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Subsea-vaktmester testes 
i Trondheimsfjorden
NTNU spin-off bedriften Eelume 
sitter på robotteknologi som kan
endre måten olje- og gassbrasjen 
tenker vedlikehold og inspeksjon på.
Den autonome «robotsslangen», er
omfavnet av Statoil og Kongsberg
Maritime, og kan resultere i enorme
besparelser for bransjen.
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Høy aktivitet i Orkanger
Offshore Orkanger i god fart. 
Nå er det Marine Wave og Maria. 
Så kommer Trestakk.
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Kjente industrifolk satser 
i Norskehavet
Oljemyggen M Vest Energy, med
hovedsete i Bergen, sitter på hele fem
letelisenser i Norskehavet. Til våren
planlegger de boring.

Side 11

Tregt i Norge –
lykkes i utlandet
Med flere strategiske samarbeidspart-
nere har WeSubsea posisjonert seg
godt internasjonalt. Nå høster kristian-
sundsbedriften fruktene i form av nye
jobber utenfor landets grenser.

Side 26

Side 3

Side 10

Etter vel elleve år med suksess-sel-
skapet Exploro, velger gründere
Tomas Kjennerud og Harald Østby
(bildet) å starte oljeselskapet Tyr
Exploration. 
– Min grunnlegende filosofi er at
gode investeringer skal gjøres

motsyklisk. Hvis man hele tiden
springer etter klokka, timer man
alt feil. Det er lettest å komme i
posisjon når det er mange store
endringer, sier Tomas Kjennerud.
Han har en track-record som
underbygger filosofien. I over elle-

ve år utviklet han og Harald Østby
Exploro, som ble og er en formi-
dabel suksess. De ble raskt svært
gode til å hjelpe oljeselskapene
med å finne olje. 

Suksessgrundere
starter oljeselskap

Åsgard 
subsea går
som ei 
klokke
Åsgard subseakompresjon –
verdens første anlegg for gass-
kompresjon på havbunnen – har i
disse dager vært i drift i ett år.
Den økte utvinningsgraden måles
i milliarder.

Thomas Kennerud (th) og Harald Østby satser motsyklisk når de nå starter nytt oljeselskap i Trondheim.

Åsgard Subsea har enorme dimensjoner, jfr. folkene nederst på bildet.



Av Christian M. Bachke

LEDER

I tøffe tider med kostnadskutt og ned-
bemanning har en av de store utfor-
dringene vært å beholde kjernekompe-
tansen og teknologiutstyret i bedriftene.
Mange av dem sitter på enestående
kunnskap og erfaring, og her blir hoved-
oppgaven å finne nye markeder.
Noen har kastet blikket utaskjærs hvor
norsk oljeteknologi regnes for å ligge på
absolutt toppnivå. Kronekursen er gun-
stig, og norsk industri er mer konkurran-
sedyktig enn på lenge. 
Blant andre har et par mindre Kristian-
sundsbedrifter satset her. Nordmøring-
en har helt siden klippfiskeksportens da-
ger hatt blikket retter internasjonalt, og
nå er det norsk undervannsteknologi
som eksporteres. 
Andre bedrifter har satset på annen

virksomhet som foregår i havrommet.
Havbruk seiler i medvind, og er både
ekspansiv og betalingsdyktig. Dessuten
flytter den etter hvert ut på større dyp
hvor offshoreteknologi kan komme til
anvendelse.
Entreprenørvirksomhet foregår også i
stadig større grad under havoverflaten,
og her brukes både utstyr og kompetan-
se fra offshorenæringa.

Neste utgave kommer i februar 2017.
Denne og tidligere utgaver av Midt-Norsk Olje & Gass kan lastes ned fra www.midnor.no

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

Statoil har redusert utbyggingskostna-
dene på Trestakk-feltet fra 10 mrd. kr til
5,5 mrd., og feltet er nå vedtatt utbyg-
get. Det samme gjelder for andre felt
som har ligget i møllposen. 

Oljeselskapene har forenklet, stan-
dardisert og tatt ny teknologi i bruk. Le-
verandørindustrien har gjort det sam-
me. Det har vært en smertefull prosess
for alle, og på landsbasis har hele
40.000 mistet jobben. 

Men det har funket. Og nå kommer
flere nye utbygginger også i Norskeha-
vet, vi nevner i fleng Wintershalls Maria,
Dea’s Dvalin og VNG’s Pil og Bue. 

Dette betyr at mange milliarder kro-
ner skal investeres her de nærmeste

årene. Her ligger midt-norsk industri
godt an til nye oppdrag.

Alle er såkalte tie-backs til eksiste-
rende plattformer. Dette betyr at disse
må oppgraderes,  og her blir det nye in-
vesteringer. Selve oppkoblingen skjer
på havbunn, og det betyr subsea-arbeid
hvor igjen mange norske bedrifter har
sin styrke og er verdensledende.

Det gir forlenget levetid til de eksis-
terende plattformene Njord, Åsgard og
Heidrun i Norskehavet på opp i mot 20
år.

Hestekuren funker – nye 
feltutbygginger kommer nå

Offshoreindustrien finner
nye markeder

Helge Hegerberg
Rådgiver Kristiansund Kommune

I tur og orden faller de nye
utbyggingsprosjektene på plass,
det som igjen skal få fart på 
oljebyen.
20. mars 2017 er datoen for det første
løftet og en ny tid. Da starter utbyggingen
av Maria-feltet for fullt med Wintershall
som operatør. Riggen er kommet for å
starte på produksjonsbrønnene. I 574
døgn vil Odfjell Drilling med riggen «De-
epsea Stavanger» arbeide med borepro-
grammet på Haltenbanken. Forsyningsskip
vil gå til og fra riggen, og det blir flere heli-
koptre i lufta. Det er store mengder rør
og utstyr som vil bli en del av logistikken
på Vestbase.

Forberedelsene til alt dette er i gang.
Maria er et teknologiprosjekt til 15,3 milli-
arder kroner.

Nyhetsbildet i offshorenæringen er
positivt denne høsten. Brikkene faller på
plass i tur og orden:
• Dvalin (Dea Norge) har levert plan for
utbygging og drift.
• Trestakk (Statoil) har levert plan for 
utbygging og drift.
• Pil & Bue (VNG Norge) har valgt 

design. Satser på Njord A. PUD leveres
om ett år.
• Ombygging av Njord har startet på
Kværner Stord verft. I 2020 taues den til
feltet med 20 nye år i produksjon og med
feltene Snilehorn og Pil & Bue om bord.
• I 2018 åpner Aasta Hansteen og 
Polarled.
• I perioden 2020-22 er det nye prosjek-
ter: Fogelberg-feltet til Åsgard B, Lavrans
olje og Ormen Lange kompresjon.

Maria, Dvalin, Trestakk og Njord Futu-
re er utbygginger som oljeindustrien har
skjøvet ut i tid i flere år. Nå er sakene løf-
tet frem, og det fører til forlenget levetid
på plattformene Njord, Kristin, Åsgard og
Heidrun. Det som så ut til å stoppe rundt
2020, det varer til 2040 – og kanskje mer
enn det.

Det som har produsert siden 1990-tal-
let og som har startet på haleproduksjo-
nen, kjører videre med tilleggsressurser.

I krisetiden vi opplever med lav pris og
uviljen til å investere, har ført til tap av ar-
beidsplasser og kompetanse i hele Møre
og Romsdal. Et markant første løft opp-
står ved vårjevndøgn 2017 med Maria.
Året etterpå blir litt bedre, og 2018-22
inneholder mye mer.

Brikkene faller på
plass for Kristiansund

Dette er Kristiansunds arbeidsliste innen oljesektoren de neste fem årene.
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Trykksak

Åsgard subseakompresjon –
verdens første anlegg for gass-
kompresjon på havbunnen har i
disse dager vært i drift i et år.
Den økte utvinningsgraden måles
i milliarder.

– Anlegget har fungert som en sveitsisk
klokke nesten uten stopp eller driftsfor-
styrrelser, opplyser Statoil.

– Kvalitet i alle ledd i prosjektet og nå i
driften har bidratt til at havbunnsanlegget
har hatt en regularitet gjennom hele sitt
første driftsår på opp mot 100 prosent,
sier Halvor Engebretsen, produksjonsdi-
rektør for Åsgard.

– Før oppstart gjennomførte vi omfat-
tende testing, utprøving og verifisering av
teknologien, og fikk ryddet feil og svakhe-
ter av veien før anlegget ble satt på hav-
bunnen. Det har vi allerede fått igjen for i
form av stabil og god drift, fortsetter han.

Økt utvinning verdt milliarder
Med den nye, grensesprengende teknolo-
gien økes utvinningen fra reservoarene
Mikkel og Midgard med 306 millioner fat
oljeekvivalenter, noe som tilsvarer et mid-
dels stort felt på norsk sokkel, og som for-
lenger feltenes levetid fram mot 2032.

– Vi har det første året med anlegget i
drift økt produksjonen med i overkant av
16 millioner fat oljeekvivalenter. Med da-
gens priser utgjør dette en merverdi på
godt over 5 milliarder norske kroner, sier
Engebretsen.

Utvinningsgraden fra Midgard-reservo-
aret på Åsgard økes fra 67 til 87 prosent,
mens den på Mikkel-reservoaret økes fra
59 til 84 prosent.

– Gasskompresjon på havbunnen er et
av Statoils mest radikale innovasjonspro-
sjekter. Teknologien representerer et
kvantesprang som kan bidra til betydelige
forbedringer i både utvinningsgrad og le-
vetid for en rekke gassfelt, fortsetter pro-
duksjonsdirektøren.

Redusert CO2-avtrykk
Teknologien som nå har vært i drift i et år

ble modnet fram gjennom mange år av
tung innomhus kompetanse. I tett samar-
beid med leverandører som Aker Soluti-
ons, MAN og Technip, har Statoil kvalifi-
sert over 40 nye teknologier.

– Vi har bygd opp testfasiliteter på K-
lab, lager- og vedlikeholdskapasitet på
Vestbase, og vi har tilgang på skip som kan
håndtere installasjon av store havbunns-
moduler. Gjenbruk av denne teknologien
gir oss store muligheter både når det gjel-
der forenkling, effektivisering og mindre

CO2-avtrykk på framtidens gasskompre-
sjonsanlegg, forklarer Engebretsen.

Teknologien representer også en signi-
fikant reduksjon i energibruk og CO2-ut-
slipp i et livsløpsregnskap for Åsgard
sammenlignet med en kompresjonsplatt-
form. Denne teknologien representerer
et potensiale for ytterligere CO2-reduk-
sjoner gjennom bruk i framtidige subsea-
løsninger.

Åsgard subsea går
som ei klokke

Produksjonssjef for Åsgard, Halvor Engebretsen, Statoil.

Skisse som viser dimensjonene på Åsgard
subseakompresjon.
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Prezioso Linjebygg utførte nylig
fjernstyrt rengjøring, inspeksjon
og reparasjon av et stigerør på
en plattform i Nordsjøen.
Reparasjonsområdet lå fra ca. 1
meter under til 4 meter over
havoverflaten, hvor tradisjonelle
løsninger kan ha utfordringer på
grunn av bølger og havstrømmer. 

Rengjøringen av røret ble utført med en
ny og lettere utgave av vårt Vertical Ac-
cess Tool (VAT), sier prosjektleder i Pre-
zioso Linjebygg, Per Inge Holstad. 

– Denne nye «mini-VAT’n», kombi-
nert med en standard T4 ROV-arm, viste
seg svært vellykket til denne type oppga-
ver, hvor et begrenset område i skvalpe-
sonen skal inspiseres og utbedres. Utsty-
ret er raskt og enkelt å mobilisere med

våre avanserte riggemetoder, og har et
styringssystem som tar liten plass. ROV-
armen fjernstyres fra plattformdekket
under full videoovervåkning, sier han. 

Holstad forklarer  at det nye produktet
er et viktig supplement til Prezioso Linje-
bygg sine øvrige verktøy for arbeid i den
krevende skvalpesonen, der selskapet
gjennom de senere årene har satset mye
på produktutvikling. - Vi opplever stadig
økende interesse både fra norske og
utenlandske oljeselskaper for våre smarte
løsninger for skvalpesonen.   

– Når vi viser at vi kan utføre oppga-
vene med små selvhjulpne team, uten at
kvaliteten på arbeidet reduseres, er det
klart at dette er interessant for våre
kunder. Utstyret designes, sammenstilles
og testes ved vårt subsea testsenter på
Dora i Trondheim, avslutter Holstad.

