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Nytt letekonsept
gav funn ved Norne
LEDER
Av Christian M. Bachke

Oljeindustriens fotavtrykk
Lofoten og Vesterålen er i fokus
for tiden. Skreifisket pågår for fullt
og gir gode inntekter og høy aktivitet.
For oljeindustrien er dette det
mest lovende stedet for å kompensere den fallende produksjon på
norsk sokkel. Men de som bor der
er i tvil, de vet at de har gode inntekter og sysselsetting fra fiskeri og
turisme i dette naturskjønne området. Men de er ikke overbevist om
at de vil ha et oljeeventyr utenfor
sine kyster.
Vil en eventuell oljevirksomhet i
havet utenfor gi verdiskaping og arbeidsplasser på land? I en tid hvor
oljeselskapene gjør det de kan for å
spare kostnader og sentraliserer arbeidsoppgavene til Stavanger og

Oslo.
Denne tendensen ser vi klart
også i Midt-Norge. Mange funksjoner fra Statoil FoU i Trondheim og
Statoil drift på Stjørdal flyttes til
Bergen og Stavanger. AkerBP (tidligere Det norske) flyttes til Oslo,
kun drift Ivar Aasen blir sittende i
Trondheim, så lenge det varer.
Våre politikere etterlyser nå med
rette at oljeselskapene setter et
mye mer solid fotavtrykk i landsdelen. Dette i form av arbeidsplasser
og verdiskaping på land når de skal
pumpe olje og gass fra havområdene like utenfor.
Dette må være et av kravene når
tildelingene av nye leteblokker i 24.
kosesjonsrunde nå står for døren.

Skap jobb for
oljeservicenæringen!
På norsk sokkel er det over 1000
forlatte oljebrønner som oljeselskapene er pålagt å plugge. Dette er en
del av konsesjonsbetingelsene for
letevirksomheten. Dette er en kostbar operasjon og derfor nøler oljeselskapene med å gjennomføre dette. Og det har nå vært utsatt i år etter år.
Norsk oljeserviceindustri, og da
særlig innen oljerigg og supply-skip
sliter tungt og bort i mot 50 prosent
ligger uvirksom i opplag. Dette et
område hvor myndighetene, les Petroleumstilsynet (PTIL), kan forlange
at regelverket skal følges og at hullene nå blir permanentplugget.
Tidspunktet bør absolutt være
riktig for alle parter. Ratene på både
rigger og skip ligger på bunn-nivå.
Dette betyr at jobben kan gjøres til
gunstig lav pris og derved spare oljeselskapene for store penger for en

jobb de allikevel må gjøre før eller
senere.
I tillegg vil det hjelpe riggrederier
og serviceskip å komme ut av bøyene og holde hjulene i gang slik at
de kan beholde ansatte og kompetanse.
Sintef i Trondheim har et eget
stort prosjekt på gang for en dramatisk reduksjon av pluggekostnadene.
En konferanse med dette som tema
arrangeres i Trondheim i mars, og
interessen er stor. Med ny teknologi
og nye metoder kan dette gi store
oppdrag til norsk oljeserviceindustri
både i inn- og utland.
Selv om plugging av gamle brønner ikke skaper nye verdier og oljeselskapene kvier seg for utgiften, vil
dette være en kjærkommen håndsrekning til vår maritime oljeservicenæring.

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

Mosjøen

Brønnøysund

Kun ett år etter lisenstildelingen
har Statoil gjort et olje- og gassfunn nær Norne-feltet. Funnet
er på mellom 20 og 80 millioner
fat oljeekvivalenter, og er resultatet av et nytt letekonsept.
– Det er godt å starte året med et
funn, sier Jez Averty, Statoils letedirektør for norsk og britisk sokkel.
Leteboringen i brønnen Cape Vulture ble påbegynt tidlig i desember i
2016. Brønnen ble boret utvinningstillatelse 128, og er et resultat av tildeling av lisens 128D i TFO-runden i
2015.
Boringen i dette prospektet kommer som et resultat av utviklingen av
et nytt letekonsept for Nordlandsryggen, opplyser Statoil.
– Det er temmelig nøyaktig ett år
siden tildelingen av Cape Vulture-lisensen ble offentliggjort under Sandefjordkonferansen i 2016. Vi er fornøyd med at vi allerede har fullført letebrønnen og glade for å kunne annonsere Cape Vulture som et drivverdig funn. Dette viser hvor viktig
nytt areal er, det demonstrerer vår
evne til raskt å teste nye muligheter
og understreker hvordan nye ideer i
modne områder på kan gi gode resultater, sier Jez Averty.
Cape Vulture-funnet åpner for ytterligere letemuligheter i området.
Statoil vil nå analysere resultatene i
detalj og konkretisere eventuelle nye
letemål i området.
Funnet er foreløpig beregnet til å
være mellom 20 og 80 millioner fat
oljeekvivalenter og det vil bli lagt planer for en videre avgrensning av funnet. Funnet ligger nordvest for Norne
og vil bli vurdert for en utbygging som
en tilknytning til produksjonsskipet på
Norne-feltet.

– Vi er veldig glade for dette funnet, sier Siri Kindem, direktør for Statoil i Nord-Norge.
– Norne er allerede en suksess
langt utover det man forventet seg da
feltet ble funnet. Norne har vært ryggraden i vår satsning i nord fra begynnelsen og funn som Cape Vulture bidrar til ytterligere forlengelse av drifts-

Jez Averty er Statoils letedirektør for
norsk og britisk sokkel.

perioden og til å opprettholde aktiviteten i Norskehavet, fortsetter Kindem.
– Statoil har vært 40 år i nord og vi
fortsetter å være drivkraften i olje- og
gassindustrien her, sier Kindem.
Rettighetshavere i utvinningstillatelse 128D er Statoil (operatør, 64%
andel), Petoro (24,5 % andel) og Eni
Norge (11,5 % andel).

Denne og tidligere utgaver av Midt-Norsk Olje & Gass kan lastes ned fra www.midnor.no

Neste utgave kommer 24. mai 2017.
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Gullkrone til
Statoils Heidrun

Ansvarlig utgiver, annonser,
adresseforandring, retur:

Heidrun ble tildelt Rystad
Energys Gullkrone som beste
driftsoperatør norsk sokkel for
2016.
Heidrun har vært i produksjon i over
20 år, lenge siden feltet var på «platå»
men de har gjennom effektiv boring
og mange andre tiltak klart å snu fra
en nedadgående produksjon til et
høyere og økende produksjonsnivå.
– Operatøren bygde på et godt 2015
for å levere enda mer i 2016, med
forbedringer over hele fjøla; betydelig
økning i oljeproduksjon, økt boreaktivitet, jevn økning i reserver og meget
suksessfull kostnadsreduksjon. Vinneren har bevist at de kan nå ambisiøse
mål, uten at det går på bekostning av
HMS og de har en produksjonseffektivitet på over 95 prosent, heter det i
begrunnelsen.
– Jeg ser på dette som en stor
anerkjennelse av det omfattende og
meget gode forbedringsarbeidet som
alle involvert i driften av Heidrun har
stått for de siste årene, sier produksjonsdirektør Erling Meyer.
Det er imponerende resultater
som ligger til grunn for denne prisen –
resultater som ikke har kommet av
seg selv, men gjennom et målrettet
arbeid hvor mange har deltatt. Dette
er lagarbeid av ypperste klasse, sier

Midnor CNI AS, P.b. 3020 Lade,
7441 Trondheim
Christian M. Bachke
tlf. 922 38 250
e-post: christian@midnor.no

Ansvarlig redaktør:
John Borten, tlf. 47 41 47 34
john.borten@gmail.com

Teknisk/grafisk utforming:
Monsen Grafiske, tlf. 924 59 701
kjell@monsen-grafiske.no

Trykk:
Skipnes AS, Trondheim
Jon Marsh Duesund, Rystad Energy; Jorunn Essen, Nina Birgitte Koch,
Statoil; Hildegunn T. Blindheim, Norsk Olje & Gass.

