar 2016 er på 130 000 personer ifølge
SSB. Nedbemanninger i oljeindustrien er
hovedgrunnen til denne økningen. Tusen-
vis av arbeidstakere må dessverre ut av
oljebedriftene og kuttene er store.  

Situasjonen er fortsatt slik at forbruket
av energi globalt er økende. Forskjellen fra
tidligere kriser er at ingen ønsker å påta
seg rollen som markedsregulator, slik
OPEC med Saudi Arabia i spissen har
gjort tidligere. Men det er allikevel slik at
økningen i etterspørselen nå øker mer
enn økningen på tilbudssiden. Derfor vil vi
før eller senere få et skjæringspunkt der vi
vil ha større etterspørsel enn produksjon,
med økte oljepriser som konsekvens. 

Så langt om fakta og konsekvenser…
Hva er så løsningen? Dersom man legger
opp til en ”vente og se”-strategi vil nok

ventetiden bli både lang og helt bortkas-
tet. Vi vil aldri komme tilbake til de gode
tidene vi har hatt, og ”vente og se”-bedrif-
tene vil aldri klare seg i den konkurransen
som kommer fordi deres produkter og
systemer da er gått ut på dato. Gjennom-
snitts¬kostnaden per produsert fat skal
ikke tilbake der den var. Det vil ikke olje-
selskapene akseptere. Derfor må innsats-
faktorene bli billigere og bedre, og vi ser
allerede gode resultater av det arbeidet
som hittil er gjort.

Skal vi få en permanent forbedring må
vi tenke nytt. Alle steiner må snues. Do-
kumentasjon, bemanning på installasjone-
ne eller på land, vedlikeholdsrutiner – ja
lista er lang. For oss i leverandørindustrien
er det opplagt at de produktene og syste-
mene vi leverte i går ikke vil være konkur-
ransedyktige i morgen.

Vi må derfor satse stort på R&D. For
den delen av Siemens AS som jeg har an-
svaret for har andelen R&D økt fra 3% i

2014 til 9% i 2016 (mer enn fordobling
også i nominelle kroner), og vi er ikke noe
unntak i den store Siemens-familien.  Bud-
skapet fra øverste hold er at det skal sat-
ses spesielt på R&D i disse utfordrende ti-
der. 

Det er ny teknologi og digitalisering
som skal sørge for den fornyelsen og mo-
derniseringen som oljeindustrien trenger.
Her på Sluppen har vi mange store pro-
sjekter som vi tror vil revolusjonere offs-
hore- og maritim industri, og vi snakker
ikke om å ”flikke” på det vi allerede har.
Her må helt nye tanker og banebrytende
teknologiske løsninger på plass. Av åpen-
bare årsaker kan jeg dessverre ikke infor-
mere om detaljer fra R&D-programmet
vårt.

Vårt mål er å være den leverandøren
som har de løsningene som våre kunder
skal ha til den pris som kundene og ny
konkurransesituasjon krever. Intet mindre.

Helt til slutt. Som et teknologiselskap

opplever vi at det som for noen fortoner
seg som en vanskelig periode, også er
gode tider fordi vi nå skaper det som vil
bli vår framtid. Innovasjon og kreativitet
blomstrer her på Sluppen, og vi har stor
tro på framtida.

Og som Mark Twain en gang har sagt:
”Vi må konsentrere oss om fremtiden,
det er der vi skal være resten av livet”.

Oljekrisa krever nytenking og ny teknologi

Leverandøren mener

Jan Erik Lystad er direktør i Siemens med ansvar for utvikling og produksjon av
drilling- og framdriftssystemer for Marine og Olje & Gass.

«Hva er så løsningen? Dersom
man legger opp til en ”vente og
se”-strategi vil nok ventetiden bli
både lang og helt bortkastet. Vi
vil aldri komme tilbake til de

gode tidene vi har hatt, og ”vente
og se”-bedriftene vil aldri klare

seg i den konkurransen som
kommer fordi deres produkter og
systemer da er gått ut på dato.»
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Politikeren har ordet
Bjørn Iversen, ordfører i Verdal

Det er politikkens vesen at den i enkelte
situasjoner gjerne kan bli "reaktiv" når det
er behov for tiltak begrunnet i en forestå-
ende eller reell krise. Det er lett å forstå
at det blir slik når det butter imot i deler
av næringslivet. Når permitteringer eller
oppsigelser preger lokalsamfunnet er det
tid for - kall det gjerne -avbøtende eller
krisedempende tiltak. I industrikommunen
Verdal er vi godt kjent med denne typen
samhandling mellom ulike offentlige aktø-
rer og næringsaktører. Vi har mange gode
eksempler på at man i vanskelige tider ek-
sempelvis kan sette inn kompetansefrem-
mende tiltak som styrker bedriftenes kon-
kurransekraft den dagen konjunkturene
igjen peker oppover.