Nytt tilkomstverktøy, inspeksjon og
reparasjon i skvalpesonen

Kristiansundsbedriften Abyss
Subsea satser hardt på sjøentre-
prenørmarkedet i påvente av at
olje- og gassindustrien skal våkne
til liv. 

– Vi har dyktige folk som kan fylle mange
roller, en maskinpark som egner seg godt
til disse oppgavene, og ikke minst en stor
flåte av arbeidsfartøy som er meget godt
egnet til slike oppdrag. Spesielt er våre
ROV-systemer, dykkerkompetanse og
bunnkartleggingsutstyr svært relevant for
å løse entreprenøroppgavene sikkert og
effektivt, sier Nils Arne Øksenvåg, daglig
leder i Abyss Subsea  

For å styrke denne satsingen ytterli-
gere har Abyss  ansatt åtte personer med
lang erfaring fra sjøentreprenørarbeid i
2016.

– Vi kan utføre alt slags arbeid under

vann, men spesialiserer oss på å bli landets
mest effektive innen utlegging av sjøled-
ninger, og vi har vunnet flere oppdrag på
dette området de siste månedene. I tillegg
til sjøledninger, ser vi at behovet for kom-
petanse og dyktige leverandører innen ka-
bellegging, tildekking av sjøbunn, spreng-
ning under vann, fundamentering av kaier
etc. er tilstede. Det er mange spennende
prosjekter fremover,  forteller Øksenvåg.

Abyss har fremdeles stor tro på en
fremtid innen olje & gass, men mener det
er en styrke å vise at man også er konkur-
ransedyktige på andre markeder.  

– Konkurransen er hard, og når opp-
gangen innen offshore kommer er en
nødt å være topp trimmet og effektiv i alle
ledd for å vinne oppdragene, sier Øksen-
våg.

Flere ben å stå på for Abyss

Nils Arne Øksenvåg, daglig
leder i Abyss Subsea.

Avansert utstyr for arbeide i den kritiske skvalpesonen offshore.

Abyss bruker ROV og
offshoreutstyr for å løse
vanskelige oppgaver i sitt
sjøentreprenør-arbeid.



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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I forbindelse med oppgradering-
en av Njord-plattfomen, ligger
lasteskipet Njord Bravo til kai
ved Dale Industripark. 

Skipets skjebne er fremdeles ikke klar. Iføl-
ge daglig leder ved Dale industripark,
Svein Monsø (bildet), heller Statoil i mot å
oppgradere skipet for ytterligere 20 års
tjeneste på Njord-feltet. 

Njord Bravo la til kai første juli i år, og
har siden sørget for jobb for flere av næ-

ringsparkens aktører. 
– De første signalene var at skipet

skulle skrotes, men ledelsen i Statoil øn-
sket en mer grundig vurdering av skipets
tilstand. Dermed fikk mange av våre leie-
takere full hyre med inspeksjon av syste-
mer og skrog. Bare det å rengjøre tanker
så store som katedraler er en enorm
jobb. Skipet måtte også modifiseres en
del for å kunne ligg til kai, noe offshore
lasteskip ikke er godt forberedt på, sier
Monsø. 

Statoil er nå i dialog med Dale om å
hevde en opsjon for å la skipet ligge i opp-
lag til 2017, og signalet så langt er at skipet
er i god stand.  

Monsø forteller at Dale har en stjerne
i margen etter at Heidrun B var inne til kai
for å få utført garantiarbeid i fjor. 

– Eureka Pumps, som satt med ho-
vedkontrakten, fikk et brev hvor de delta-
kende bedriftene ble rost for effektivitet,
fleksibilitet og evne til å levere på tid og
uten HMS-hendelser - til tross for at alt

var på meget kort varsel, sier han stolt.   
Det knytter seg selvsagt store forven-

tinger til hvilken avgjørelse Statoil tar for
Njord Bravo. En eventuell oppgradering
av skipet vil bety mye for offshoremiljøet i
Kristiansund.

– Vi er veldig spente på konklusjonen.
Det er mange scenario, men en ombyg-
ging eller oppgradering her i Kristiansund
er selvsagt å foretrekke, avslutter han.

Høy aktivitet på Dale Industripark
med Njord Bravo

Lasteskipet Bravo Njord er et dominerende
innslag hos Dale Industripark.

Erling Haug feirer sitt 
80-årsjubileum, og slår seg 
sammen med Certex Offshore
Services. 

Haug er et profilert kompetansefirma
innen løft,  fortøyning og skipsutstyr, Cer-
tex har vært et selskap med spesialfelt
innen logistikk, NDT og sakkyndigvirk-
somhet. 

Det ble tidligere i år besluttet at logi-
stikkavdelingen avvikles, og at selskapet
skal spesialisere seg innenfor de øvrige
markedsområdene. 

– Med overtakelse av Certex Offsho-
re Services vil vi videreutvikle vår posisjon
som markedsleder på det norske marke-
det og styrke vår posisjon i Midt Norge,
sier adm. dir. Kristian Steinshylla i Erling
Haug AS. 

Øker antall avdelinger
Certex Offshore Services AS har sakkyn-
dige medarbeidere med fokus på NDT,
løfteteknisk inspeksjon og sertifisering,
samt vedlikehold/modifikasjon av off-
shoreutstyr.

Begge selskapene er i dag en del av
Certex/AxLoad gruppen.

– Våre ansatte har de riktige
kvalifikasjonene til å kontrollere
og sertifisere utstyret for våre
kunder, slik at de kan drive sin
virksomhet på en sikker og
trygg måte, sier adm. dir. Ole
Ersvik i Certex Offshore Servi-
ces AS. Dette er helt i tråd med
den service og sakkyndig virk-
somhet som Erling Haug AS
allerede utfører.

Selskapene er i dag lokalisert
både på og like utenfor Vestba-
se i Kristiansund, og sammen-
slåingen styrker Erling Haug AS
sin tilstedeværelse i regionen.
Hovedkontoret er og vil fort-
satt være i Trondheim. I tillegg
til en egen avdeling i Hammer-
fest, vil selskapet nå få avdeling-
er også i Sandnessjøen og Flo-
rø. 

Fusjonen gjennomføres med
virkning fra 1. januar 2017.

Erling Haug fusjonerer med Certex Offshore

Adm. dir. Kristian Steinshylla i Erling Haug AS og adm. dir. Ole Ersvik i Certex Offshore
går sammen for å styrke sin posisjon som markedsledere på løfteutstyr.

Daglig leder i Dale Industripark
gleder seg over høy aktivitet.
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Trondsheimsbaserte ExproSoft,
som leverer programvare for
brønnintegritet og -pålitelighet,
har kjøpt Miriam som spesialise-
rer seg på RAM-analyse. 

–¨Overtakelsen styrker ExproSofts porte-
følje og selskapets evne til å bidra til økt
oppetid på brønner, samt reduserte kost-
nader til intervensjon og vedlikehold, sier
Odd Are Svensen, adm. dir i ExproSoft.

Miriam’s RAM Studio er et verktøy for
å utføre pålitelighet, tilgjengelighet og ved-
likeholdsanalyser (RAM). Programvaren
hjelper olje- og gassoperatører oppnå høy
oppetid på olje- og gassfelt og prosesse-
ringsanlegg.

– Miriam har vist seg å være neste steg
innen RAM-analyse. Levert som en skyba-
sert løsning har Miriam demonstrert at
det er den mest fleksible løsning for
RAM-analyse på markedet. Vi er svært
fornøyd med å kunne tilby disse to pro-
duktene, Miriam og vårt egenutviklede
WellMaster, til industrien. Kombinert gir
disse systemene analytiske evner som vil

endre hvordan olje- og gassnæ-
ringen ser på vedlikeholdsoptima-
lisering gjennom hele verdikjeden
forklarer Svensen.

Reduserer nedetid
ExproSofts programvare Well-
Master er en global løsning for
brønnintegritet og pålitelighets-
analyse. I programvaren ligger det
erfaringer fra over 40,000 brønn-
år med historiske utstyrsdata.
Dette  hjelper WellMaster-opera-
tører med å identifisere risiko for
utslipp, samt hvilke utstyr som gir
kritiske feil og nedetid. Kombinert
med online overvåkning og
brønntesting bidrar løsningen til redusert
nedetid og kostnader.

Integrering av Miriam RAM Studio
med WellMaster lar olje- og gassoperatø-
rer forutsi feil, nedetid og intervensjoner
for nye og eksisterende felt. 

– Dette er i tråd med ExproSoft’s stra-
tegi om å forbedre hvordan man planleg-
ger og optimaliserer brønner, samt intro-

dusere risiko-basert vedlikeholdsplanleg-
ging, sier Svendsen.

– Stolt over å bli valgt
– Etter dette oppkjøpet ser Miriam store
muligheter til å akselerere utviklingen og
markedsføringen av RAM Studio, og der-
med levere bedre og raskere til eksiste-
rende og fremtidige kunder. Samtidig er

Miriam stolt over å bli valgt av
ExproSoft, en ledende aktør
innen brønnanalyser, som den
foretrukne løsningen for å støtte
WellMaster’s utvikling innen
brønnprediksjon. Synergien
mellom selskapene vil gjøre
veien til verdiskapning kortere
for RAM Studio og WellMaster i
årene som kommer,  opplyser
Christophe Spaggiari, teknisk di-
rektør i Miriam.

I over 30 år har WellMaster
hjulpet oljeselskaper med å re-
dusere nedetid og vedlikeholds-
kostnader for brønn, samt opp-
rettholde en sikker operasjon

innenfor internasjonale retningslinjer.
WellMaster benyttes av operatører glo-
balt, for tusenvis av brønner på land og
offshore.

Odd Are Svensen (CEO, ExproSoft),
Christophe Spaggiari (CTO, Miriam) Foto:
ExproSoft

ExproSoft styrkes med oppkjøp

På sin 530 m2 store stand var et
30-talls midt-norske bedrifter
samlet, og i utgangspunktet var
spenningen spent. Men antall
besøkende steg fra dag til dag, og
man sporet etter hvert en god
optimisme blant de utstillende
bedriftene.

Totalt hadde ONS i år 65000 besøkende
og 1241 utstillere fra 40 land hadde stand
på messa.

Midt-Norgestanden med sin felles kan-
tine var jevnt over full av kunder og for-
bindelser som koste seg med sodd og ba-
calao. Og her var det helt fritt for olje-
plattformer og teknisk utstyr. Derimot et
hyggelig torg med brostein og små trehus
fra Bakklandet.

Dette ble et absolutt hotspot på årets
ONS, og en oppmuntrende opplevelse
for bransjen som har slitt med lave oljepri-
ser og kostnadskutt i lang tid. Det kan nå
virke som bunnen er nådd og at vi går ly-
sere tider i møte.

Midt-Norge på ONS:

Oppe til venstre: Mange fant veien til Midt-Norgestanden, som besto av et 30-talls bedrifter.
Oppe til høyre: Oljeveteran Bjørn Myklatun i DeepC Group og frittalende industrigründer av IKM Ståle Kyllingstad
utveksler erfaringer på Midt-Norge-standen.
Nede til venstre: Det var ofte stinn brakke i den store felleskantina for Midt-Norge.
Nede tilil høyre: Kantina med hyggelig bymiljø fra Bakklandet i Trondheim med god mat og drikke.

Lys i tunellen!
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Etter 35 år i Linjebygg, har
adm.dir. Kristoffer Jenssen
bestemt seg for å overlate sjefs-
stolen til nestemann. Jenssen har
vært med fra starten av selska-
pets offshoreeventyr. Vi tok en
prat med ham om opp- og ned-
turer i bransjen.

Jenssen er født og oppvokst i Valsøyfjor-
den på Nordmøre. 

– Der var det et yrende liv på 50- og
60-tallet, med både industri og handel.
Opptil flere familier bodde i hvert hus.
Foreldrene mine var hardt arbeidende, og
de gjorde alt for at broren min og jeg
skulle få en god oppvekst. Fra vi var 10-12
år gamle hadde vi sommerjobb på gård,
og fikk føle hvordan det var å tjene egne
penger, forteller Jenssen.

Som 14-åring måtte han flytte på hybel
for å gå på skole på Kyrksæterøra i Sør-
Trøndelag. Deretter ble det gymnas i Kris-
tiansund. Hver helg gikk med til å spille til
dans med bandet Motion. 