Meyer og avslutter med å sende en
gratulasjonshilsen til alle involverte!
Bygget i betong

Heidrun-feltet som ligger omtrent
175 km utenfor kysten av Midt-Norge på et havdyp på omlag 350 meter,
er utbygd med verdens største flytende strekkstagplattform i betong.
Plattformen er en kombinert produksjon- og boreplattform. I tillegg har
Heidrun et eget brønnintervensjons-

Dvalin-jobb for Safetec
Trondheimsbaserte Safetec er tildelt en kontrakt for konsulenttjenester for risikovurderinger
når Dvalin-feltet skal knyttes til
Heidrun-plattformen.

Andreas K. Rian leder olje- og
gassavdelingen i Safetec.

3

Prosjektet genererer arbeid gjennom
hele 2017, og kontrakten omfatter
opsjon for forlengelse inn i 2018.
Safetec vil bistå Aibel og Statoil
med risikoanalyser og studier i forbindelse med design av topsidemodulen
som skal installeres på Heidrun. Selskapet skal også levere beredskapsanalyser for begge installasjoner og
driftsfase.
– Det er svært tilfredsstillende å
sikre en slik avtale i et utfordrende
marked. Både Aibel og Statoil er nøkkelaktører i markedet, og de er og vil
forbli viktige kunder av Saftec. Vi ser
også frem til å bli bedre kjent med
operatørselskapet Dea Norge, sier
Andreas K. Rian, som leder olje- og
gassavdelingen i Safetec.
Safetch er en totalleverandør av
tjenester innen risikostyring og risikoanalyse, offshore og onshore.
Kontoret i Trondheim har ca. 50
ansatte. 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 klassing av skip og rigger.

tårn for vedlikehold av brønner.
Heidrun har allerede levert oljevolumer på over 1 milliard fat, noe som
er langt høyere enn det som var forventet gjennom hele feltets levetid.
Da plan for utbygging og drift (PUD)
ble levert myndighetene i 1991, ble
det anslått at feltet ville produsere vel
750 millioner fat olje.
Antagelig vil Heidrun være den siste installasjonen i Norskehavet som
taues inn en gang lenge etter 2050.

24. konsesjonsrunde –
Shell venter
Selv om Shell ikke har nominert
blokker til 24. konsesjonsrunde,
betyr det ikke at de ikke vil
melde seg på.

Redaksjonsråd:
• Terje Thuseth
Sør-Trøndelag fylke
• Knut Viggo Larsen
Nord-Trøndelag fylke
• Bengt Endreseth
Møre- og Romsdal fylke
• Birger Elvestad
Trondheim kommune
• Helge Hegerberg
Kristiansund kommune
• Audny Mehammer
Stjørdal kommune
• Aage Schei
Orkdal kommune
• Øystein Kvistad
Verdal kommune
• Olav Hunnes
Hemne kommune
• Tor Langvold
Bjugn kommune
• Bernt Olav Simonsen
Aure kommune
• Bernhard Riksfjord,
Aukra kommune
ØMERKE
ILJ
T
M
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– Vi har mye på blokka etter siste
TFO-runde, så vi valgte å ikke nominere blokker for 24. runde. Vi velger å
vente på å se hva myndighetene legger ut, sier Jan Soppeland, direktør for
kommunikasjon og myndighetskontakt i Norske Shell. han understreker
at Shell på ingen måte ser på norsk
sokkel som mindre spennende enn
før.
ExxonMobil har heller ikke nominert blokker for 24. runde, og de ønsker ikke å kommentere saken videre.

59

1

9

Trykksak

Denne utgaven
samt tidligere utgaver
kan lastes ned fra
våre nettsider:

midnor.no
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Aasen går som ei klokke
Driftsorganisasjonen for Ivar
Aasen feltet, som sitter i
Fønixbygget på Torget i
Trondheim, har hatt en meget
god start.

bunnsramme som er planlagt for utbyggingen av Hanz, og for mulig utbygging av andre nærliggende funn.
Ivar Aasen-feltet ligger i den nordlige del av Nordsjøen, rundt 175 km
vest for Karmøy og inneholder rundt
186 millioner fat oljeekvivalenter eksklusiv Hanz-forekomsten. Den er
planlagt bygget ut i fase to av Ivar Aasen-utbyggingen, og utgjør om lag 18
millioner fat oljeekvivalenter. Netto til
Aker BP, inklusiv Hanz, utgjør rundt

STJØRDAL
Midt-Norges
mest effektive
lokalisering
Trondheim
Lufthavn Værnes
Kort veg til teknologibyen Trondheim

Fra kontrollrommet for Ivar Aasens Driftsenhet hos BP Aker i Trondheim.

71 millioner fat oljeekvivalenter.
Vanndybden er om lag 110 meter.
Utbyggingen omfatter en produksjons-, bore- og boliginnretning
(PDQ) med stålunderstell og en separat oppjekkbar rigg for boring og
komplettering.
I tråd med myndighetenes ønske

er det en samordnet utbygging med
nabofeltet Edvard Grieg. Olje og gass
fra Ivar Aasen blir ferdigbehandlet og
eksportert fra Grieg-plattformen, som
også leverer strøm til Ivar Aasen.

Foto: Erling Skjervold/Statens vegvesen.

– Siden oppstarten på juleaften har
produksjonen på Ivar Aasen godt veldig godt. Vi har hatt god oppetid og
stabil drift, forteller Ole-Johan Faret,
pressetalsmann i Aker BP.
Operasjoner og drift styres fra
operasjonssenteret i Trondheim, og
rundt 60 personer er involvert i drift
og utvikling av Ivar Aasen-feltet. Aker
BP har investert mye i topp moderne
utstyr for å danne grunnlaget for en
god og stabil driftsorganisasjon for utbyggingen som kostet i overkant av
27 milliarder kroner.
– Dette er jo et felt som skal være
i drift i minst 20 år, og vi har store
ambisjoner for utvikling av området. I
mars starter vi boring av en ny produksjons- og en injeksjonsbrønn på
feltet. I tillegg jobber vi frem en plan
for det nærliggende satelittfeltet
Hanz, som skal knyttes til Ivar Aasen.
Vi har selvsagt håp om å finne mer
rundt feltet, og har en strategi på feltnær leting, sier Faret.
Plattformen har ekstra slisser for
mulige tilleggsbrønner. Det er også
tilrettelagt for tilkobling av en hav-
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Utvider områdeberedskapen
i Norskehavet
Statoil skal styrke tilbringerhelikopteret i Brønnøysund til
også å kunne ta ambulanseoppdrag hele døgnet. I tillegg vil
Norskehavet bli dekket av to
områdeberedskapsfartøyer og
SAR-helikopteret på Heidrunplattformen, opplyser selskapet.
Løsningen inneholder også, som i dag,
et SAR-helikopter (search and rescue) som skal stå i reserve i Kristiansund, opplyser Statoil.
Løsningen ble besluttet av ledelsen
i DPN Drift Nord i første uken av januar 2017, og innspill fra foreninger
og verneapparatet har vært viktig for
det endelige resultatet.
I arbeidet kom det fram bekymring
fra arbeidstakerne om mulige kapasitetsbegrensninger for SAR-helikopteret på Heidrun, siden den får et større geografisk nedslagsfelt enn tidligere
ved inkludering av Aasta Hansteen. I
arbeidet ble det også klarlagt at hoveddelen av SAR-operasjonene er syketransport.
– Ledelsen har på bakgrunn av
dette foreslått en løsning der vi styr-

ker den medisinske beredskapen ved
å etablere en døgnkontinuerlig ambulansehelikopter-tjeneste i Brønnøysund, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for UPN Drift Nord.
Løsningen betyr at dagens tilbringerhelikopter utstyres med akuttmedisinsk utstyr, får døgnbemanning samt
at det etableres en 24/7 legevaktordning, som kan tilkalles ved behov.
– Det er foretatt grundige evalue-

ringer av den totale områdeberedskapen i Norskehavet, og jeg er glad for
at vi nå har kommet fram til en helhetlig løsning som ivaretar de kravene
vi har satt til responstid og evakueringshastighet til søk- og redningsoperasjoner, sier Kindem.
Dekker alle krav