Når solen skinner og det er blåswixfø-
re må vi på den offentlige siden jobbe på
en alternativ måte, hvis målet stadig er å
bidra med en aktiv tilretteleggingspolitikk.
Hos oss i Verdal kaller vi dette «med-
strømspolitikk». Siktemålet vil hele tiden
være det samme: Hvordan kan vi som
kommune og i de partnerskapene vi sam-
arbeider med bidra til å styrke næringsak-
tørenes konkurransekraft og dermed leg-
ge til rette for en sterkere lokal nærings –
og samfunnsutvikling? I Verdal kommune
mener vi å se klare resultater av ressurs-
bruken i slike konjunkturfaser. Dessuten
mener vi å ha belegg for å kunne påstå at
kost – nytteeffekten er godt både for næ-
ringsaktører og lokalsamfunn. Vi bør der-
for gjerne ta mål av oss til å drive drive
mer medstrømspolitikk.

Vi skriver 2016 jeg er i gang med min
fjerde periode som ordfører i Verdal. Jeg
har hatt ulike lederverv i Verdalspolitikken
i mer enn 25 år. I en industrikommune
preget av et konkurranseutsatt og kon-
junktureksponert næringsliv er dette lang
tid. Jeg har fått med meg perioder med
positive og negative konjunkturer. Akku-
rat nå peker pilene i Verdal igjen oppover
– bemerkelsesverdig nok, for i det er i
utakt med den virkelighet mange andre
industrimiljøer i landet opplever for tida,
ikke minst i leverandør – og oljeservicein-
dustrien. Kværner Verdal har hentet heim
store kontrakter på Johan Sverdrup – fel-
tet. Dette vil prege store deler av vårt næ-
ringsmiljø. Vi er på veg inn i en lokal høy-
konjunktur og med en betydelig tidshori-
sont.

Jeg har selv tatt til orde for omstillings-
pakker og kriseforståelse når det har blåst
nordavind fra alle kanter, når ordretørken
ikke ser ut til å ha noen ende, når permit-
teringstallene fyker i været og nedbeman-
ning og oppsigelser iverksettes. Samtidig
har jeg vært med i gamet så lenge at jeg

vet at konjunkturer snur, at etter vinter
følger vår – det vil da alltids lysne til en ny
dag.

Vi har til tider nesten sagt til oss selv
«gi oss en krise!» fordi vi vet at kriser
presser fram endring, nyorientering, krea-
tivitet, utvikling og modernisering. Det vi-
ser historien. Men sant å si er dette mest
en slags egenmotivasjon til å stå på i tunge
tider – det beste hadde selvsagt vært at vi
hadde holdt hjulene i gang, det er tross alt
«jamnin som dreg». 

Sannheten er – naturligvis - at vi aller
helst vil unngå kriser.

I de siste par årene har jeg tenkt mye
på hvordan det offentlige bruker sine ut-

viklingsmidler. Kan vi prioritere ressursene
på en annen måte? Hvorfor begrunner vi
så mange av våre utviklingstiltak med ut-
gangspunkt i kriser? Hva kan vi i større
grad drive en aktiv næringspolitikk som
jobber med gode konjunkturer, for å for-
sterke og ta ut økt effekt av positive mar-
kedstrender? 

I kjølvannet av en utfordrende tid for
norsk olje- og gassektoren,
med økt fokus på behovet
for omstilling av norsk næ-
ringsliv, opplever jeg at det
i løpet av særlig det siste
året er blitt lettere å få ge-
hør for en argumentasjon
om å styrke vekstkraften
der den er, kall det gjerne
næringspolitisk «go’fot-teo-
ri» i praksis. Bevisstheten
om nødvendigheten av å
vekte opp en slik strategi
ser for meg ut til å være
sterkere enn før i større
deler av næringslivet og
ikke minst hos flere av de
relevante offentlige tilrette-
leggingsaktørene.

Som ordfører i Verdal
kommune er det naturlig
for meg å ta utgangspunkt i
Verdal industripark (VIP).
VIP er det største industri-
miljøet i Midt-Norge som
etter et par tyngre år nå
har 165 bedrifter og 3100

ansatte. I parken finnes sterke kompetan-
semiljøer, unik infrastruktur og et mang-
fold av tjenester. Nærheten til E6, jern-
bane, havn, norsk sokkel, kalkforekomster
av internasjonalt format og et omland
med stor landbruksaktivitet. Vi hevder at
dette gjør plasseringen av Verdal industri-
park spesiell, også i internasjonal måle-
stokk.