– Etter tre år hadde jeg spart opp nok
til å kjøpe ei Folkevogn 68-modell. Deret-
ter gikk turen til NTH i Trondheim, hvor
jeg tok siv.ing. graden. Etter militærtjenes-
te i Nord-Norge fikk jeg jobb i Linjebygg i
1981, som da primært drev med kraftlin-
jebygging i inn- og utland, sier han.

Jenssen startet med prosjektering av
master og kraftspenn.

– Jeg lærte meg å se skjønnheten i dis-
se konstruksjonene, og har aldri skjønt be-
grepet «monstermaster». Etter hvert ble
han leder av anleggsavdelingen med an-
svar for alle prosjektene i Norge.

Gikk gradene
Ut over på 80- og 90-tallet begynte Linje-
bygg med flere virksomhetsområder,
bygg/anlegg, telecom og offshore. 

– Etter en periode som avdelingsleder
for telecom, ble jeg spurt om å ta over
offshore-avdelingen i 1998. Det takket jeg
ja til. Jeg hadde lenge arbeidet nasjonalt og
noe internasjonalt, og jeg savnet et større

nettverk lokalt. Innenfor offshore hadde vi
den gangen primært aktivitet i Midt-Nor-
ge, og på den måten fikk jeg svært mange
nye kolleger og venner i hele regionen. 

Forgjengerne i offshoreavdelingen
hadde gjort en fantastisk jobb med å byg-
ge opp kompetanse og relasjoner. 

– Gründerfasen var på mange måter
over. Min oppgave ble å utvikle det videre
i et langsiktig perspektiv. 98-99 var van-
skelige år i offshore, og aktiviteten var be-
skjeden. 

Godt hjulpet av markedet ble årene
fra 2000 fram til finanskrisen i 2008 en
eneste lang opptur. 

– Vi utviklet kompetanse og kapasitet,
vi inngikk flere store rammekontrakter, og
vi etablerte kontorer i Trondheim, Sta-
vanger, Aberdeen og Houston. Vi etabler-
te også MainTech sammen med seks ild-
sjeler i Trondheim, en bedrift som har
hatt stor suksess. 

I 2003 ble Linjebygg Offshore solgt til
Istad AS i Molde. Istad forble eier av Linje-

bygg Offshore i 10 år. Istad gav oss rom
for å utvikle oss uten for mye detaljstyring.
Verdien på selskapet ble mangedoblet i
denne perioden.

Eierskifte
I 2014 ble selskapet oppkjøpt av franske
Prezioso og fikk navnet Prezioso Linje-
bygg. Hele konsernet har i dag skiftet navn
til Prezioso Linjebygg Group, med hoved-
kontor ved Lyon i Frankrike.

–  Vi er ca. 5.000 ansatte med aktivitet
i 14 land. Vi er inndelt i 4 regioner, hvorav
«Northern Europe» styres fra vårt hoved-
kontor i Molde.

Franskmennenes inntreden i vårt sel-
skap har vært særdeles spennende og læ-
rerik. Fortsatt er det Norge som er vårt
hovedmarked, og det vil det nok alltid
være. Uten en solid fot i hjemmemarke-
det ville det blitt vanskelig å ekspandere
internasjonalt. I de to siste årene har vi,
med utgangspunkt i vår organisasjon i
Norge, gjennomført prosjekter i alle ver-
densdeler.

I mai i år ble hele konsernet (Prezioso
Linjebygg Group) overtatt av industrisel-
skapet Altrad Group, i Montpellier i
Frankrike, som til sammen består av over
100 selskaper med 22.000 ansatte i alle
verdens hjørner. 

Finanskrisen kommer
Etter finanskrisen ble veien for Linjebygg
Offshore mer humpete. Nivået kom aldri
helt opp igjen før oljenedturen startet i
2014, og som gav et ytterligere kostnad-
spress. 

– Hvis noen har skummet fløten i disse
årene, så er det i hvert fall ikke selskaper
som oss. Sammen med våre ansatte har vi
vært nødt til å gjennomføre kutt så det
svir.

– Når en møter slike nedturer, så må
alle steiner snus. Verst er det for de vi ikke
finner arbeid til og som må sies opp eller
permitteres. Men de som er igjen må også
ta tunge tak. Jeg er svært imponert over
både eiere og ansatte som utrettelig job-

ber for at vi skal komme videre. På grunn
av dette ser vi lyset i tunnelen. Vi har greid
å opprettholde kompetansen vår, og vi
har fortsatt en unik gjennomføringskraft i
prosjekter, sier han stolt.

– Alle bør elske denne bransjen
Han har i det siste reflektert over hvor
det synkende omdømmet til olje- og gass-
bransjen kommer fra.

–  I Norge har vi verdens mest høytek-
nologiske, sikre og rene offshorevirksom-
het. Jeg kjenner ikke til at vi har drept «en
eneste fisk» som følge av utvinning av olje
og gass. Vi har også etablert et system
som fordeler godene blant hele befolk-
ningen. Dette har gitt oss et unikt hand-
lingsrom for velferdsutvikling, og ikke
minst for å kunne hjelpe dem som er ver-
re stilt. Jeg må konkludere med at det er
min bakgrunn, min oppvekst, som gjør at
jeg ikke kan forstå hvorfor ikke alle kan el-
ske det vi holder på med, sier han.

– Sammen med mine kolleger har jeg
bidratt til en bitte liten del av denne verdi-
skapingen. Det er jeg stolt av. Jeg kan også
konstatere at vi ikke har hatt noen alvorli-
ge ulykker i selskapets historie. Vi har ikke
påført våre ansatte eller andre varige
mén, og vi har ikke forurenset miljøet.
Tross alt er det vel det som betyr aller
mest, at alle kommer hjem igjen like hele.
Og med det ønsker jeg den nye sjefen
Terje Hellum, og alle kolleger i Prezioso
Linjebygg, hell og lykke på alle hav!, avslut-
ter Jenssen.

Linjebyggsjefen trer av

Typisk Linjebygg-arbeid; kombinasjon av avanserte riggeteknikker og
tilkomstteknikk i vanskelig tilgjengelige områder uten krandekning. Her fra et
prosjekt i Australia i 2014, nærmere bestemt Timor-havet – installasjon av
rørstrukturer og klammer på Bayu-Undan plattformen hvor ConocoPhillips
Australia er operatør. (Foto: PREZIOSO Linjebygg)

Kristoffer Jenssen i samtale med
daværende olje- og energiminister
Ola Borten Moe i Linjebyggs
testbasseng på Dora i Trondheim.



  Ormen Lange bidro med mer enn 200 milliarder kroner til samfunnet de 
 første fem årene i full produksjon. Det er nok til å finansiere alle landets 
 barneskoler i samme periode. 

  Ormen Lange har skapt omlag 1000 nye arbeidsplasser i regionen.

 Ormen Lange er en pålitelig leverandør av naturgass, det reneste fossile brenselet.

ORMEN LANGE 
ER VIKTIG FOR MANGE

Partnere:



10 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass

Konferanser 

og seminarer
1. desember
Desemberkonferansen 2016,
Kristiansund
www.desemberkonferansen.no

8. mars 2017.
Norskehavskonferansen, Stjørdal
www.norskehavskonferansen.no

Bransjemøter olje og
gass
28. desember.
NPF Trøndelag:
Julemøte på Statoil Rotvoll,
Trondheim
www.npf.no

Petropolen
24. november.
Petropolen, Nyhamna 
www.petropolen.no

Maritimt Forum 
Midt-Norge
28. November
Julemøte, Trondheim
www.maritimt-forum.no

30. januar
Medlemsmøte,Trondheim
www.maritimt-forum.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...

Etter vel elleve år med suksess-
selskapet Exploro, velger grün-
dere Tomas Kjennerud og Harald
Østby (bildet) å starte oljeselska-
pet Tyr Exploration. 

– Min grunnlegende filosofi er at gode in-
vesteringer skal gjøres motsyklisk. Hvis man
hele tiden springer etter klokka, timer man
alt feil. Det er lettest å komme i posisjon
når det er mange store endringer, sier
Kjennerud.

Han har et track-record som underbyg-
ger filosofien. I over elleve år utviklet han
og Østby Exploro, som ble og er en formi-
dabel suksess. De ble raskt svært gode til å
hjelpe oljeselskapene med å finne olje. 

– Riktig bruk av krystallkula
Slik suksess går ikke upåaktet hen, og ordet
gullgruve har blitt brukt om selskapet ved
flere anledninger, og de har fått utallige til-
bud fra investorer og  oppkjøpsfond. Ingen
lyktes i sitt ærende.

Exploro utviklet seg fra et tradisjonelt
konsulentselskap til å bli Norges ledende
tilbyder av integrerte geologiske og geofy-
siske multiklient studier. I tillegg har Explo-
ro også vært med på å samle inn multikli-
ent seismikk i Barentshavet. Alt gjort ved
organisk vekst. Det var stort sett upløyd
mark hele veien, sier Kjennerud.

Det var i hovedsak to ting som lå bak
suksessen. Riktig kompetanse, og riktig
bruk av krystallkula, som han sier.

- Når Exploro setter i gang et nytt pro-
sjekt er dette alltid basert på grundige ana-
lyser om hva markedet vil etterspørre fram
i tid, gjerne ispedd noen dystre spådom-
mer om hvordan oljeprisen kommer til å
utvikle seg. I motsetning til hva som er van-
lig i markedet, er det meget sjelden at vi
gjør noen som helst form for markedsfø-
ring av prosjektene før de er nesten ferdi-
ge. Et typisk prosjekt kan vare opp til to år,
og ha en innsats på 15 årsverk. 

- Exploro er nå i ferd med å ha dekket
hele norsk sokkel med sine proprietære
prosjekter, og i det store og hele har disse
gjort det meget godt i markedet, selv i
2016. Exploro sin tilnærming til multiklient-

prosjekter er unik ettersom vi ikke mar-
kedsfører prosjektideer og halvferdige pro-
sjekter. På denne måten lekker vi ikke ide-
er til konkurrentene, og kundene er for-
nøyde ettersom de vet hva de får, forklarer
han.

Satser egne penger
Så når de to nå velger å starte et oljesel-
skap, så er ikke spranget så langt som man
skulle tro.

– Det ligger selvsagt en lang modnings-
prosess bak dette, men i Exploro har vi nå
gjort det meste i leteprosessen, bortsett fra
å drive oljeselskap. Derfor har vi lyst til å
prøve dette. Vi trekker oss derfor ut av Ex-
ploro, som vil bestå, uavhengig av oss,  og
satser fullt på Tyr Exploration, sier han.

Ledelse er ansatt og lokaler er leid i
Bassengbakken på Solsiden i Trondheim.

Som i Exploro satses det på en liten,
men effektiv organisasjon. Primærstrategi-
en er å vokse organisk og å tenke enkelt og
nøkternt

– Vi ser for oss en usedvanlig effektiv
organisasjon på rundt ti personer. I første
omgang vil vi markere oss som en lisens-
partner som er en pådriver for god leting.
Det er leting vi kan. Eventuelle operatør-
skap ligger langt fremme i tid, så det tenker
vi ikke på, først må vi vise at vi kan være en
god partner, forklarer Kjennerud.

Mens Kjennerud og Østby har vært tra-
velt opptatt med å drive Exploro de siste
11 årene, har den øvrige ledelsen i Tyr alle
sammen bakgrunn fra oljeselskapene. Til
sammen har denne gjengen bidratt til å på-
vise og forvalte betydelige reserver de siste
ti årene. 

For å finansiere opp selskapet går både
gründerne  Kjennerud og Østby inn med
betydelige beløp, men ledelsen bidrar også
med kapital. I tillegg inviteres eksterne in-
vestorer. 

Han tror timingen er perfekt for å få tak
i gode lisenser.

– Det foregår gedigne konsolideringer i
bransjen, og veldig mange blir sittende på
uhensiktsmessig mange lisenser, så det er
nødt til å skje noe. 

– Viktig å begrense seg
Og de vet hvor de vil. Tiden i Exploro har
gjort de to lommekjente på sokkelen.

– Det er ikke tvil om at det er områder
vi er veldig interesserte i. Utvalgte områder
i Nordsjøen, på Haltenterrassen og Nord-
landsryggen er veldig spennende. Da spesi-
elt med sandstein fra jura alder sier han.