I planen for utbygging og drift for Aasta Hansteen lå det inne et SAR-heli-

Maria-feltet i Norskehavet er Wintershall sin første subseautbygging på norsk sokkel. Totalt investeres det over 15 milliarder
kroner og dette skaper stor aktivitet i Midt-Norge.
Den smarte utbyggingsløsningen forlenger levetiden til
eksisterende infrastruktur, gir mer aktivitet i Norges viktigste
næring og bidrar til verdiskaping som kommer hele det
norske samfunnet til gode.
Les mer på wintershall.no/maria

kopter i Brønnøysund, i tillegg til Heidrun SAR. Analyser viser imidlertid at
en slik løsning ikke styrker beredskapen hensiktsmessig. Dagens SAR-helikopter på Heidrun dekker myndighetenes og Statoils krav til robust beredskapskapasitet, også når Aasta
Hansteen innlemmes. Når Statoil
oppgraderer tilbringerhelikopteret i
Brønnøysund til å kunne ta ambulanseoppdrag vil den medisinske beredskapen bli godt ivaretatt utover gjeldende krav.
I den nye ordningen vil helikopteret i Brønnøysund fortsatt bli brukt
som tilbringerhelikopter, men med
mulighet til å ta ambulanseoppdrag.
En slik løsning vil sikre bedre tilgjengelighet og kapasitet på Heidrun SAR,
da den vil få avlastning på antall oppdrag. Det vil, som i dag, alltid være
vakthavende lege som i hvert enkelt
tilfelle prioriterer bruken av helikopterressursene for å sikre optimal og
riktig respons.
Ressursene som inngår i områdeberedskapen koordineres av operasjonssenteret på Sandsli i Bergen på
døgnkontinuerlig basis.
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Adm. dir. Sverre Myklebust, Kværner Verdal. (Foto: Harald Sæterøy/Trønder-Avisa.)

Snudde skuta i Verdal – oppdrag utført
Sverre Myklebust kom som adm.
dir. til et Kværner Verdal som
hadde kniven på strupen. Etter
nesten fem år er verftet tilbake i
full vigør. Med det er oppdraget
fullført. Myklebust har nå forlatt
sjefsstolen, og har et halvt ben i
pensjonisttilværelsen.
– Jeg jobber 60 prosent for øyeblikket. Det er en stilling hvor jeg driver
med underleverandørutvikling, forteller Myklebust, som har rukket å bli 64
år.
Da han ble hentet inn fra Kværner
Stord i 2012 kom han fra stillingen
som ansvarlig for underleverandører
og innkjøp i Kværners Nordsjø-satsing. Han hadde vært ved Kværner
Stord siden 1989, og hadde mer enn
35 års erfaring fra olje-og gassindustrien. Han hadde sittet i ulike lederstillinger og prosjektdirektør-stillinger for
en rekke store offshore olje-og gassprosjekter, inkludert Ormen Lange og
Njord A.
Et verft nede for telling

Kværner Verdal var på denne tiden på
vei inn i en bølgedal som ingen visste
hvor ville ende. Verftet tjente ikke
penger og i slutten av 2012 og begynnelsen 2013
tapte verftet tre
kontrakter til europeiske konkurrenter. Myklebust konkluderte med at
selskapets tretti år gamle leveransemodell er ikke lenger konkurransedyktig. Det teknologiske forspranget
verftet hadde innen jacketproduksjon
var så godt som spist opp av konkurrentene. Noe drastisk måtte gjøres.

– Oppdraget mitt var å få orden
på HMS og operasjonell drift. Vi
måtte bare erkjenne at det som var
godt nok før, ikke er godt nok lenger,
sier han.
Myklebust satte raskt i gang en
prosess som skulle prøve å få verftet
på rett kjøl. Resten er historie. Nå sitter verftet på en langsiktig rammeavtale med Statoil som foreløpig går
frem til 2020 og for byggingen av jacketer til Johan Sverdrup. Daværende
Statoildirektør, Helge Lund, berømmet Kværner for å ha jobbet frem en
konkurransedyktig og fremtidsrettet
leveringsmodell. I praksis var 1000 arbeidsplasser reddet, for ikke og glemme underleverandører som er avhengige av damp i kjelene til industrilokomotivet i Verdal.
Åpenhet og ærlighet

Bak suksessen ligger det en lederstil
som har blitt lagt merke til, og litt
flaks, hvis man spør Myklebust selv.
– Jeg har voldsomt tro på åpenhet
og ærlighet når det kommer til ledelse. Det har jeg jobbet med fra dag
en. Alle skal få samme informasjon,
slik at man har mulighet til å se samme verdensbilde. Dette er viktig for
at hele organisasjonen forstår hva en
ønsker å oppnå. Jeg har fått gode
tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte, og
jeg tror dette har ført til bedre og
mer åpenhet og bedre kommunikasjon i Kværner Verdal. Har man ærlige
hensikter, og behandle folk med respekt, så får man respekt, forklarer
Myklebust.
For å understreke poenget. – En

enkelt sak kan ødelegge alt man har
bygd opp. Ærlighet og åpenhet må
være tilstede hele tiden, sier han.
Et annet mål var å få utløst energi
innad i alle ledd i organisasjonen.
– De som jobber der må ha et
sterkt ønske om at det skal går bra.
Ingen andre kan påvikte dette. Hva
jeg gjorde for å mobilisere er jeg ikke
helt sikker på, sier Myklebust, og ler,
men det virket.
– Jeg satte klare mål, og jeg hadde
veldig troen på et vi skulle få det til. Vi
klarte nok å snu den økonomiske
trenden sommeren 2013, og
gjennomførte slutten av Martin Linge
og Edvard Grieg jacketene på en god
måte. I tillegg klarte vi å få rammeavtalen med Statoil i 2014 og Sverdrupkontraktene, da snudde også holdningene. Når ting løsner og går bra,
og folk ser det, så blir det en sjøldrivende motivasjon. Vi fikk fokuset tilbake på å tjene penger, og det
gjennomsyret alle på verftet. Alle ble
opptatt av dette, med påfølgende forbedringer i driften, sier Myklebust.
– Sverdrup reddet oss, men vi
hadde flaks som hadde jobb nok
internt i Kværner frem til vi fikk den
kontrakten, legger han til.
– Det er også viktig å fremheve at
dette er ikke en enmanns jobb, her er
jeg avhengig av gode folk rundt meg
og det har jeg hatt. Både i min ledergruppe, prosjektledelsen for Sverdrup
og ikke minst støtte fra min leder, forteller Myklebust.
Framtidstro

Myklebust forteller at han er veldig

bevisst på å bruke energi og fokus på
å «få det til».
– Det jeg kunne bidra med var å få
til god drift. Så jeg prioriterte å kun
fokusere på det. Å holde foredrag ,
stille opp i media og delta næringsforeninger og slikt fikk andre gjøre, sier
han.
Myklebust er sikker på han forlater et verft i god forfatning.
– Organisasjonen i Verdal er veldig
gode på læring og omstilling, men det
er viktig at man ikke stopper denne
prosessen. Det er som i idrett, man
må hele tiden vite hvordan man ligger
an. Det holder ikke om man selv synes man er god, sier han.
Under Myklebust har den tradisjonelle jacketprodusenten utvidet repertoaret, for å bli mere robust.
– Jeg har stor tro på at vi vil se
flere brønnhodeplattformer i tiden
som kommer. Dette er et konsept
Kværner har utviklet, og det vil gi jobber etter Sverdrup. Samtidig har organisasjonen bevist at vi kan mer. Vi
kan ta MMO-jobber på land, slik vi
har gjort på Nyhamna, Vi har jobbet
mye med, og lyktes med industrialisering og standardisering. Samtidig har
vi fått på plass mekanisk- og robotsveising, som vil gi oss ytterligere fordeler i konkurransen med andre. Så
jeg mener fremtiden ser bra ut, avslutter Myklebust.
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Rosende NITO-leder
Bernt H. Kilnes, bedriftsgruppeleder for fagforeningen NITO
ved Kværner Verdal og styremedlem i Kværner ASA seniorinnkjøper i Kværner Verdal har bare
det aller beste å si om Myklebust
– Han tok tak i organisasjonen høsten 2012 og fokuserte på tre ting,
HMS, økonomi og produktivitet. Det
unike med hans måte å jobbe på var
at han leder fremfor å være sjef. Han
hadde hyppige dialogmøter hvor vi
ble enige om hvordan ulike prosesser
skulle gjennomføres. Når han tok
over var det litt rot i regnskapet, for å
si det sånn. Men han fikk oss alle inn
på felles mål. Alle tiltak ble diskutert,

– Fikk folk til å spille på lag

og alt var transparent, forteller Kilnes.
Han forteller at verftet hadde kniven
på strupen i 2012.
– Vi hadde ikke tjent penger på en
stund, og det var krefter som ønsket
å legge oss ned. Men Myklebust greide å motivere alle til å ta i et tak, og vi
klarte å snu trenden. Vi ble mer enn
15 prosen mere produktiv. Vi fikk fokus på de riktige områdene, og investerte i teknologi som økte produktiviteten ytterligere. Det har være veldig lite støy under Sverre. Det er takket være åpenheten i alle prosesser.
Det er en lederstil som skaper lojalitet, avslutter Kilnes.