De siste årene har industrien selv,
sammen med offentlige partnere som
kommune og fylkeskommune, initiert
flere prosjekter som har som utgangs-
punkt å bygge videre på sterke fagområ-
der hvor produksjonsmiljøet allerede hev-
der seg regionalt, nasjonalt og internasjo-

nalt for ta en enda tydeligere posisjon.  
Ett eksempel er prosjektet «Kompet-

ansekraft Verdal» (KKV), der en fokusert
satsing på kompetansebygging utgjør in-
dustriparkens viktigste felles strategi for
økt konkurransekraft. Her har kommunen
og fylkeskommunen blant annet bidratt
med en større kompetansekartlegging
både på nå – situasjonen og framtidsbe-

hov. 
Parallelt med KKV har vi fra 2014 kjørt

prosjektet «Læring av næring» - en hel-
hetlig satsing på kompetanseutvikling for
industrien som strekker seg fra barnehage
til etter- og videreutdanningstilbud for så
vel elever og lærere som ansatte i bedrif-
tene. Den helhetlige satsingen på kompet-
anseutvikling og FoU har allerede fått na-
sjonal oppmerksomhet gjennom pro-
grammet «Kompetanseutvikling i regiona-
le næringsmiljø». I tillegg har samhandling-
en gitt synlig anerkjennelse gjennom at
Verdal kommune og Nord Trøndelag fyl-
keskommune nylig fikk tildelt prisen for
«Årets entreprenørskapskommune».

Nå tar vi til orde for å iverksette opp-
følgeren «Kompetansekraft 2.0» – et
sterkt partnerskap med kjernebedrifter,
FoU-miljø, utdanningsinstitusjoner og of-
fentlige støttespillere – som har som mål
å utnytte den kompetanse- og teknologi-
basen vi allerede har bygget innen både
store og små bedrifter, akademia og
forskning. Vi vil gjøre både virkemidler, fa-
siliteter og kompetanse enda lettere til-
gjengelig for industri og entreprenører. 

Det gjør vi fordi vi vil ligge i forkant,
fordi vi helst vil unngå krisen, og fordi vi
har sett at medstrømspolitikk virker. 

Det er privilegium å være ordfører i en
dynamisk næringslivskommune!

Kriseforståelse er bra, men
hva om vi kan unngå krisen?

Når solen skinner og det er blåswixføre må vi på
den offentlige siden jobbe på en alternativ måte, hvis

målet stadig er å bidra med en aktiv
tilretteleggingspolitikk. Hos oss i Verdal kaller vi dette

«medstrømspolitikk». 
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Kommunikasjonssjef i DEA Norge As. Utdannet geofysiker og har arbeidet mesteparten av sin tid i Deminex / RWE Dea /
DEA i Norge og utlandet. Har gjennom årene arbeidet md leting, boring, utvikling og produksjon, samt HSSEQ og kom-
munikasjon. Bruker mesteparten av tiden på integrasjonen av DEA E&P (tidligere E.ON E&P Norge) i DEA Norge.

Operatørens hjørne

Det er for tiden mange luftige prognoser
som spår at oljealderen snart er over. I
slutten av februar ble det hevdet i Dagens
Næringsliv at antall elektriske biler ville
øke så voldsomt i verden at etterspørse-
len etter olje ville falle med 730 millioner
fat olje i året – innen 2028. Som doku-
mentasjon brukte man at salget av elbiler i
verden økte med 60 prosent i 2015.
Like etterpå hevdet en oljeanalytiker i
samme avis at utviklingen av 3D-printing
ville redusere transportbehovet så mye at
oljeetterspørselen ville falle med tre milli-
oner fat om dagen – innen 2030.
Disse to prognosene hevder med andre
ord at oljeetterspørselen vil falle med tre
ganger mer enn den samlede norske olje-
produksjonen – på grunn av el-biler og
3D-printere.
Og før jul, etter klimatoppmøtet i Paris,
hevdet en rekke miljøorganisasjoner at
enigheten der varselet slutten på oljealde-
ren. Nå er det sol og vind som skal seire.
Men ryktet om petroleumsnæringens død
er betydelig overdrevet. 