Kjenneruds  erfaring tilsier at er viktig å
rendyrke og forstå så godt som man kan et
begrenset sett med letemodeller.

– Det vi ser er at alt for mange løper i
flokk. Hvis noen lykkes med en modell, så
prøver alle det samme, selv om man ikke
har forstått hvorfor det virket i første om-
gang. Et godt eksempel er Buzzardfunnet
på Britisk sokkel. Her fant man i 2001 500
millioner fat olje. Det var ingen struktur, og
man ser ikke funnet på seismikk. Etter det-
te funnet ble det boret utall liknende brøn-
ner. Alle var tørre.  Det finnes mange til-
svarende eksempel fra norsk sokkel også.
Vi ønsker å bygge opp data og kunnskap.
Det er viktig å jobbe skikkelig med en en
begrenset mengde ting, avslutter han.

Suksessgrundere starter oljeselskap

I Tyr Exploration har
man satt sammen et
team av erfarne
geologer og
geofysikere, der Kari
Johnsen, med lang
erfaring fra blant
annet DEA, blir
letesjef. Johnsen har
blant annet fått kreditt
for å være kvinnen
bak funnet av feltet
Zidane, nå kjent som
Dvalin-feltet.

Thomas Kjennerud bruker sine
geologi- og geofysikk-erfaringer fra
Exploro til å etablere nytt oljeselskap.
(Foto: Halfdan Carstens, GEO 365)
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Oljemyggen M Vest Energy, med
hovedsete i Bergen, sitter på
hele fem letelisenser i
Norskehavet. Til våren 
planlegger de boring.

– Vi har valgt å konsentrere vår nåvæ-
rende letevirksomhet til Norskehavet og
spesielt i området rundt Aasta Hansteen
hvor det vil være behov for tilleggsressur-
ser i årene som kommer. I tillegg har vi en
lisens like ved Mikkelfeltet nærmere land
som vi ser fram til å utforske nærmere,
forteller Jonny Hesthammer, som er dag-

lig leder i det relativt nye selskapet.
Til våren skal Stordalenbrønnen bores

i lisens PL705. 
– Det blir svært spennende å se hva

brønnen finner, og ikke minst om det kan
finnes olje i området. Olje er jo tidligere
påvist i området med Snefrid Nordbrøn-
nen like vest for Aasta Hansteen, forteller
Hesthammer.

Har med seg Trond Mohn på laget
Norskehavet vil også framover være et
kjerneområde for M Vest Energy. Selska-
pet  sitter på en 19 prosents eierandel i

PL528, like nord for Aasta Hansteen.
– Vi mener Ivoryfunnet i lisensen kan

være kommersielt. Vi har også tro på at
det kan finnes større mengder med olje i
området, noe som gjør denne delen av
Norskehavet spesielt interessant, sier han.

Hesthammer er professor i geologi
ved Universitetet i Bergen og har tidligere
stablet to oljeselskap på beina. Først var
han med å startet Rocksource, om nå he-
ter Pure E&P, deretter var han med å
starte Emergy Exploration, som senere
ble en del av Atlantic Petroleum i 2012. 

M Vest Energy kjøpte tidligere i år alle

Atlantic Petroleum sine norske eiendeler
for én krone, etter at det ble klart at det
oljeselskapet fra Færøyene ikke klarte å
oppfylle sine forpliktelser på britisk sokkel
og ble truet av konkurs. 

Halvparten av M Vest Energy eies av
Trond Mohn og Lars Moldestads M Vest,
den andre halvparten eies av ledelsen i ol-
jeselskapet, med  Hesthammer i spissen.
Det fremheves som et stort pre at Mohn
og Moldestad er industribyggere og ikke
finansakrobater.

Kjente industrifolk satser i Norskehavet

Bli med oss
inn i framtiden
i Norskehavet
og Barentshavet

www.ossnor.no

KRIST IANSUND •  HAMMERFEST

www.benor.no
KRIST IANSUND •  HAMMERFEST
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Bli medd os

KRISTIANSUND •  HAMMERFEST

w
KRIST IANSUND •  HAMMERFEST

.no.benorr.www
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Geologiprofessor Jonny Hesthammer og industriveteran Trond Mohn har stor
tro på Norskehavet. M Vest Energy har allerede gjort et lite funn på Haklang
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VNG sitt funn i Norskehavet, Pil
og Bue, vil bli en satellitt for den
nyoppussede Njord-plattformen.  
– I prosessen fram mot det endelige val-
get modnet lisensen fram tre reelle kon-
kurrerende konsepter. En havbunnsinn-
retning knyttet til Njord-plattformen er

det foretrukne konseptet, opplyser VNG.
De to andre utbygginsløsningene var

tilknytning til Draugen og gjenbruk av
FPSOen, Petrojarl Varg.

Pil & Bue-funnene i 2014 var et vende-
punkt for VNG Norge. Fra å være et lete-
orientert selskap jobber de nå med utbyg-

gingen av det mest spennende feltet på
Haltenterrassen, som selskapet beskriver
som et kjerneområde.

Trøndersk industri inne
Tidligere i år fikk Reinertsen en femårs
årskontrakt av VNG Norge AS for «Ow-
ners Engineering» i forbindelse med utvik-
ling av Pil og Bue i Norskehavet.

VNG Norge er et heleid datterselskap
av Verbundnetz Gas AG, et stort energi-
selskap med hovedkontor i Tyskland.

Reinertsen vil dels jobbe integrert med
VNGs organisasjon i Stavanger og Oslo,
og dels i egne kontorer. Kontrakten om-
fatter alle prosjektfaser fra og med tidligfa-
se og helt frem til planlagt oppstart av Pil
& Bue-feltet.

VNG har lang erfaring med gasspro-
sjekter på land, men dette er første gang
at selskapet er utbyggingsoperatør på en
offshore feltutbygging.

Reinertsen vil levere ingeniørtjenester
relatert til subsea, infrastruktur, produk-
sjonsskip og plattform-modifikasjoner.

– For Reinertsen er dette et veldig
interessant og spennende oppdrag ved at
VNG representerer en ny type kunde
som vil etterspørre en stor bredde av tje-
nester knyttet til utbyggingen av Pil & Bue-
feltet, opplyste Reinertsen i en melding
etter kontraktstildelingen.

Kontrakten vil bli ledet fra Reinertsens
Subsea-kontor i Asker, men hovedkonto-
ret i Trondheim vil også være tungt invol-
vert.

Pil og Bue til Njord

På grunn av den endrede mar-
kedssituasjonen har Offshore
Network besluttet å utvide mar-
kedsinnsatsen til eksisterende og
nye muligheter i havrommet i til-
legg til olje- og gass segmentet. I
denne forbindelse skifter selska-
pet navn til Ocean Network SA,
opplyses det i en pressemelding
fra Offshore Network.

Offshore Network ble etablert for 2,5 år
siden og har i hovedsak fokusert på å sik-
re offshore prosjekter til deltagerne i nett-
verket. Innsatsen har gitt gode resultater i
form av oppdrag til medlemsbedriftene
og økt innovasjonsaktivitet i nettverket,

tross en svært utfordrende markedssitua-
sjon. 

Grunnet forventning om fortsatt lav
aktivitet innenfor offshoresegmentet, har
medlemmene besluttet at nettverksinn-
satsen skal utvides til å også omfatte an-
dre muligheter i «Havrommet».

I fortsettelsen vil derfor nettverket i til-
legg til olje og gass søke muligheter innen
havbruk, bio-produksjon til havs, havener-
gi og sjø-entreprenør.  

Ocean Network vil tilby blant annet
markedsføring av regionen som servicelo-
kasjon for havromsaktiviter og bedrifts-
nettverkets kompetanse og kapasitet. Det
skal også satses på  felles kompetansehe-
vingstiltak og oppstart av utviklingspro-

sjekter og videreutvikling av samarbeid
mellom bedriftene i nettverket.

Nils Erik Pettersen er valgt til ny styre-
leder i Ocean Network SA.

Offshore Network blir til Ocean Network



Statoil is an international energy company with operations in over 30 countries. Building on more 
than 40 years of experience from oil and gas production on the Norwegian continental shelf, we are  
committed to accommodating the world’s energy needs in a responsible manner, applying technology 
and creating innovative solutions. Learn more on statoil.com

Statoil. The Power of Possible
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Achieving the
impossible  
since 1972
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NPF Trøndelag mot strømmen i
tider hvor alle oljekonferanser
sliter med lav deltakelse.På
NPF’s høstmøte hos Det norske i
Trondheim samlet de hele 110
deltakere og flere på venteliste.  

Thorolf Christensen, Statoil, fortalte at
Aasta Hansteen vil møte de hittil mest ut-
fordrende forhold på norsk sokkel med
ekstrem bølgehøyde og strøm og minus
1,5 grader på havbunn. Feltet skal åpnes i
2018.

Drilling manager i Det norske Inge
Sundet har på Ivar Aasen har satt rekor-
der i sitt boreprogram med over 300 m
pr døgn og spart over 2 mrd kroner.  Alt
er i rute og feltet vil starte produksjon før
jul neste år.

Stinn brakke på NPF-møte i Trøndelag

Politikeren har ordet

Kjell Neergaard (50) er Kristiansunds ordfører. Han representerer Arbeiderpartiet og har mange
perioder bak seg i bystyret. Neergaard er aktiv i næringssaker og følger oljebransjen tett i det daglige. 

Høsten 2016 har vært begiven-
hetsrik for det som skal komme
de neste fem årene, men året
sett under ett har vært svakt
med lav aktivitet i leverandørin-
dustrien. 

40 000 jobber er borte i Norges viktigste
næring i løpet av to år, og vi er litt usikre
på året 2017. Det løftet som måtte kom-
me, ligger i Wintershalls Maria-felt.

Kristiansund kommune har en tydelig
nummerert arbeidsliste over kommende
prosjekter. Maria-feltet er under utbyg-
ging, og det fortsetter med produksjons-
boring og maritime operasjoner i to år fra
våren 2017. 

Vi gleder oss over at Dvalin med ope-
ratør Dea i front har levert plan for utbyg-
ging og drift. En gassprodusent om bord i
Heidrun kan gjøre susen for flere saker;
fylle Polarled, blåse liv i andre gassfelt i
området rundt, og Heidrun får også en
leieboer som gir mer igjen på lang sikt. 

At Dvalin-utbyggingen tok så lang tid
ved forhandlingsbordet, synes vi er skuf-
fende. Slike utsettelser med uenigheter
fører til en dypere krise enn strengt tatt
forsvarlig. Vi har hatt nok av forsinkelser.
Kompetente miljøer tørker opp og for-
svinner når oppdragene ikke blir etterfylt.

Statoil har levert planene for oljefeltet
Trestakk. Det gir lengre levetid for Åsgard
A produksjonsskip til 2030, og det hjelper
til med å hente større ressurser ut av Ås-
gard som helhet. Trestakk har ventet i 30
år. Nå passet det å ta prosjektet fram
igjen. 

Njord Future får Pil & Bue med på kjø-
pet. Det er et godt valg. Det oppgraderte
feltsenteret er tilbake i 2020.

Vi ser på investeringene i Trestakk at
noe dramatisk har skjedd med kostna-
dene i bransjen, og det er også endringer i

selve utbyggingskonseptet. Prisen på det
hele har falt fra 10 til 5,5 milliarder kroner.
Konseptvalget er én bunnramme og totalt
fem brønner. Da høres 5,5 bedre ut enn
ti. Det bør ikke koste mer for så lite.

De siste tre årene har vi kjempet for å
beholde viktige funksjoner som base- og

driftsby. Det har vært en sentraliserings-
politikk fra hovedkontorene i selskapene
som ikke har vært smart eller gjennom-
tenkt. Mens næringen for øvrig har blikket
nordover, er brikker blitt flyttet til sørvest. 

Baser i sørvest kan ikke ha ansvaret for

hoved-leveranser til drift i Norskehavet
og Barentshavet. Det er tydelig nedfelt i
konsesjoner og rammevilkår gitt av Stor-
tinget helt siden de ti oljebud ble vedtatt i
Stortinget 14. juni 1971: «Nord for den
62. breddegrad velges et aktivitetsmøn-
ster som tilfredsstiller de særlige sam-
funnspolitiske forhold som knytter seg til
landsdelen.»