Ståle Knoff Johansen, klubbleder
i verkstedklubben Kværner
Verdal og styremedlem i
Kværner ASA, kommer til å
savne Myklebust.
– Fra dag en så har det vært åpenhet
og dialog. Alt har vært på bordet. Selv
om vi ikke har vært 100 prosent enige
om alt, så har han lyttet og tatt våre
syn i betraktning, sier Johansen.
Fagforeningslederen mener at en
av Myklebusts styrker er han evne til å
tenke og forstå industri.
– Han er veldig god til å få folk til å
spille på lag, og han får det beste ut av

folk. Han er utdannet økonom, men
tenker industri, og ser ikke nødvendigvis bare på tallene nederst på arket
med to strek under. Han vet hva som
skal til for å få verftet til å fungere i
samspill, han skjønner verdien av at vi
har den kompetansen vi trenger på
verkstedet til enhver tid, og har veldig
god forståelse for den norske arbeidslivsmodellen, forteller Johansen.
– Han har vært en betydningsfull
direktør, som fikk verftet til å fungere,
og har fått oss tilbake dit vi er i dag.
Jeg kommer til å savne dialogen vi
hadde, avslutter Johansen.

Inspeksjon | Installasjon | Fjerning | Modifikasjoner | ISO-tjenester
Skvalpesone-operasjoner | Tilkomstteknikk | Løfting og rigging

PREZIOSO Linjebygg AS har hovedkontor i Molde, og avdelingskontor i Stavanger,
Bergen og Trondheim. Selskapet er en del av PREZIOSO Linjebygg Group.

prezioso-linjebygg.com
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Storvik kjøper Heggset Engineering
Storvik Holding i Sunndal kjøper
aksjemajoriteten i Heggset
Engineering i Kristiansund.
Storvik Holding AS (Storvik) på Sunndalsøra har inngått avtale om kjøp av
aksjemajoriteten i Heggset Engineering AS i Kristiansund.
– Oppkjøpet av Heggset Engineering vil styrke selskapet betraktelig
innen engineering og teknisk kapasitet. Dette er en naturlig utvikling
som følge av den veksten bedriften
har opplevd de senere år, både nasjonalt og internasjonalt, opplyser styreleder i Storvik, Nils L. Sande, i en
pressemelding.
Han mener dette er en god og
langsiktig industriell løsning både for
Heggset Engineering og Storvik og
peker på at de sammen vil ha over 30
ingeniører.
Adm. dir. i Storvik, Ola Ulvund,
sier dette vil styrke selskapet i den videre satsingen både mot aluminium
og olje og gass med utgangspunkt i
Kristiansund.
Både Heggset Engineering og Storvik er i dag lokalisert i samme lokaler
ved Vestbase i Kristiansund.
Storvik har de siste årene fått betydelig fotfeste innen øvrig prosessindustri som blant annet ferrosilisium.
Storvik hadde i 2015 en omsetning på

ca. 190 MNOK og 85 ansatte.
Heggset Engineering omsatte for

ca. 23 MNOK i 2015 og har i dag 13
ansatte.

Adm. dir. i Storvik, Ola Ulvund

Bli med
d os
oss
inn i framtiden
i Norskehavet
og Barentshavet

KRISTIANSUND • HAMMERFEST

www.ossnor.no

KRISTIANSUND • HAMMERFEST

EKH.no

www.benor.no
w
ww.benorr..no

OL_25
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Halaas 100 prosent lokalt
Halaas Holding AS har overtatt
aksjene til Framo Services AS i
Halaas og Mohn AS. Det mekaniske verkstedet er dermed 100
prosent eid av lokale investorer.
– Vi gjør dette for å ytterligere styrke
lokal tilstedeværelse. Fra Framo Services side er en rendyrking av eierskapet et naturlig steg som stemmer
overens med hvordan Framo Services
vanligvis jobber med sine samarbeidspartnere. Halaas Holding AS og
Framo Services AS har hatt et godt
samarbeide gjennom 27 år. Dette
samarbeidet fortsetter som før ved at
Halaas og Mohn AS nå tegner en
samarbeidsavtale med Framo Services AS, opplyser Halaas og Mohn i en
pressemelding.
Firmanavn og organisasjonsnummer vil forbli uendret. For våre
kunder og ansatte betyr dette at vi
fortsetter å levere den samme gode
servicen som før.

Se hva som skjer...
Kalender for aktiviteter innen
olje, gass og off-shore i MidtNorge. For relevant info til
denne spalten, send mail til
christian@midnor.no

Konferanser
og seminarer
9. mars.
Norskehavskonferansen 2017
Stjørdal
www.norskehavskonferansen.no
1. juni 2017.
Orkangerkonferansen
www.orkangerkonferansen.no
18. juli
JazzGass, Molde
www.jazzgass.no

Bransjemøter
olje og gass
NPF Trøndelag
www.npf.no

Petropolen
30. mars.
Petropolen, Kristiansund
27. april
Petropolen, Kristiansund
30. mai
Petroplolen, Aukra/Nyhamna
www.petropolen.no

Maritimt Forum
Midt-Norge
Medlemsmøte 27.mars.
Trondheim
Medlemsmøte 15. mai
Trondheim

Realising the world’s most
amazing and demanding projects

www.kvaerner.com

Medlemsmøte 19. juni
Trondheim
www.maritimt-forum.no
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Mariakontrakt til Benor
Kristiansundsbedriften Benor har
blitt tildelt en rørkontrakt med
Vallourec, hvor de skal klargjøre
over 7.000 tonn rør til utbyggingen
av Wintershall sitt Maria-felt i
Norskehavet.
Rørkontrakten er inngått med den globale rørgiganten Vallourec. Den går i hovedsak til Benor på Vestbase, men også
Oss-nor i Nergata, som eier Benor, en
viktig brikke.
– Oss-nor, som er vårt verksted, vil
bli involvert i skruing, gjenging og produksjon av tilhørende komponenter som
skal i borehullet, opplyser selskapet.
Med kontakten er Benor sikret full
sysselsetting i 2017.
Tross opp og nedturer er det har selskapet et langsiktig perspektiv. De har
beholdt nøkkelpersonell og bygget kompetanse gjennom perioder med lavkonjuktur noe som gjør Benor godt rustet til
å få kontrakter slik som med Vallourec.
– Dette var en viktig kontrakt å få for
2017. Etter Maria kommer det nye felt i
produksjon fra 2018 og utover. Vi ser
positivt på framtiden, mulighetene kommer, skriver Benor i en pressemelding.
Benor er i dag todelt, med en avdeling for inspeksjon av bore- og foringsrør
og en som jobber med NDT.

Fra venstre: Roar Knutsvik, Country Manager Vallourec Norge, Benor-sjef Stein Arne Schnell og
styreleder Arnt Værness i Benor.

7
SCANDIC HELL 9. MARS

Utfordringer - Muligheter - Dialog
Formålet med Norskehavskonferansen er å knytte globale klimautfordringer,
politiske føringer, teknologi og kunnskapsproduksjon tettere sammen med det
enormt kvalifiserte kompetansemiljøet og verdiskaperne i Midt-Norge.
Jonas Gahr Støre
Arbeiderpartiet

Norskehavskonferansen 2017 har som mål å bidra til innsikt – slik at det
treffes bedre politiske og forretningsmessige beslutninger i Norge.