La oss først se på el-bilene. I 2014 kjørte
det 1.2 milliarder biler på veiene i verden.
Av disse var i om lag 300 000 rendyrkede
elbiler av typen Tesla, Nissan Leaf og lig-
nende. Disse bilene er først og fremst
solgt i ni land, med Norge, Nederland og
USA på topp. Grunnen til et ganske om-
fattende salg i Norge og Nederland er
sterke incentiver på avgifter, skatter og
rettigheter – incentiver som ikke vil vare
lenge. I USA er salget i absolutte tall høy-
est, men i den amerikanske bilparken er li-
kevel andelen el-biler så lite at kategorien
knapt er en nisje.  60 prosent økning i sal-
get er med et slikt utgangspunkt ikke ak-
kurat imponerende. Og de nye «el-bi-
lene», de ladbare hybridene, er biler som
ofte har små elektriske «hjelpemotorer»,
men som primært drives med sterke ben-
sin- eller dieselmotorer. Det er med an-
dre ord lite som tyder på at batteridrevne
el-biler står foran et globalt gjennom-
brudd.
Jeg skal ikke dvele mye med 3D-printing,
som fortsatt er i puberteten. Men å tro at

3D-printing av plastmodeller skal kunne
utvikle seg videre til å erstatte store deler
av den enorme transporten over sjø, vei
eller bane av malm, metaller, fisk, bananer,
biler, tremasse, maskinvare, korn, kjøtt,
olje, LNG og alt annet som preger ver-
denshandelen, er veldig langt unna det re-
aliserbare.
Klimaproblematikken er et alvorlig felles-
anliggende, men det er en illusjon å tro at
vind og kan forsyne verden med nok
energi. Elektrisitet kan ikke lagres i særlig
monn, selv den mest avanserte batteritek-
nologien kan ikke lagre strøm i særlig om-
fang. Men vindkraft og solenergi trenger
såkalt balansekraft: Når solen ikke skinner
og vinden ikke blåser må man bruke an-
dre energikilder for å levere strøm til hus-
stander, næringsbygg, industri og annen
virksomhet. I Norge vises det ofte til det
«grønne skiftet» i Tyskland, der man har
satset mye på vind og sol. Få vet at dette
grønne skiftet langt på vei er kullfyrt: Det
er først og fremst kullkraftverk som leve-
rer balansekraft til det grønne skiftet. Der-

for er over 40 prosent av Tysklands elek-
trisitetsproduksjon basert på kull, og halv-
parten av dette kommer fra brunkull, som
er selve klimaverstingen.
Den store klimautfordringen i verdens
energiproduksjon er nettopp kull. Olje er
mer klimavennlig enn kull, og naturgass er
langt mer klimavennlig enn kull. Gasskraft-
verk vil være en langt bedre løsning som
balansekraft for vind og sol enn kullkraft-
verk. Det vet man også i Tyskland og i EU.
Sagt på en annen måte: Petroleumsnæ-
ringen har en lang og trygg framtid, i Nor-
ge og i verden. El-biler er bra, 3D-printere
er spennende og vind- og solenergi viktig,
men ingen trussel mot oss og det vi driver
med. Verden vil fortsatt og i uoverskuelig
fremtid være avhengig at vi i petroleums-
bransjen leter, finner, utbygger og drifter
olje- og gassressursene.

Luftige prognoser om olje i solnedgang

«La oss først se på el-bilene. I 2014
kjørte det 1.2 milliarder biler på
veiene i verden. Av disse var i om
lag 300 000 rendyrkede elbiler av

typen Tesla, Nissan Leaf og
lignende. Disse bilene er først og
fremst solgt i ni land, med Norge,

Nederland og USA på topp.
Grunnen til et ganske omfattende

salg i Norge og Nederland er sterke
incentiver på avgifter, skatter og

rettigheter – incentiver som ikke vil
vare lenge.
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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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I forbindelse med behandlingen
av Prop. 1 S (2015-2016) har
Stortinget hevet grensen for når
utbyggingsprosjekter skal legges
fram for og godkjennes av
Stortinget fra 10 mrd. til 20 mrd.

Dermed kan ikke Stortinget legge føringer
for hvor foreksempel driftsorgansiasjonen
for Pil og Bue utbyggingen  skal ligge, da
utbyggingen kommer under den nye
grensa.

– Jeg kan godt forstå at de vil øke
grensa, men dette forutsetter at man har
en politisk ledelse i Olje- og energidepar-
tementet som er opptatt av å ivareta  de
overordnede føringer som er gitt av Stor-
tinget i Petroleumsmeldinga, sier ordfører
i Stjørdal, Ivar Vigdenes. 

– Derfor kan ikke departementet god-
ta noen annen mulighet enn at konse-

kvensutredningen for utbyggingen av Pil
og Bue legger frem at en fullverdig drifts-
organisasjon skal ligge i Midt-Norge, leg-
ger han til.

En heving av grensa blir først et pro-
blem når den politiske ledelsen i OED
ikke brys seg om at Stortinget har sagt at
olje- og gassrelatert aktivitet skal spres
over hele nasjonen, avslutter Vigdenes.

Mindre politisk styring
vil teste OED

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes.