Kristiansund velger å ha en offensiv
holdning til utfordringer som dukker opp.
Vi kjører fram nye ideer og lanserer for-
slag til løsninger, og vi tar nødvendige om-
stillinger. Når det begynner å gå bedre,
har vi på plass infrastruktur i havn og an-
legg som er av høyt nivå. Vi vil levere va-
rer og tjenester på kvalitet og tid, og er
nødt til å markere grenser når kostnads-
kutt truer trygg leveranse eller sikkerhet
og beredskap. 

Petroleumsbransjen er for tiden mer
opptatt av å kjøpe og selge eierandeler
enn å lete mer og bygge ut – og det er en
trend som bør bli endret. De som vil noe,
får det til – og kostnadene er nesten hal-
vert. I dårlige tider forsvinner gjerne noen
aktører. Nye dukker opp som en forny-
else. Vi har troen om at perioden 2018-
22 vil ha en rekke utbyggingssaker.

Vi leter etter idéer og løsninger

«Baser i sørvest kan ikke ha ansvaret for 
hoved-leveranser til drift i Norskehavet og

Barentshavet. Det er tydelig nedfelt i konsesjoner
og rammevilkår gitt av Stortinget helt siden de ti

oljebud ble vedtatt i Stortinget 14. juni 1971:
«Nord for den 62. breddegrad velges et

aktivitetsmønster som tilfredsstiller de særlige
samfunnspolitiske forhold som knytter 

seg til landsdelen.»
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for 15 a˚r siden
Omfattende rammeavtale
med Statoil
Glede og optimisme hersker i Kristian-
sund etter at Oss-nor halte i land sin før-
ste rammeavtale med Statoil for repara-
sjon og vedlikehold av rør i Norskeha-
vet. Avtalens løpetid er 7 år med mulig-
het for forlengelse. Adm dir Stein Arne
Schnell i Oss-nor forteller at bedriften
skal opprette egen engineeringsavdeling
og vil ansette nye medarbeidere. Det er
positivt at Statoil gir ordren til en bedrift
i Midt-Norgefor levering til Statoils forsy-
ningsbase i Kristiansund.  

Ny subseahall på Vestbase
En ny subsea-hall på 1400 m2 taes nå i
bruk på Vestbase. Tidlgere har mye av
utstyret som skal inn her blitt tatt fra
Bergen, nå får det plass og kan testes i
Kristiansund. Herkommer først og
fremst utstyr for Åsgard og Mikkel-feltet.
Hallen har kostet 13,5 mill kr. Dette be-
tyr at totalt 6.500 m2 ny hallkapasitet er
bygget ut på Vestbase i 2001.          

– Nå må «trønderbenken»
stå sammen
Det er gammelordføreren i Stjørdal, Alf
Daniel Moen som uttrykker sin frustra-
sjon over manglende samspill mellom de
trønderske stortingsrepresentantene.
Moen var en av arkitektene bak Statoil
sin etablering på Stjørdalen, og har alltid
jobbet for at landsdelen skal få sin bere-
tigete del av verdiskapingen forbundet
med utbyggingene i Norskehavet. Han
mener at trønderske politiker er mer
opptatt av rikspolitiske saker, og svikter
når det gjelder muligheter for å skape ny
virksomhet i «heimbygda». Her er det
mye å lære av politikerne i Rogaland og
Hordaland som i slike saker står skulder
mot skulder uansett partifarge.    

Solid midtnorsk i Aberdeen
I alt 10 midtnorske bedrifter deltok på
den felles presentasjon på oljemessa
Offshore Europe i Aberdeen, Skottland i
begynnelsen av september. Utstillerne
dekker hele spekteret fra offshoreskip
og skipsverft til kraner rørinstallasjoner
og avansert offshoreteknologi. Midnor
CNI stod som arrangør av Midt-Norge-
standen på 186 m2 hvor det i felleskan-
tina som vanlig serveres Trøndersodd og
godt drikke, og som ble et populært mø-
tested.         

Nr 4, November 2001

Årets tema:
En veltrimmet industri klar for nye løft.

Finn Backer, daglig leder i Kristiansund og Nord-
møre Næringsforum, (KNN) som arrangerer kon-
feransen er meget fornøyd med antallet påmeldte
så langt, og han mener det i disse tider virkelig er
viktig å holde seg oppdatert. 

– Det handler om å være der det skjer. Her får
man muligheten til å bli informert om forventning-
er, hva som skjer i bransjen og kravene som stilles,
vi skal sørge for inspirasjon og å  få impulser til vi-
dere satsing også med tanke på omstilling, sier
Backer.

Han fremhever konferansen som en utmerket
mulighet til å møte beslutningstakere og å knytte
verdifulle nettverk.

– Man må være der det skjer, sier Backer. 
Programmet som du finner på kkn.no, består

av en rekke foredragsholdere både fra politikken,
med olje og -energiminister Tord Lien, og Hadia
Tajik i spissen, men både akademia, oljeselskap og
leverandørindustri er tungt representert.

Desemberkonferansen:

Førjulssamling med tyngde

For 34. gang inviteres det til Desemberkonferanse i Kristiansund. Den har for lengst etablert seg som  en av
landets fremste konferanser og nettverksarenaer for olje- og gassbransjen, noe som underbygges av at det i
skrivende stund er ca 260 påmeldte.

Lars Fridthjof Moe (Dea Norge AS) – Ut av
mørkerommet. Olje- og energiminister Tord
Lien, Olje- og energidepartementet – Veien
videre etter 23. konsesjonsrunde.

Parlamentarisk nestleder
Hadia Tajik, Ap – Fokus på
petroleumsnæringen som
kompetanselokomotiv.

Politisk redaktør Kjetil
Bragli Alstadheim, Dagens
Næringsliv – Oljen sett fra
Stortingets presselosje.

Konferansen skal nok en
gang foregå under
Kristiansund-entusiast 
Jan-Erik Larsens kyndige
ledelse.

COO Ola Borten Moe,
OKEA AS – Norges neste
oppgradering.

Sagt om Desember-konferansen 2015:
«Fantastisk dag, proft og innholdsrikt.
Vel blåst!»  
«Jeg deltar definitivt i 2016.» 
«Alltid kjekt å komme tilbake til
Kristiansund og Desemberkonferansen.»
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Technip på Orkanger skal levere
over 20 kilometer med gassrør-
ledning til Dvalinutbyggingen.
Kontrakten omfatter 15 km. rør-
leding mellom feltet og
Heidrunplattfomen, samt 7,5 km.
ledning fra Heidrun til Polarled.

Kontrakten inkluderer også installasjon av
kontrollkabelen mellom Heidrun og Dva-
lin og fabrikasjon av små undervannstruk-
turer i tillegg til installasjon av rørledning-
er, alle undervannstrukturer og kontroll-
kabelen for Dvalin-feltet.

Ifølge sysla.no ville Technip måtte ty til
nedbemanninger hvis de ikke hadde vun-
net Dvalinkontrakten.

– Denne kontrakten er nok et viktig
element i utviklingen av Dvalin-feltet. Vi vil

fremover samarbeide tett med alle leve-
randørene vi har valgt for å fortsette det
effektive arbeidet med prosjektet, sier
Hans-Hermann Andreae, administre-
rende direktør i DEA Norge.

– Dvalinlisensen har tildelt kontrakter
verdt 4,5 milliarder kroner. Disse kontrak-
tene vil skape hundrevis av jobber i en
krevende tid for leverandørindustrien, sier
Andreae.

Det skal senere bli tildelt blant annet
kontrakt for boring av de fire produk-
sjonsbrønnene.

Utbyggingskostnadene for Dvalin-fel-
tet er estimert til rundt NOK 10 milliar-
der, og planlagt produksjonsstart er i
2020.

Offshore-arbeidet skal utføres i 2018
og 2019 av Technips egne fartøyer, Deep

Energy og North Sea Atlantic.
Arbeidet med rørledningene på 

Orkanger starter sommeren 2017.

Dvalin gir aktivitet på Orkanger

Fra Technip Spoolebase Orkanger
med Apache 2 i forgrunnen.

Shawcor Norway på Orkanger
jobber for tiden for full maskin
med leveringen av to pågående
kontrakter, Maria og Marine
Wave 1.

Kontrakten for Maria er med Subsea 7
Norge for leveranse av thermoisolering-,
antikorrosjon- og field joint coating for
Wintershalls Maria-prosjekt. Nå foregår
produksjonen av thermoisolering på 28
km flowlines. Tidligere i år produserte de
antikorrosjon- og field joint coating på 70
km Water Injection og Gas Lift rørled-
ninger på den samme kontrakten, og vil i
2017 sluttføre produksjonen av field joint
coating på Subsea 7s spolebase på Vigra.
Kontrakten har en total verdi på NOK
180 mill, opplyser Shawcor

Parallelt jobbes det med en kontrakt
for totalleveranse av linepipe coating og fi-
eld joint coating av Technip Norge AS for
Statoils Marine Wave 1. Marine Wave 1
omfatter prosjektene Johan Sverdrup
Water Injection samt Oseberg Vestflan-
ken 2 produksjon- og  gassinjeksjonsled-
ninger.

Kontrakten omfatter coating av ca
45km rørledninger og vil bli produsert av
Shawcor på Orkanger i tidsrommet januar
– april 2017.
Fabrikasjon og
offshore instal-
lasjon av rør-
ledningene vil
utføres fra
Technips spole-
base på Or-
kanger. Alle
rørledingene vil
bli installert i lø-
pet av 2017.

Kontrakten
vil sysselsette
deler av Shaw-
cors arbeids-
stokk gjennom
produsjonsfa-
sen. Kontrakts-
verdien ligger
mellom NOK
70-80 mill.

Maria og Marin Wave gir full gass på Shawcor Orkanger

Hans-Hermann Andreae er
administrerende direktør i DEA
Norge.
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ROV OPERATIONS

 www.abyss.no

Abyss Group Dalegata. 71, 6516 Kristiansund | 71 58 06 00 | post@ebyss.no 

Abyss Subsea also offer: Diving Operations

Seaworks

Staffi ng services

ROV Training

Subsea Workshop

I alt 5,5 milliarder kroner skal
Statoil investere i utbyggingen av
Åsgardsatelitten, Trestakk.  Mye
av dette sikrer aktivitet hos
midtnorske aktører.

Best ut av tildelingene kom Aker Soluti-
ons sitt Trondheimskontor, som skal stå
for  topside-arbeidet på Åsgard. Produk-
sjonsskipet Åsgard A skal modifiseres for
å ta imot olje og gass fra Trestakk-feltet.
Arbeidet består i hovedsak av rørarbeid
for å koble brønnstrømmen til skipet,
samt oppgradering av målesystemer. 

I Orkanger skal både Technip og Bre-
dero Shaw levere rør til utbyggingen.  

Halv pris
Statoil leverte inn PUD for utbyggingen i
begynnelsen av november. Da viste det
seg at prisen for utbyggingen var nesten
halvert fra de første investeringsanslagene
som lå på rundt 10 milliarder kroner.

– Trestakk er et godt eksempel på hva
det er mulig å få til gjennom å bruke tid på
å modne fram det beste konseptvalget.
Sammen med våre lisenspartnere og leve-
randører har vi tenkt nytt og nær halvert
kostnadene fra det opprinnelige konsept-
valget. Dette er et viktig bidrag til å opp-
rettholde aktiviteten på norsk sokkel, sier
Torger Rød, direktør for prosjektutvikling
i Statoil.

Kostnadsreduksjonene er oppnådd
gjennom å tenke nytt rundt konseptvalg,
forenkle og redusere omfang samt dra

nytte av pågående effektiviseringsinitiativ.
Funnet ble gjort allerede i 1986 og

inneholder rundt 76 millioner fat utvinn-
bare oljeekvivalenter, i hovedsak olje. Det
skal knyttes til produksjonsskipet Åsgard
A og planlagt produksjonsstart er satt til
2019.

Roser leverandørindustrien
Konseptvalget består av en bunnramme
med en tilknyttet satelittbrønn. Totalt skal
det bores fem brønner; tre produksjons-

brønner og to gassinjeksjonsbrønner.
– Volumene fra Trestakk er en viktig

bidragsyter for å kunne videreføre lønn-
som drift på produksjonsskipet Åsgard A
fram mot 2030. Det gjør også at mer av
de opprinnelige volumene fra Åsgard-fel-
tet kan tas ut, sier Siri Espedal Kindem,
områdedirektør for Drift Nord i Statoil.