Terje Søviknes
Fremskrittspartiet

Vi fremmer Dialog som en ny del av konferansekonseptet –
der alle deltakerne kan delta aktivt.
Konferanseavgift ordinær pris:
3 900,- ekskl. mva
Ved påmelding av 2 eller flere fra samme bedrift: 2 900,- ekskl. mva
Alexandra Bech Gjørv
SINTEF

Nina Jensen
WWF

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

11
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Operatørens hjørne
Informasjonsdirektør i Statoil Øistein Johannessen.

Et liv uten olje og gass?
Nylig prøvde jeg å hjelpe min
datter med naturfagleksene. Hun
går i 10. klasse, og temaet var
organisk kjemi. Det var lærerikt,
ikke minst for far.
Still spørsmålet på gaten om hva
olje og gass brukes til, og de fleste vil svare drivstoff og energiproduksjon, men vet vi hva annet
det brukes til i hverdagen vår? En
ledetråd finner vi i naturfagspensum for norske femtenåringer, på
molekylnivå.
Organiske forbindelser, i all hovedsak
er karbonforbindelser, er grunnlag for
alt liv på kloden. Årsaken er to sentrale og unike egenskaper: evnen til å lagre energi og evnen til å binde seg til
andre atomer og lage lange og ulike
molekylkjeder. I min datters lærebok
kunne vi lese at vi i dag kjenner ca. 30
millioner forskjellige karbonforbindelser. Hvorfor er dette viktig i en diskusjon om olje og gass?
Det er viktig fordi olje og gass tilhører
en gruppe karbonforbindelser som
kalles hydrokarboner - karbonatomer
bundet til hydrogenatomer. De stammer fra planter og alger, som igjen er
et resultat av fotosyntesen som omdanner vann og CO2 til sukker og oksygen. Med andre ord utgangspunktet
for alt liv. Og med det har hydrokarboner arvet det unike som skjer i
fotosyntesen, nemlig å lagre svært
store energimengder i fysiske enheter
av begrenset størrelse. Vi mennesker
prøver så godt vi kan å gjøre det samme, med batterier og andre løsninger,
men har langt igjen. Energien i et oljefat på knapt 160 liter tilsvarer for eksempel omtrent 1700 kWh, eller
mellom 2500 og 4500 fulladede vanli-

ge bilbatterier, som til sammen veier
mellom 38 og 68 tonn.
Energiproduksjon er den åpenbare
bruken av olje og gass, men hvor
mange tenker over at hydrokarbonmolekylene også kan brytes opp og
settes sammen igjen til ulike stoffer?
Det gjør at hydrokarboner kan brukes til å lage ingredienser til et utall av
produkter.
At plastikk og glassfiber er i stor
grad er laget av hydrokarboner er
velkjent. De inngår også i el- og
vvs-artikler,
taktekking
og
møbler, armering av betong,
maling og lakk, syntetisk gummi
til bil- og sykkeldekk, produksjon
av mat og medisiner, renholdsprodukter og kunstfiber. For ikke
snakke om alt fra løsemidler og
frostvæsker til såpe og desinfeksjonsmidler. Jeg tror mange vil la
seg overraske over hvor mye av
det rundt oss som faktisk inneholder olje og gass. Ta en tur rundt i
huset og se; kjøkkenbenken, stoler, lamper, bilderammer, pc og
flatskjerm, skriveren, smarttelefonen,
bluetooth-høyttaleren,
alcantarastoffet i sofaen, bursdagsballongene...
På Kårstø i Rogaland prosesseres gass
fra Nordsjøen til ulike produkter. Faktisk brukes bare ca. 10-15 prosent av
gassen fra sokkelen til strømproduksjon i gasskraftverk. Resten går til varmeproduksjon og industrielle prosesser som gir produkter som nevnt
over. Av oljen går drøyt halvparten av
verdens produksjon til drivstoff for
transport. Resten brukes til oppvar-

ming, industrielle prosesser og vareproduksjon. Grovt regnet så brukes
15-20 prosent av all olje og gass til
annet enn energi, det vil si at det ikke
forbrennes. Dette forventes å øke vesentlig fremover, rett og slett fordi vi
blir flere på kloden.
Det snakkes mye om det grønne skiftet og oljeindustriens ‘Kodak-moment’; at verden plutselig ikke vil
trenge olje og gass lenger. Den enkle
slutningen om at det grønne skiftet og
fornybar energi vil gjøre hydrokarboner overflødige, er en grov og alvorlig
feilslutning. Det er ingen tvil om at
det er helt nødvendig med en formidabel vekst innen fornybar energi, og
på sikt vil den utkonkurrere en stor
del av de tradisjonelle gass- og kullkraftverkene, samt muliggjøre elektrifisering av store deler av transportsektoren. Men solceller og vindmøller
produserer bare elektrisitet, og elek-

te energien uten forbrenning, kan
være løsningen. I tillegg må vi finne og
utvikle permanente lager for det vi
kan kalle overskuddskarbon, enten
det er i form av CO2 eller lagret karbon på andre måter. Her har Statoil
gode erfaringer fra blant annet Snøhvit og Sleipner.

trisitet utgjør ikke mer enn ca. 20 prosent av verdens totale energibruk i
dag. Dessuten trenger samfunnet vårt
energi også på kalde, mørke og vindstille dager. El-biler vil heller ikke utradere all bruk av olje i transportsektoren. En stadig økende del av jordens
befolkning ønsker å fly fra en del av
verden til en annen. Da duger ikke
dagens el-batterier.

Solceller og vindmøller produserer
bare elektrisitet, og elektrisitet utgjør
ikke mer enn ca. 20 prosent av
verdens totale energibruk i dag.

Nå prøver jeg ikke å si at vår avhengighet av hydrokarboner er uproblematisk – tvert om. Klimautslippene og
at ressursen ikke er fornybar er utfordringer vi må løse. Poenget mitt er at
det ikke nødvendigvis er hydrokarbonet i seg selv som er problemet.
Klimautslippene henger sammen
med at vi i dag brenner molekylet for
å få ut energien og slik slipper ut
CO2. Ny teknologi som lar oss utnytI tillegg til plastikk og glassfiber
brukes syntetisk gummi i bil- og
sykkeldekk.

Utfordringen med bruken av et ikkefornybart råstoff til alt det vi omgir
oss med har heller ikke en enkel løsning. Skal det erstattes med fornybare
kilder, trengs enorme mengder biomasse i form av eksempelvis planter
og trær. Og vi snakker om så store
volum at det sannsynligvis blir svært
vanskelig å unngå omfattende avskoging og ødeleggelse av matjord.
På ett eller annet tidspunkt blir vi
imidlertid tvunget til å erstatte fossilt
karbon, rett og slett fordi en vil gå

tom for hydrokarboner. Hvordan en
da skal skaffe karbon, uten store negative konsekvenser, er en av de virkelig store forsknings- og teknologiutfordringene framover. Her kan de
omfattende
kompetansemiljøene
som er bygget opp rundt olje og gass
bli viktige.
Kanskje vil min datter få en sterkere
interesse for organisk kjemi når hun
blir eldre. Mulighetene vil i så fall være
utallige. En verden som nærmer seg 9
milliarder mennesker vil trenge både
energi og produkter, og det på en
mest mulig miljø- og klimavennlig
måte. Til det vil hydrokarboner spille
en viktig rolle i mange tiår. Det er
greit å huske på. Ikke minst i et land
som lever av å produsere dem.
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Norskehavskonferansen 2017
redder verden litt – fra Hell
– Norskehavskonferansen 2017
nærmer seg med stormskritt,
sier formann i programkomitéen
Ove Andre Pettersen. – Aldri har
bransjen stått ovenfor så mange
spennende, utfordrende og uforutsigbare problemstillinger som
nå – klimautfordringen, FNs
bærekraftsmål, åpning av
Lofoten/Vesterålen, en global
befolkningsvekst som krever stadig mer energi, velferdsutvikling,
en gryende fornybar industri, og
ikke minst planene for å finne,
utbygge og produsere olje og
gass fra norsk sokkel.
Utfordringer som hver for seg er
store, men som må sees i
sammenheng – er det mulig å
finne en løsning på disse
sammensatte problemstillingene?
I år som tidligere år har vi fått med
oss en rekke interessante foredragsholdere. Vår nye olje og energiminister Terje Søviknes kommer, det samme gjør Jonas Gahr Støre som kan bli
vår neste statsminister. I tillegg har vi
fått med oss Victor Normann, Bjørn
Haugland og Nina Jensen. Dette er
gullrekka frem til lunsj som vil ledes av
SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech

Gjørv.
Etter en deilig lunsj på Scandic Hell
zoomer vi inn på Norskehavet. Hvilke
muligheter og utfordringer ser vi her?
I årets statsbudsjett er det satt av
penger til å teste ut CCS verdikjeden.
Trude Sundset fra Gassnova kommer
for å fortelle oss om dette prosjektet,
som gitt suksess kan snu opp ned på
hele debatten. VI har også utfordret
NTNU/Sintef til å presentere spennende teknologier som de jobber
med. I tillegg vil Statoil, Dea, Wintershall og Centrica gi oss 7 minutters
innlegg om hvilke forretningsmuligheter som ligger foran oss.
Vi prøver oss i år på en vri med
«rundebordsdiskusjoner». Alle konferansedeltagerne vil på forhånd deles
inn i grupper med en utpekt «bordsjef». Bordene vil på forhånd få tildelt
noen spørsmål som vi ønsker at du
diskuterer med «bordet» ditt. Målet
er tilslutt at diskusjonene oppsummeres i plenum og senere overleveres til
statsråden. Her er din mulighet til ikke
bare å lytte til og diskutere med sentrale aktører i bransjen – her kan du
selv uttrykke ditt syn og din stemme.
Norskehavskonferansen 2017 inviterer til konstruktiv dialog mellom
sentrale meningsbærere om vår tids

største utfordringer.
Vi tror ikke vi klarer å
redde verden mer
enn litt – men det
bør du kanskje få
med deg?

Konferansier
Alexandra Bech
Gjørv

Ove Andre Pettersen, formann i
programkomiteen for
Norskehavskonferansen ønsker
velkommen.

Deler av gullrekka under
Norskehavskonferansen 2017:
Jonas Gahr Støre (Ap), leder i WWF
Verdens Naturfond Nina Jensen,
olje- og energiminister Terje
Søviknes og samfunnsøkonom
Victor D. Norman (NHH),

for 15 a˚r siden
Statoils V&M Halten
Nordland til AkerReinertsen
Sikrer store ringvirkninger i MidtNorge. Vedlikehold og modifikasjon
for 3 mrd kroner. Gleden stod i taket hos AkerReinertsen da V&Mkontrakten for Heidrun, Norne , Åsgard A og B og etter hvert Kristin
var trygt i havn. Avtalen gjelderfor5
år med rette til fornyelse i ytterligere
3 år. Dette tilsvarer 550.000 timer
pr år eller ca 315 årsverk.

Positive leteresultater på
Skarv kan gi grunnlag for
selvstendig utbygging
BP Amoco har nylig avsluttet sitt 5.
borehull på Skarvfeltet, og også dette med positive resultater. Pressetalsmann Jan Erik Geirmo er optimist
og sier at dette kan bety en selvstendig utbygging i størrelsesorden 1215 mrd kroner. Feltet vil tidligst være
i produksjon i 2005 og Skarv kan da
bli et gassknutepunkt på Helgelandskysten.

Nr 1, November 2002

Trønderske politikere følger
17. konsesjonsrunde nøye

Stor og nødvendig utvidelse
av Vestbase

Fylkesvaraordfører Gunn Inger Løvseth er formann i Foput (Felles oljepolitisk utvalg for Trøndelag) og sier
at de vil følge tildelingene i 17. konsesjonsrunde meget nøye. –Vi har
gode kontakterbåe med Oljedirektoratet og med Oljeog Energidepartementet, og vil gi vår støtte til de
oljeselskapene som vil skape størst
aktivitet og ringvirkninger i regionen.

Startskuddet har bokstavelig talt
allerede gått for den største utvidelsen noensinne. Nytiltrådt basesjef
Alf G. Dahl skal frem til utgangen av
året flytte ikke mindre enn 360.000
m3 masse som skal brukes til å utvide basen med hele 50 mål areale.
–Det blir et helt år med graving og
sprenging og mye trafikk og støy når
hele 33.000 dumperlass med masse
skal på plass sier den nye basesjefen.
Dessuten skal en ny sub-seahall på
1400 kvm taes i bruk og utstyr er
flyttet opp fra Bergen.
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Alf G. Dahl, Vestbase.

Vestbase venter økende aktivitet
Etter en meget krevende periode
siden høsten 2015 ser Vestbase
«lys i tunellen» i form av tegn til
økende offshoreaktivitet i
Norskehavet og mer aktivitet for
Vestbase og basens øvrige leverandører.

30 prosent av arbeisstokken og har
hatt en omsetningsreduksjon fra kr
700 mill. i 2015 til ca kr 520 mill. i
2016. Vestbase Florø, med sine ca 40
ansatte, har så langt hatt en relativt
stabil aktivitetsutvikling knyttet til Statoils oppgaver i Florø, opplyser Dahl

Omstilling, kostnadstilpasning, nedbemanning og fokus på forbedring og
endringsprosesser har vært hverdagen også for Vestbase de siste to
årene, i likhet med de fleste bedrifter
med en vesentlig andel av sin aktivitet
rettet mot olje- og gassektoren.
– For mange har dette vært nødvendige tiltak og prosesser for å overleve, mens det for bransjen har vært
en nødvendig omstillingsfase for å
opprettholde konkurransekraft, sikre
langsiktighet, lønnsomhet og vekst i tiårene som kommer, forklarer Alf
Dahl. adm.dir på Vestbase.
Vestbase AS (baseselskapet) har
redusert bemanningen i Kristiansund
med ca 60 personer, som tilsvarer ca

Utbygger som perler på en snor
Gjennom de siste to årene med aktivitetsnedgang, nedbemanning
og
omstilling har det samtidig vært tatt
viktige beslutninger knyttet til offshoreprosjekter i Norskehavet.
Disse beslutningene er nå i ferd
med å materialisere seg i ny aktivitet
for leverandørindustrien.
– Vi ser nå en gradvis positiv aktivitetsøkning fremover, selv om vi ennå
er langt fra å få en god nok kapasitetsutnyttelse. De positive signalene er
bl.a. knyttet til oppstart av boringen
for Wintershall på Mariafeltet i mars,
økende prosjektaktivitet offshore
knyttet til Maria-utbyggingen, Njord
Future prosjektet og tilhørende offs-

hore/onshore-aktiviteter, forventet
økende boreaktivitet i Norskehavet
de nærmeste årene, både leteboring
og produksjonsboring, samt flere andre feltutviklingsprosjekter og subseaprosjekter, herunder Dvalingutbyggingen og Pil & Bue utbyggingen med
forventet gjennomføring og operasjonell aktivitet i årene som kommer.
Vestbase har også en logistikkrolle
knyttet til kontrakten som Norsea
Group har med Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO), opplyser Dahl.
Denne kontrakten ventes å gi en
økende aktivitet for Vestbase fremover, samtidig som ledige basearealer
og tilgjengelige bygg gir oss muligheter for å tiltrekke oss nye typer
kunder innenfor andre næringer, som
f.eks. havbruk og maritim industri.
Positiv direktør
I det noe lengre aktivitetsbildet, 5-10
år, så gjøres det også mange viktige
grep/beslutninger og prosesser for tiden , sier Dahl. Nye, og spennende

letearealer tildeles, videreutvikling av
teknologi, nye utbyggingsmodeller,
prosessevalueringer og effektivitetsprogrammer bidrar til å gjøre tidligere
funn lønnsomme for utbygging, mens
potensial for nye funn og fremtidige
ressurser kartlegges, evalueres og avklares. – Dette er grunnlaget for
fremtidig aktivitet til en leverandørindustri som sårt trenger tilførsel av
oppdrag og kontinuitet på et høyere
nivå og med størst mulig grad av forutsigbarhet, forklarer han.
– I Vestbase AS ser vi positivt på
de fremtidige markedsmulighetene
og de langsiktige utviklingsmulighetene for olje og gassnæringen regionalt, basert på de mange drifts- og utbyggingsoppgavene som nå skal
gjennomføres, «modnes» og besluttes de nærmeste årene, understøttet
av en økende oljepris og en mer kostnadsbevisst og konkurransedyktig industri, avslutter Dahl.