– Dette viser hva vi som industri har
klart å oppnå på få år.  Norsk leverandør-
industri har de siste årene vist en stor
evne til å bidra til å finne gode og kost-

nadseffektive løsninger som gjør det mulig
å realisere prosjekter som Trestakk, selv
med lav oljepris, sier Rød.

Trestakk-kontrakter til Midt-Norge
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Skråblikk på oljebransjen
Torbjørn Sotberg, Dr. Ing. NTNU – adm. direktør i Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB) og tidligere 
Forskningssjef i SINTEF, divisjonssjef /markedsdirektør i FORCE Technology.

Norsk olje- & gassindustri må bli
bedre til å tilpasse seg markeds-
svingninger i fremtiden og spesielt
styre utviklingen i perioder med
vekst. 

Oljemarkedet er syklisk – og vil for-
bli syklisk
Etter å ha vært en del av norsk og interna-
sjonal olje og gass virksomheten i en år-
rekke, har jeg vært med på flere «olje-
toppturer» og påfølgende nedturer. His-
torien gjentar seg, markedet styres i stor
grad av enkle tilbuds – og etterspørsels-
mekanismer, og uten gode og effektive
reguleringsmekanismer som hindrer en
syklisk natur i denne industrien. Når olje-
prisoppgangen blir kraftig nok og har ved-
vart noen år vil det alltid måtte komme en
kraftig korreksjon ned. Tilsynelatende
kommer dette overraskende på markedet
og aktørene til tross for dette burde være
enkel makroøkonomi som alle i bransjen
burde forstå.

Olje- og gassprosjektene på norsk sok-
kel er langsiktige prosjekter med langvari-
ge investeringssykluser som må kunne gi
tilstrekkelig lønnsomhet under variable
priser på produktet. Bransjens langsiktig-
het (prosjektenes levetid) gir også en tre-
ghet i tilpasning til endringer på etterspør-
selssiden og en dertil ubalanse i markedet.
Når investeringene er tatt, er det ingen
opsjon å redusere produksjonen i et felt,
da er det kun full produksjon som gjelder
uavhengig av prisen i markedet.

I et historisk perspektiv har OPEC hatt
tilstrekkelig markedsmakt til i noen grad å
regulere oljemarkedet (med unntak av
den siste tiårsperioden). Dette har med-
ført at tidligere oljeprisfall og – topper har
vært noe mer begrenset enn hva vi ser i
dagens marked, ved at OPEC har skrudd
igjen kranene når oljeprisen har blitt «for»
lav og tilsvarende «full åpning» når oljepri-
sen har nådd ett «for» høyt nivå (se illus-

trasjon med prisutvikling for Brent olje sis-
te 30 år). Oljeprisen har stor betydning
for verdensøkonomien og det har vært
formålstjenlig også for de store oljeprodu-
sentene å etablere en form for stabilitet i
oljemarkedet. Men, dette bildet er endret
i løpet av den siste perioden ved at OPEC

har mistet mye av sin kontrollerende mar-
kedsmakt ved at produksjonen utenfor
OPEC har vært økende (amerikansk ski-
ferolje etc.) og i dag representerer over
halvparten av total produksjon i verden. 

Jeg tror vi med dette bakteppet kan
konkludere med at vi må leve med store
fluktuasjoner i oljeprisen også i tiden
fremover, og da sørge for å manøvrere
best mulig under disse rammebeting-
elsene. 

Hvordan skape en lønnsom vekst og
utvikling for industrien
Vi er nå inne i en periode med lite ny ak-
tivitet i bransjen og jo lengre denne perio-
den varer, jo kraftigere vil neste oppgang
bli – for det kommer en opptur etter
denne nedturen også, garantert. Marke-
det vil komme i ubalanse med knapphet
om 2-3 år, og med en dertil markert pris-

oppgang (hvis ikke OPEC åpner alle sluser
da).

Norsk oljebransje bør da forberede
seg og ha fokus på «en lønnsom vekst og
utvikling» i den neste oppgangsperioden.
Poenget må være å kunne mestre neste
oppgangskonjunktur bedre enn de fore-

gående og ikke gjøre de samme feilene på
nytt. Hva bør så bransjen gjøre eller ikke
gjøre?

– Den største feilen bransjen gjør i
oppgangstider med økende oljepriser og
som blir et kjempeproblem når prisene
dropper, er en komplett mangel på kost-
nadskontroll og produktivitetsutvikling pri-
mært hos operatørene, dog ikke i samme
grad hos leverandørene som er i en mer
reell konkurransesituasjon. Dette er et an-
svar som ledere i oljeselskapene må ta inn
over seg, ettersom det er disse som set-
ter premissene for kostnadsnivået i bran-
sjen og som i neste omgang vil prege hele
bransjen, oljeserviceindustrien er i større
grad konkurranseutsatt og må regulere
dette i henhold til markedet.

– Økende lønnsomhet i bransjen i pe-
rioder med høy oljepris har også som
konsekvens dårlig produktivtetsutvikling

og mangel på fokus. Dette fører til at
bransjen rekrutterer for mange ansatte i
forhold til det reelle behovet som forster-
ker problemene med større grad av ned-
bemanning og tap av viktig kompetanse i
en lavkonjunktur. Dette betyr også at an-
tall ansatte i bransjen blir kunstig høy i
oppgangstider, men dette er kun en kort-
siktig glede for arbeidsmarkedet ettersom
nedturen blir dess tøffere med manglende
kontinuiteten i bransjen og tap av konkur-
ransekraft i internasjonalt. 

– Uavhengig av oljeprisen må den nor-
ske oljeindustrien tilpasse seg bedre et
internasjonalt marked ved å sørge for at vi
opererer under tilnærmet like rammevil-
kår. Regelverk og avtaler som regulerer
bransjen i Norge må i større grad tilpasses
et internasjonalt nivå og praksis i land som
vi «naturlig sammenligner oss med». Vi
kan ikke videreføre særnorske regelverk
som gir virksomheten i Norge en konkur-
ranseulempe vs. andre oljeproduserende
regioner, da taper vi i konkurransen om å
være et interessant oljemarked med dertil
manglende investeringsvilje hos interna-
sjonale selskaper.   

– Bransjen bør også videreutvikle bed-
re samarbeidsmodeller med incentiver for
å stimulere effektivitet og produktivitet i
prosjektgjennomføring og drift. 

Avslutningsvis, den norske oljeindustri-
en må derfor ta skikkelig grep og priori-
tere tiltak som nevnt over for å sikre at
produksjonsnivået på norsk sokkel kan
opprettholdes på dagens nivå i årene
fremover for å kunne være i god posisjon
for neste oppgangsperiode i bransjen.

Oljebransjen i Norge feiler i oppgangstider!

Vi er nå inne i en periode med lite ny aktivitet i bransjen
og jo lengre denne perioden varer, jo kraftigere vil neste
oppgang bli – for det kommer en opptur etter denne

nedturen også, garantert. Markedet vil komme i
ubalanse med knapphet om 2-3 år, og med en dertil

markert prisoppgang (hvis ikke OPEC åpner alle sluser
da).
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Courage, persistency and drive are characteristics of VNG Norge 
as a company – and of our employees. From being an exploration 
oriented company, we are now working on the field development 
of the most exciting discovery on the Halten Terrace: Pil & Bue.

Read more at vng.no

The ability to find oil and gas where others have given up

 Commitment throughout the value chain
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Finn Backer er ansatt som ny
daglig leder i Kristiansund og
Nordmøre Næringsforum.  Han
er optimist med tanke på fremti-
den.
Med rundt 400 medlemmer er vi Nord-
møres største forening – og vi ønsker å
gjøre en forskjell.

KNN ble til da Averøy Næringsforum,
Kristiansund og omegn vekst (Kom vekst)
med KOM Byliv, Nordmøre Næringsråd
og Tingvoll Næringsforum slo seg sam-
men den 1. januar 2016. 

– Vi er optimistiske på vegne av olje-
og gassnæringa i regionen det er mange
prosjekter på beddingen, og vi håper det
kan bli oppstart for noen av disse  våren
2018, og i løpet av 2020 er det planlagt ti
til tolv prosjekter, så da skal det virkelig
monne, sier Backer.

Det han ser på som utfordrende, og
som vil bli et viktig arbeidsområde i tiden
som kommer er å få posisjonert leveran-
dørindustrien for oppdrag, når så store
deler av engineeringmiljøet har forsvunnet
fra byen.

– De fordyrende mellomleddene kut-
tes av oljeselskapene, og det er veldig vik-
tig for bedriftene å følge med. De må lig-
ge tettere på oljeselskapene, og posisjo-
nere seg for å for å få oppdrag fra dem di-
rekte. Alle bør venne seg til en ny lerve-
randørstruktur. sier Backer.

Backer er også styreleder i den nyfu-

sjonerte Knudtzon Bølgen Innovasjon.
Knudtzon Senteret har vært petroleums-
industriens industriinkubator i Kristian-
sund. Bølgen Næringshage har som mål  å

tiltrekke seg folk med høyere utdannelse,
gründere og teknologisk kompetanse. For
å få til et mer robust og samlet miljø for
innovasjon og knoppskyting, bestemte

styrene i de to selskapene at de to skulle
fusjonere. 

Ny optimistisk næringsforumsleder

Nysjefen i Kom vekst, Finn Backer, kjenner oljebransjen fra bunnen gjennom sin far Gunnar Backer, mannen som
bygde opp og drev Vestbase gjennom mange år.
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Vi sa vi skulle levere Ivar Aasen-prosjektet i

fjerde kvartal 2016

DET GJØR VI !
www.akerbp.no

Under paraplyen Tangen
Innovation har det blitt etablert
flere teknologiselskaper i
Stjørdal. Et av disse er Vision
Remote AS. Selskapet har jobbet
tett med større aktører innen
maritim bransje for realisering av
en ny generasjon fjernstyring for
maritime applikasjoner. 

Rolls-Royce Marine i Ålesund har vært in-
volvert i form av et Innovasjon Norge (IFU)
prosjekt for utvikling av fjernstyringsenheten.

– Vi har hele tiden hatt fokus på mar-
kedskontakt og startet i 2010 X-Controls
AS som et rent salgsselskap, men begynte
etter hvert å utvikle egne produkter. All tek-
nologien er produsert og utviklet i Stjørdal,
forteller Arve Leren, i Tangen Innovation.

Selskapet er også inne i selskapet Actua-
de, som utvikler og produserer subseakom-
ponenter. Her knytter det seg spesielt spen-
ning til en posisjoneringsenhet for ROV,
som er utviklet i samarbeid med Kystdesign
AS i Haugesund. Også her foregår all utvik-
ling og produksjon i Stjørdal. Produktene
markedsføres og selges av ovenfornevnte
X-controls.

Tangen Innovation har sju ansatte med
hovedfokus på teknologiutvikling, salg og
produksjon. Tangen Innovation eies av
Gema Invest AS og Midconsult AS, med
henholdsvis femti prosent hver

Utvikler høyteknologi i Stjørdal
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Presiozo Linjebygg har blitt til-
delt en rammekontrakt med Eni
Norge. Kontrakten gjelder ISO
Service (isolasjon, stillas og
overflatebehandling), samt til-
komstteknikk, sveisehabitat og
relatert engineering, for Goliat-
plattformen.

Kontrakten trer i kraft umiddelbart, og
arbeidene offshore startes opp i 1. kvar-
tal 2017. Kontrakten har en varighet på
3 år samt 3 opsjonsperioder på ett år
hver, til sammen inntil 6 år. Kontraktens
verdi kan komme opp i omkring 200
mill. kr., avhengig av hvor mange op-
sjonsperioder som bestilles.

– Vi er svært fornøyd med tildelingen
av denne kontrakten, og vi ser frem til å
starte arbeidet på norsk sokkels nordlig-
ste produksjonsplattform. Linjebygg er
et kjent navn i Finnmark, fra tidligere ti-
ders utbygging av kraftnettet. Nå kom-
mer vi tilbake for å vedlikeholde Goliat,
og vi håper på et langt og godt samar-
beid med miljøet i Hammerfest, sier
adm. direktør Kristoffer B. Jenssen i Pre-
siozo Linjebygg.

– Goliat er en spennende plattform,
og vi håper å kunne bidra med vår kom-
petanse innenfor en rekke områder. Vi
gleder oss til å samarbeide med Eni

Norge, og vi håper også på interesse fra
byen og distriktet for å jobbe for oss i
årene fremover, sier Terje Hellum, som
er direktør for forretningsområde ISO i
Presiozo Linjebygg.

Goliatkontrakt til Linjebygg
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Møre og Romsdal fylkeskommune har politisk 
påverknadskraft. Vi kan også tilby fagleg og økonomisk 
støtte. Energiregion Møre samarbeider med kommunar og 

næringsliv om å styrke regionen sine interesser innan:
◆ petroleum
◆ fornybar energi
◆ kraftforsyning

 

ENERGIREGION
MØRE Eit verdiskapande 

fylke basert på våre 
energiressursar

Møre og Romsdal fylkeskommune | Tlf: 71 25 80 00 | post@mrfylke.no | mrfylke.no  

Etter mye frem og tilbake ble
omsider PUD for Dvalinutbyg-
gingen i Norskehavet levert. 

I sommer fikk partnerne i Zidanelisensen,
med operatør Dea Norge i spissen, klar
beskjed fra OED om at de fikk frist til 2.
august for å levere inn en PUD, ellers ville
lisensen ryke.

Zidane-prosjektet er teknisk modent,
og det er departementets vurdering at
rettighetshaverne i Zidane har hatt til-

strekkelig med tid til å fullføre arbeidet
med å levere en utbyggingsplan», het det i
brevet fra departementet. Dette kom
som svar på søknad om ett års utsettelse.

Lisensen fikk forhandlet seg frem til en
utsettelse på to måneder, og greide å le-
vere i tide. 

Det var lenge spekulert i at det var ue-
nigheter innad i lisensen som til stadig ut-
satte en PUD.

Dvalin er et gassfunn som ligger i blokk
6507/7, 14 kilometer nordvest for oljefel-
tet Heidrun og 290 kilometer fra land
(Nyhamna). Estimerte utvinnbare ressur-
ser fra funnet er om lag 18 milliarder sm3
gass. Vanndybden i området er rundt 370
meter og reservoaret ligger rundt 4250
meter ned i undergrunnen.

Klare forventninger fra 
myndighetene
Dvalin blir en undervannsutbygging knyt-
tet opp mot en ny prosessmodul på Hei-
drun-plattformen. På Heidrun blir gassen
delvis prosessert og deretter sendt videre
i et nytt eksportrør til Polarled og videre
til Nyhamna. Der vil gassen bli endelig

prosessert før videre transport til marke-
det i Europa.

Forventede investeringer er 
i overkant av ti milliarder kroner
Etableringen av Polarled har muliggjort en
tidlig utvikling av funnet samt en kostnads-
effektiv utnyttelse av ledig plass og vektka-
pasitet på Heidrun. Det er mulig å knytte
opp ytterligere bunnrammer og brønner
til den planlagte undervannsstrukturen.
Dette gir muligheter for utvikling av even-
tuelle tilleggsressurser i Dvalin, i tillegg til
andre ressurser i området. Det skal bores
fire produksjonsbrønner i Dvalin.

– OD er opptatt av at lønnsomme

prosjekter bygges ut og hvor det er mulig,
utnytter eksisterende infrastruktur. Vi for-
venter at realisering av ressursene i Dvalin
bidrar til å skape verdier både for det nor-
ske samfunnet og for rettighetshaverne i
Dvalin, Heidrun og Polarled. I tillegg kan
utbyggingen av Dvalin gi spennende mu-
ligheter for videre utvikling av andre res-
surser i området,» sier Kalmar Ildstad,
underdirektør for utbygging og drift i Nor-
skehavet, opplyser Oljedirektoraet i en
pressemelding.

Dvalin til 10 milliarder

Lars Fritdjof Moe er 
driftsdirektør i Dvalin-feltet for
operatøren Dea Norge.
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Leverandøren mener
Odd Gustav Kvalvåg er daglig leder, medgründer og eier i Deep C. Han har mer enn 15 års erfaring
innen oljeservice gjennom ledende stillinger i GTO Subsea, IKM Gruppen og Oceaneering.

Nedgangstidene i olje- og gass-
markedet gjør det tvingende
nødvendig å fokusere på effekti-
visering kostnadskutt og innova-
sjon. Som leverandør må vi som
alle andre i verdikjeden, må vi
være med å bidra. 

Alle må kutte i eget reir, selv om man
som leverandør, i tredje- og fjerde ledd,
nødvendigvis ikke har bidratt til å aksele-
rere taksameteret på norsk sokkel på
samme vis som de som er øverst i næ-
ringshierarkiet. 

En leverandør nede i verdikjeden stiller
ikke i samme bås når det gjelder million-
lønninger til mellomledere og fagarbei-
dere og lukrative 2-4 ordninger for off-
shoreansatte. Det er ikke disse leverandø-
rene som stiller krav til komplekse
kontrakter for selv den minste leveranse,
med påfølgende dokumentasjonskrav
som det er vanskelig å se den verdiska-
pende nytten i. Det er heller ikke disse le-
verandørene som vedtar nye utbyggings-
prosjekter og forvalter operatørenes bud-
sjetter på en slik måte at tilbud og etter-
spørsel er i konstant ubalanse. Da skjer
det som må skje når prisene øker kraftig i
oppgangstider, og går til bunns i ned-
gangstider.

Skiller klinten fra hveten
Betyr det at leverandørene ikke har an-

svar? Tvert i mot! Leverandørene har et
ansvar for industrien og ikke minst for seg
selv – og selvsagt henger dette i sammen.

Når markedet er i nedgangskonjunktur
blir ratene presset, og de er i dag for
mange på et nivå som ikke er bærekraftig.
I noen tilfeller er ratene så presset at man
i beste fall er på selvkost. Villigheten til le-
verandørene til å holde «hjulene i gang»
på denne måten vil vise seg å være særde-
les viktig for å opprettholde leveringsevne,
kompetanse og erfaring når pilene igjen

peker oppover. At man på kort sikt over-
lever under slike vilkår er mulig for noen,
men på litt lengre sikt vil ikke leverandør-
klyngen kunne overleve. 

Det er også naivt å tro at man kan
fortsette å levere dagens løsninger i fram-
tiden, og samtidig vente på at ratene skal
gå opp igjen når «ting tar av». 

Dette er tiden for å utvikle nye tekno-
logier, metoder og prosesser som gjør at
man får mer ut av hver krone som brukes. 

Konkurransen som  pågår i industrien
gjelder ikke kun overlevelse. Det er også
en kamp om hvem som kommer best
styrket ut av nedgangstiden. Disse vil  der-
med  posisjonere som  ledende i utvikling-
en av markedet og industrien i fremtiden.
Det er nå klinten skilles fra hveten.

Omstilling skaper muligheter og nå er
tiden for nye løsninger!

Endringer er og forblir en realitet
Strategien og kulturen i Deep C er krys-
tallklar; enhver endring er en ny mulighet,
uavhengig om en endring kan starte med
positivt eller negativt fortegn. Endringer er
og vil forbli en realitet som man må for-
holde seg til. Endringene har man ofte
ikke kontroll over, men hvordan man drar

nytte av endringene er opp til hver enkelt.
Med en slik tilnærming kan selv en negativ
endring snus til positivt fokus. Da er man
skapt til å komme styrket gjennom mot-
gang.

Kundene agerer og reagerer positivt
på innovative initiativ fra leverandørene,
fordi de er avhengig av at vi som leveran-
dører bidrar til å effektivisere produkti-
viteten på norsk sokkel gjennom nye og
forbedrede løsninger. Gjennom erkjen-
nelsen av utfordringene industrien har,
opplever vi et holdningsskifte i et marked
som historisk sett har vært karakterisert
som konservativ. Kundene er tydelig på at
det er ikke «business as usual» som vil bi-
dra til at næringen overlever. Våre kunder
praktiserer dette gjennom å utfordre oss
som leverandør, og er imøtekommende
når vi kan tilby effektiviserte løsninger. 

Så lenge vi kjenner kundenes viktigste
kostnadsdrivere og forstår hvordan vi
gjennom våre tjenester kan redusere dis-
se, får kunde og leverandør felles fokus på
det som virkelig betyr noe; verdiskaping-
en. Og ikke minst, vi blir enda sterkere i
konkurransen med andre leverandører i
kampen om å være ledende inn i fremti-
den.

Dette er tiden for nytenkning

«Konkurransen som pågår i industrien gjelder 
ikke kun overlevelse. Det er også en kamp om 

hvem som kommer best styrket ut av
nedgangstiden. Disse vil dermed posisjonere som
ledende i utviklingen av markedet og industrien 
i fremtiden. Det er nå klinten skilles fra hveten.»

Okea ivrer etter å komme i gang
på Yme-fletet, men Repsol, som
fremdeles er operatør på feltet,
er foreløpig  ikke i samme posi-
sjon.

– Vi kunne levert PUD i morgen, men vi
venter  på at Repsol skal komme til en av-
gjørelse, forteller Erik Haugane, adm.dir i
Okea.  Selskapet  sitter på ti prosent av li-
sensen.

Grunnen til at Repsol lar vente på seg
beskriver han ganske enkelt som "oljesel-
skap-byråkrati".

– Det er definisjonen på det motsatte
av oss, vi sliter ikke med byråkrati, sier
Haugane.  

Når Yme en gang kommer i gang kan
det bli aktuelt å se på om Vette-feltet,
som ligger nært nok Yme til å vurderes
som en tie-in. 

– Jeg tror Vettelisensen kommer til bli
levert tilbake til myndighetene, og da kan
vi se på mulighetene for å knytte en opp
mot Yme, og søke på lisensen. Nå kan det
hende at Vette kan være en stand alone-
utbygging, og da er det hele mer åpent,
sier han. 

Venter på Repsol
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UMOE STERKODER AS
Kontakt Svein Monsø   71 58 82 23 / 947 80 021  
svein.monsoe@sterkoder.no   www.daleindustripark.no

DALE INDUSTRIPARK
KRISTIANSUND

– I HAVROMMET

Aktørene på Dale Industripark utgjør et unikt 
tjenestetilbud, med høy og tverrfaglig kompetanse.

Umoe Sterkoder AS utvikler eiendommen, med 
utleie av eksisterende bygg og oppføring av 
nybygg til nye leietakere.

I løpet av sommeren har det
vært stor aktivitet på 1 300
meters dyp på Aasta Hansteen-
feltet. Fire fartøyer har jobbet på
feltet i nær 200 døgn, og opera-
sjonene har gått svært bra, mel-
der Statoil.

Aasta Hansteen-feltet er med sine 1 300
meter den dypeste utbyggingen på norsk
sokkel så langt.  I løpet av sommeren har
rørledninger, stigerør og ekspansjonsrør-
sløyfer  kommet på plass og blitt koblet
sammen med havbunnsrammer og kon-
trollkabler som ble installert i fjor. 

Rørledninger er trykktestet og klargjort
for produksjon. Forankringslinene er pent
plassert på havbunnen – alt i påvente av
selve plattformen som kommer i 2018.

Aasta Hansteen-feltet ligger også i ett
av de mest værharde områdene langs
norskekysten, selv om det også her er
bedre på sommeren. Installasjonssesong-
en er kortere enn andre steder langs kys-
ten, og værvinduene er kortere og mer
uforutsigbare. I tillegg er det langt til land. 

–  Det er helt klart mer komplisert å
planlegge SURF-operasjoner her enn i
Nordsjøen, sier Helge Hagen, prosjektle-
der for Aasta Hansteen SURF (subsea,
umbilical, riser & flowlines). 

I tilegg gjør havdypet at  man får store

laster på fartøyene når rørledninger og
kontrollkabler skal installeres på 1 300
meters dyp. 

– Vi er helt avhengige av gode leveran-
dører og Subsea 7 har gjort en fantastisk
jobb i årets kampanje, sier Per Rusås, pro-
sjektdirektør for Aasta Hansteen.

Store operasjoner på rekorddyp

Helge Hagen, prosjektleder for Aasta
Hansteen SURF (subsea, umbilical,
riser & flowlines).

Aasta Hansteen FPSO Spar-plattformen er 198 meter høy (litt over det
dobbelte av Nidarosdomen) hvorav 177 m vil være under vann – med en
diameter på 50 m. Dette er den største spar-plattformen som er bygd mtp.
høyde og diameter. Den skal forankres til havbunnen 1300 under med
kjetting av polyester og stål.
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VESTBASE  
–  Næringspark med tilgjengelige arealer, bygg og kontorer

MID-NOR YARD SERVICE AS
Inspeksjon, reparasjon, ombygging  
og vedlikehold av rigger og fartøy.
midnoryard.no

VESTBASE AVERØY
140 mål næringsareal, 2 kaier og 
kontorbygg. Arealer tilgjengelig både 
for salg og leie.