MNOG 13-24_Layout 1 27.02.2017 13.32 Side 15

Midt-Norsk Olje & Gass I NYHETER

Brunvoll styrker seg med oppkjøp
Brunvoll har vært på handletur,
og Scana Propulsion har nå blitt
en del av konsernet.
Brunvoll kjøper alle aksjene i selskapet
Scana Propulsion AS, inkludert datterselskapene Scana Volda AS og
Scana Mar-El AS i Norge og tre salgsselskaper lokalisert i USA, Singapore
og Kina.
Samtidig har Brunvoll Holding AS
inngått opsjonsavtale om kjøp av Scana Eiendom Volda AS, som eier produksjons- og kontorfasilitetene til Scana Volda AS.
Brunvoll leverer thrustersystem til
det globale markedet og er et familieeid selskap lokalisert med hovedkontor og produksjonsanlegg i Molde.
Styreleder Arthur Brunvoll uttaler at
eierne med dette viser at man er
langsiktig og gjerne vil være med å utvikle Brunvoll til å møte markedet
med en bredere produktportefølje.
– Vi har en uttalt strategi hvor kvalitet i alle ledd med utvikling og produksjon med en høy grad av automasjon skal skje i Norge står sentralt.
Det er nå to selskaper med lange tradisjoner og kompetanse innen det
maritime marked i Norge og internasjonalt som går sammen gjennom
dette oppkjøpet, sier han.
– Som en kuriositet kan nevnes at
både Brunvoll og Volda Mekaniske som selskapet het tidligere - er omtrent like gamle, og har samme bakgrunn fra utvikling og produksjon av
semidieselmotorer på begynnelsen av
1900 – tallet, avslutter Brunvoll.
– Kundene vil ha helhet
Scana Propulsion AS er i dag en vel-

rennomert leverandør av gir og propellanlegg med tilhørende styringssystem til framdrift av skip, og har dermed et komplementært produktområde til Brunvoll.
Adm.dir. Odd Tore Finnøy i Brunvoll AS framhever at dette kjøpet er
et strategisk grep fra Brunvoll sin side,
hvor målet er å skape en vinn – vinn
situasjon for begge selskap.
– Sammen kan vi tilby kunden
enda bedre og helhetlige løsninger for
både framdrift og manøvrering av
avanserte skip. Kundene etterspør
gode og helhetlige løsninger, med
lave levetidskostnader og energieffektiv drift. Vi styrker vår posisjon i markedet med dette kjøpet sier Finnøy.
Transaksjonen ble godkjent av
Konkurransetilsynet tidligere i år.

Adm.dir. Odd Tore Finnøy
i Brunvoll AS.

Fakta om selskapene: Scana Propulsion AS inkl datterselskaper hadde
318 MNOK i omsetning i 2015, og har ca 160 ansatte. Selskapet har
produksjonsanlegg for gir og propellanlegg i Volda og for styringssystemer
i Dalen i Telemark, samt salgsselskaper i USA, Singapore og Shanghai i
tillegg til agentapparat i noen land. Scana Propulsion AS har sterke
markedsposisjoner innen framdrift av fiskefartøy, fartøy til havbruk,
offshore- og seismikkfartøy og handelsskip.

Brunvoll AS hadde 765 MNOK i omsetning i 2015, og har ca 300 ansatte.
Selskapet har produksjonsanlegg i Molde. Brunvoll har agentapparat i 25
land. Brunvoll har sterke markedsposisjoner innen systemer for
manøvrering av fartøy til offshore, seismikk, fiskeri og havbruk, cruise,
shuttletankere, megayachts, Navy og ulike spesialskip.

• Engineering (EPC)
• Vedlikehold &
Modifikasjon (V&M)
• Støpegods
Industriveien 13, 6600 SUNNDALSØRA Telefon +47 71 69 95 00 E-post: storvik@storvik.no www.storvik.no

Storvik AS leverer tjenester og
produkter til aluminiumprodusenter
og olje- og gassindustrien.
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Skråblikk på oljebransjen
Skogsarbeider Alf Daniel Moen, Meraker Brug, tidligere ordfører i Stjørdal, fylkesrådsleder
i Nord-Trøndelag i syv år, styreleder i Helse Midt-Norge.

Olje- og gassressursene
må framsnakkes
siasmen for oljeleting og produksjon
som oppsto i småbyene oppover
langs kysten og inn i landet. Virker
ikke petroleumsloven slik lengre? Har
folk mistet troen på at noe godt kan
komme ut av nye produksjonsfelt? Jeg
tror ikke hele årsaken ligger i klimatrusselen
Det sterke fallet i olje og gassprisene har gitt oss en påminning. Oljefondet vil ikke vedlikeholdes og vokse
i årene som kommer uten at vi tar
grep i næringspolitikken og fordelingspolitikken.
Fortsatt representerer olje og gass
halvparten av vår vareeksport. I 2015
hadde Norge et overskudd i varehandelen på 220 milliarder, uten olje og
gass et underskudd på 184 mrd. Verdien av vår vareeksport falt med 8
prosent, mens vareimporten økte
med 9,5 prosent

Dette viser at det blir alt for lettvint å snakke om at olje og gassproduksjon kan trappes kraftig
ned som et fornuftig klimatiltak,
uten å ta inn over seg den dramatiske konsekvensen dette får for
norsk økonomi. Det er viktig å
huske at den næringsaktivitet
som er skapt i kjølvannet av oljeog gassproduksjon, i både industri- og tjenesteproduksjon, står
og faller med olje- og gasspolitikken
Når det er sagt, vil det være nødvendig å stille tydeligere krav til oljekapitalen om større bidrag i omstillingen til et bærekraftig samfunn.
På samme måten som verftsindustrien og industri- og sjøfartskapitalen
kjente sin besøkelsestid og bidro til at
oljenasjon Norge ble en suksess, må
det kunne forventes at oljekapitalen

nå bidrar til det grønne skifte. Skal vi
lykkes med at bioøkonomien også blir
en suksess for Norge må det risikovillig kapital til, i tillegg til tålmodig statlig
satsing.
Kanskje trenger petroleumsloven
et nytt kapittel, der den kobler fremtidige konsesjoner til et ansvar for å bidra til det grønne skiftet. Dette kombinert med en tydeliggjøring om at
aktivitet på sokkelen skal gi aktivitet
på land, tror jeg vil være et avgjørende bidrag i oppslutningen om oljeog gassproduksjon. Det er ikke holdbart for ei næring, vi vil være avhengig
av i flere tiår fremover, at den fremstilles som uønsket når den kan gi et
avgjørende bidrag i det skifte som må
komme.

Påmelding på:

www.orkangerkonferansen.no

Olje-og gasskonferansen

Orkangerkonferansen
Bårdshaug Herregård, torsdag 1. juni 2017

Layout Allsidig Design / Teknisk tilrettelagt av Moment Events AS

Det forundrer meg at olje- og
gassproduksjon stadig angripes
med kravet om en raskest mulig
utfasing, og det opp mot de ufattelige store verdiene oljenæringen har skapt og stadig skaper til
alles fordel og hvilket redskap
det kan være i omstillingsarbeidet mot et klimanøytralt samfunn. Hva kan det være som gjør
at ei slik næring er i en skvis, og
som stadig færre betoner viktigheten av.
Petroleumsloven var et viktig instrument i stortingets målsetting om at
oljeressursene skulle bidra til en balansert utvikling i hele landet. Et viktig
krav i den sammenheng var at oljeselskapene skulle flytte den landbaserte
aktiviteten i takt med at leting og produksjon flyttet nordover. Dette var
avgjørende for den godviljen og entu-
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Vellykket test for revolusjonerende robot
Den mye omtalte autonome
slangeroboten, Eelume, ble nylig
testet på dypt vann i
Trondheimsfjorden og ved
Prezioso Linjebygg sitt subsea
test senter på Dora. Roboten vil
kunne senke kostnader rundt
vedlikehold på havbunnen betydelig.
Konseptet er allerede omfavnet av
Statoil og Kongsberg Maritime.
– Dette bekrefter at vi har klart å
bygge og å implementere teknologien. Nå vet vi at vi kan gå videre. Neste steg blir å videreutvikle roboten
med flere funksjoner og sensorer,
samtidig som vi forbereder den for
havdyp på 500 meter, sier adm.dir. i
Eelume, Arne Kjørsvik, som tidligere
har jobbet i både MARINTEK og Marine Cybernetics.
Eelume fikk bekreftet at roboten
har overlegen manøvreringsevne , en
stabil sensor- og plattform for ulike
verktøy og applikasjoner, samt at den
kommer til på områder som er utilgjengelige for tradisjonelle undervannsfarkoster.
På sikt er tanken at roboten skal
være autonom. Den skal ha base på
eksempelvis en brønnramme, og selv
utføre inspeksjon og vedlikehold på
havbunninstallasjoner.
Etter den vellykkede testen satser
Eelume nå på fullskalatesting på felt i
2018 og kommersielle leveranser i
2019.
Selvgående vaktmester
Kjørsvik sier den kommersielle oppsiden er stor.
– Ved å stasjonere robotene på