Kristiansund
Vestbase AS

THE LEADING PROVIDER OF SUPPLY BASES &  
LOGISTIC SOLUTIONS TO THE OFFSHORE INDUSTRY

norseagroup.com / vestbase.com

Aasta Hansteen

Plattform
Subsea
Funn - ikke utbygd

Vestbase Florø

Safetec med hovedkontor i
Trondheim har inngått en ram-
meavtale med Aker BP. Avtalen
omfatter tjenester og verv innen
helse, miljø og sikkerhet og dek-
ker alle Safetecs tjenestetilbud.
Varigheten av rammeavtalen er
satt til fire år, med opsjon på for-
lengelse på tjenester opptil fire
ekstra år.

– Denne kontrakten er både verdifull og
faglig spennende for oss. Aker BP er et
stort selskap, som er i stadig vekst. De er
på offensive og liker å tenke nytt, så vi ser
frem til å være med dem på reisen. I tillegg
kjenner vi godt til både Det norske, Ma-
rathon og BP fra før gjennom eksiste-
rende kontrakter, sier  Andreas K. Rian,
leder for olje og gass i Safetec.

Safetch er en totalleverandør av tje-
nester innen risikostyring og risikoanalyse,
offshore og onshore.

Kontoret i Trondheim har ca. 50 an-
satte. På landsbasis er de ca. 120.  Safetec
har også datterselskap i UK, Malaysia og
Australia, og er en del av amerikanskeide
ABS-Group. som er meget store på klas-
sing av skip og rigger.

Rian håper kontrakten betyr økt opp-
dragsmengde i årene som kommer, men
nå bidrar den først og fremst til å opprett-
holde aktiviteten i selskapet. 

– Offshore er utfordrende, men vi har
klart å beholde de ansatte og kompetan-

sen. Slike kontrakter bidrar mye til det,
sier Rian, og legger til at de helt klart har
vekstambisjoner når markedet kommer
tilbake.

Safetech sikrer Aker BP

Gassfunnet Snefrid Nord kan bli
utbygd som et fast-trackfelt for å
styrke økonomien i Aasta
Hansteen.

Snefrid Nord-funnet ligger på dypt vann i
Vøring-bassenget i umiddelbar nærhet av
de tre gassfunnene som dekkes av Aasta
Hansteen feltutbygging: Luva, Haklang og
Snefrid Sør. Funnet øker ressursgrunnla-
get for Aasta Hansteen
feltutbyggingsprosjekt
med rundt 15 prosent

Ifølge Upstream vur-
derer Statoil å bygge ut
feltet som et fast-track-
felt. Fast-track er navnet
på Statoils satsning på
standardiserte utbyg-
gingsløsninger for små,
marginale felt. 

– Metoden skal hal-
vere utbyggingstiden for
enkle felt på norsk sok-
kel. En slik standardise-
ring er med på å få opp
utbyggingstempoet, og
det skaper lønnsomhet
i små felt som det tidli-
gere har vært vanskelige

å gjøre lønnsomme, opplyser Statoil.
Feltet er planlagt som en tilknytning til

Aasta Hansteen-plattformen. Utbyggingen
vil gi investeringer i perioden 2017-2019.

Statoil vurderer 
hurtigutbygging ved 
Aasta Hansteen
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Med flere strategiske samarbeid-
spartnere har WeSubsea posisjo-
nert seg godt internasjonalt. Nå
høster kristiansundsbedriften
fruktene i form av nye jobber
utenfor landets grenser.

– Vi merker i større grad enn før at kun-
dene ser mer på  hvordan man løser job-
ben og ikke at det er en stor kjent inter-
nasjonal aktør som skal utføre den.  Kun-
denes behov for å kutte kostnader  gjør
oss til et godt alternativ til større og dy-
rere utstyr, forklarer Rune Svendsen, dag-
lig leder i WeSubsea.

WeSubsea er mest kjent  for sine me-
get effektive og robuste titan ROV- dred-
gere, som er  designet for å flytte  hav-
bunnssedimenter for en rekke havbunn-
sapplikasjoner.  De små lette dredgerene
leverer meget høy sugekapasitet, og er
lett å bruke for ROV-operatørene. Hver
dredger  er laget med så få deler som mu-
lig, for å sikre høy operasjonell pålitelighet.
WeSubseas produkter har rukket å få et
godt fotfeste i subsea markedet og i tillegg
til dregere leverer også WeSubsea løfte-
rammer, subseabasket og annet ROV to-
oling-utstyr.  Selskapets hovedkontor lig-
ger i Kristiansund og i tillegg har de eget
kontor og verksted i Aberdeen.

Selskapet  har inngått globale produk-
trepresentasjonsavtaler med J2 Subsea

Ltd,  Seatronics Ltd, begge selskap i Acte-
onkonsernet og disse sammen med kana-
diske Frontier Subsea Ltd  representerer
WeSubsea på verdensmarkedet. 

– Vi ser en klar økning i antallet jobber
vi får i utlandet. Disse avtalene bringer
flere jobber til bordet. Vi sikter oss inn
mot små og større subseaoperatører i
hele verden. Og det virker som om det er
lettere å komme til matfatet selv om man
ikke er en mastodont i markledet. Anta-
kelig skyldes dette kostnadsfokus. Samti-
dig ser vi at store avtaler går ut og brytes.
Det gir rom for oss, siden alle blir flinkere
til å hente inn anbud fra flere, sier Svend-
sen.

Tregt i Norge, lykkes i utlandet

Fra venstre: Kjell Storvik, Operations
Manager (WeSubsea), John Walker
Director (J2 Subsea Ltd) og Jason
Wilson, UK Managing Director,
(WeSubsea UK Ltd)

Bildet er fra Offshore Europe i
Aberdeen.
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NTNU spin-off bedriften Eelume
sitter på robotteknologi som kan
endre måten olje -  og gassbra-
sjen tenker vedlikehold og
inspeksjon på. Den autonome
"robotsslangen", er omfavnet av
Statoil og Kongsberg Maritime,
og den resultere i enorme bespa-
relser for bransjen.

De to industripartnerene har signert en
samarbeidsavtale med Eelume, for å utvik-
le slangeroboten.

– Vi jobber nå med prototyper som
skal testes i Trondheimsfjorden i desem-
ber. Dette er et utviklingsløp som vil gå
over flere år, men vi håper på fullskalates-
ting i 2018 og  kommeriselle leveranser i
2019, sier adm.dir. i Eelume, Arne Kjørs-
vik, som har erfaring fra både MARINTEK
og Marine Cybernetics.  

Han mener den kommersielle oppsi-
den er stor. Tanken er å la disse robotene
utføre inspeksjons- og lettere interven-
sjonsarbeid på havbunnen, slik at man re-
duserer bruken av store og kostnadsdri-
vende fartøy. Med sin slangelignende
form, gir den slanke og fleksible Eelume-
roboten unike muligheter for å komme til
på steder som er vanskelig tilgjengelige
med dagens ROV-teknologi.

– Dette er fullt mulig med den tekno-

logien vi har. Det er utforringer, ja, men
det handle bare om å gjøre jobben å set-
te samme de riktige bitene. Dette kom-
mer, enten man vil det eller ikke, sier han
spøkefullt. 

Revolusjonerende
NTNU og SINTEF har forsket på slange-
roboter i mer enn 10 år. Og det Eelume
utvikler nå beskrives av Statoil som en re-
volusjonerende løsning.

– Eelume er et godt eksempel på
hvordan innovasjon og ny teknologi bidrar
til å redusere kostnader. Istedenfor å bru-
ke dyre båter på mindre jobber, utvikler vi
nå denne teknologien som blir en slags
selvgående vaktmester på havbunnen. Å
støtte mindre selskap i å utvikle og bringe
ny teknologi på markedet er en viktig del
av vår forskningsportefølje, sier Elisabeth
Birkeland Kvalheim, teknologisjef i Statoil.

Eelume-farkostene vil være permanent
installert på havbunnen nær subsea instal-

lasjonene, og vil utføre inspeksjon og ved-
likehold både rutinemessig og ved behov.

Systemet kan anvendes på både eksis-
terende og nye felt, og typiske anven-
delser er visuell inspeksjon, rengjøring, og
operering av ventiler. Slike oppgaver ut-
gjør en stor del av dagens inspeksjons- og
vedlikeholdsoperasjoner.

Utfyller hverandre
Styrken i samarbeidet ligger i de unike bi-
dragene som hver av partene bringer til
bordet. Eelume er startet av ledende aka-
demikere fra NTNU, Kongsberg Maritime
tilfører 25 års erfaring innen teknologiut-
vikling innen marin robotikk, og Statoil gir
tilgang til offshore testing og kvalifisering.

Kombinert gir dette et unikt samarbeid
med både gründerånd, industriell og tek-
nologisk kompetanse og en krevende
sluttbruker. Resultatet blir en robust ut-
viklingsprosess fra ide til marked.

– Dette partnerskapet gir oss en gyllen

anledning til å introdusere helt ny radikal
teknologi til markedet - ikke bare på
grunn av funksjonaliteten til Eelume-robo-
ten, men måten den utfører jobben på,
sier Bjørn Jalving, i Kongsberg Maritime. 

– Dette er et nytt verktøy som vil gi
store besparelser for operatører ved å in-
trodusere nye måter å utføre rutinejob-
ber på, samtidig som de kan unngå uven-
tet nedetid ved å kunne rykke ut og løse
problemet når nødvendig.

Tester subseavaktmester i Trondheimsfjorden

PROSJEKTGRUPPEN: Her er (fra venstre) subsea-sjef i Kongsberg Maritime, Bjørn Jalving, daglig leder i Eelume,
Kristin Y. Pettersen, teknologidirektør i Eelume, Pål Liljebäck, teknologidirektør i Statoil, Elisabeth Birkeland Kvalheim
og sjef for marin robotikk i Kongsberg Maritime, Geir Espen Schmidt.

Arne Kjørsvik, er  adm.dir. i Eelume.

NTNU spin-off-bedriften Eelume
collaborates med Kongsberg
Maritime og Statoil for utvikling av
svømmende slangeroboten for
subsea inspeksjon og lettere
intervensjonsarbeid.
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Fra årsskiftet tar Terje Hellum
over som adm. dir. i Prezioso
Linjebygg. Han erstatter
Kristoffer B. Jenssen, som fort-
setter som arbeidende styreleder
i selskapet fra samme dato.

Hellum, som i skrivende stund er 39 år
gammel, har jobbet i Linjebygg siden
2002, og har sett selskapets enorme vekst
fra innsiden. Han har gått gradene, som
det heter, og startet som en del av off-
shorepoolen.

– Jeg fikk raskt jobb på land, og studer-
te på Høyskolen i Molde. Han har siden
vært prosjektleder og kontaktsansvarlig,
og rykket etter hvert opp til avdelingsle-
der, senest som direktør for ISO-fag. 

– Linjebygg er et selskap med en veldig
spennende historie. Vi har vært i nesten
kontinuerlig vekst siden starten i år 2000,
så jeg er veldig ydmyk i forhold til oppga-

ven. Vi står i en spennende tid med tanke
på de utfordringene bransjen står ovenfor.
Samtidig så vet vi det kommer mange bra
og store prosjekt som ligger litt frem i tid.
Det vi nå fokuserer på  er å holde aktivite-
ten oppe frem til disse kommer. Vi skal
overleve dette, og ta markedsandeler når
den tiden kommer. Vi fikk noen nye ram-
meavtaler tidlig i år, som danner et godt
fundament for å jobbe videre, sier han.

Fremtidens Linjebygg vil være som for-
tidens. Et solid selskap med store ramme-
avtaler som grunnmur.

–Jeg vil bygge videre på det som har
blitt skapt her. Vi har et tett samspill med
våre nye eiere. Det er en utrolig styrke å
ha en kapitalsterk eier i ryggen. Det gir
muligheten til å tenke langsiktig, avslutter
Hellum.

Tar over roret i Linjebygg

Foto: Leif E. Aasan

Avtroppende sjef Kristoffer B.
Jenssen ønsker Terje Hellum lykke 
til i jobben som adm. dir. i Linjebygg.