Adm.dir. i Eelume, Arne Kjørsvik
mottar bare gode tilbakemeldinger
på selskapets robot.

havbunnen kan man få en betydelig
reduksjon redusere bruken av store
og kostnadsdrivende ROV'er som
trenger et helt fartøy med crew. Dette er fullt mulig med den teknologien
vi har. Det er utfordringer, ja, men det
handler bare om å gjøre jobben å sette samme de riktige bitene. Dette
kommer, enten man vil det eller ikke,
sier han spøkefullt.
NTNU og SINTEF har forsket på
slangeroboter i mer enn 10 år. Og
det Eelume utvikler beskrives av Statoil som en revolusjonerende løsning.

– Eelume er et godt eksempel på
hvordan innovasjon og ny teknologi
bidrar til å redusere kostnader. Istedenfor å bruke 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, har Elisabeth Birkeland Kvalheim, teknologisjef
i Statoil sagt tidligere.

EMGS fornyet med Boa
EMGS har inngått en ny avtale
med Boa for fartøyet leie av
«Boa Thalassa»
med nye og
forbedrede vilkår.
De nye betingelsene
er gyldige til 1. oktober
2019, med opsjon på å
forlenge den nye avtalen til 1. april 2021.
EMGS og BOA har
blitt enige om en reduksjon av charterleien
med rundt 20 prosent,
og om noe ekstra fleksibilitet i 2017.
– Vi er glade for å
se at våre leverandører fortsetter å bidra til
målrettede kostnadsbesparelser i selskapet.
De nye betingelsene
vil sørge for en sunn
forretningsmessig basis
når markedet vender

og gir en grad av ønsket fleksibilitet i
løpet fra 2017, sier Christiaan Ver-

meijden, administrerende direktør i
EMGS.

EMGS/TGS samarbeid
i Barentshavet
EMGS og TGS-NOPEC Geophysical (TGS) har blitt enige om å utvide selskapenes samarbeidsavtale
i Barentshavet.
TGS vil investere i et 3D CSEM
datainnsamlingsprosjekt knyttet til
den 24. konsesjonsrunden. Bidraget fra TGS vil bli bokført som en
reduksjon av balanseført verdi av
EMGS’ multiklientbiblioteket. Det
skriver EMGS i en melding.
I tillegg melder EMGS om salg
av multiklientdata i Norge.
De ovennevnte avtalene er
verdt totalt 2 millioner dollar.

27 funn til vurdering
i Norskehavet
At oljealderen på langt nær er på
hell understrekes av Oljedirektoratets siste ressurssregnskap. I alt
er 77 funn på norsk sokkel under
evaluering. 27 av disse ligger i
Norskehavet. I tilegg påpekes det
at under halvparten av resurssene
på sokkelen, 48 prosent, er produsert. Direktoratet mener 51
prosent av de gjenværende resurssene ligger i Nordsjøen, 23
prosent i Norskehavet og 26 prosent i Barentshavet.
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Ti milliarder til utbygging av Snadd
Aker BP planlegger en relativt
snarlig utbygging av gassfunnet
Snadd. PUD skal in i løpet av
året, og produksjonsstart i 2020.
Mellom nå og da skal selskapet
investere 10 milliarder kroner.

Ole-Johan Faret er pressetalsmann i
Aker BP.

– Snadd er planlagt som en subseautbygging knyttet opp mot Skarv
FPSO. Vi planlegger for en etappevis
utbygging. Fase 1 er planlagt med tre
havbunnsbrønner, med produksjonsstart i 2020. Nåværende kostnadsanslag er 6 milliarder kroner (fase 1) og 4
milliarder kroner (fase 2) – dvs 10
milliarder totalt. Dette er estimater vi er fortsatt i en fase hvor kostnadsoverslag vil bli gjenstand for justeringer
ettersom prosjektet modnes, forteller
Ole-Johan Faret, pressetalsmann i
Aker BP.
I løpet av 2017 planlegger Aker BP
å modne frem flere prosjekt, og levere tre PUD-der til Olje- og energidepartementet. Det gjelder Snadd,
Valhall Vestflanke med forventet produksjonsoppstart i 2021 og Storklakken (Subsea-tie-in til Alvheim FPSO)
med forventet produksjonsoppstart i
2020.
Snadd og Skarv eies begge av Aker
BP med 23,84 prosent, Statoil med
36,16 prosent, Dea med 28,08 prosent og PGNiG med 11,92 prosent.

Skarv FPSO får solid påfyll fra
Snadd-feltet.

DEA Norge AS, Løkkeveien 103, 4007 Stavanger

dea-norge.com
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Fra venstre: konferansens
engasjerende møteleder Jan-Erik
Larsen ledet panelet bestående av
prosjektdirektør DEA Norge Lars
Fridtjof Moe, adm. dir. i Norske Shell
Tor Arnesen, adm dir i VNG Norge
Atle Sonesen og Subsea Manager i
Wintershall Dennis L. Dickhausen.

God stemning på Desemberkonferansen, men:

Er norsk oljeindustri lammet
av symbolpolitikk?
Hele 280 oljefolk var samlet til
oljebransjens julebord i
Kristiansund, et imponerende
tall med tanke på den generelle
tilstand i bransjen. Stemningen
var fattet men god. Alle har
kuttet kostnader, sagt opp folk
og redusert priser. Alle håper at
bunnen er nådd, men frykter at
2017 kan bringe nye overraskelser av de ubehagelige slaget.
Da ble det av mange oppfattet som
deprimerende at debatten her hjem-

me fortsatt er preget av ren symbolpolitikk. Norge står for 0,3 prosent av
verdens CO2-utslipp, men mange
mener at det er her hjemme på berget verdens klima skal reddes.
Arbeidsplasser og verdiskaping synes ikke å prege den politiske debatten. Vil ikke norske politikere ha det
norske oljeeventyret, og velferdsstaten det betaler for? Frustrasjonen var
stor.
Mange oljeserviceselskap har i
mangel av oppdrag funnet andre
kunder, og det er bra. Problemet er

at betalingsevnen er nærmest halvert .
Verdiskapingen i oljeindustrien ligger i
snitt på 10 millioner kroner pr. innbygger i Norge, mens i annen industri
ca 1,4 mill. Her forsvinner altså enorme beløp fra Statsbudsjettet. Dette
burde bekymre våre politikere.
Ordfører Kjell Neergaard etterlyste i sin velkomsthilsen noen som står
opp og fremsnakker oljeindustrien.
Svartmalingen går naturligvis utover
rekrutteringen til bransjen, og ikke
minst når ungdommen som skal velge
utdanning. Uten kompetanse ligger

fortsettelsen på oljeeventyret dårlig
an.
Av gladnyheter minnet Shell-sjefen
Tor Arnesen om at norsk oljeserviceindustri årlig eksporterer for rundt
180 mrd. kroner i året. Langt mer enn
alle andre annen norske næringer.
Grethe Moen i Petoro viste til at borekostnadene på norsk sokkel er mer
enn halvert fra 2014 til 2015 og driftskostnadene for et norsk oljefelt er
ned med 24 prosent.
Så forsamlingen fikk tross alt noe
positivt med seg inn til juleferien.

Som vanlig fullt hus på årets Desemberkonferanse.

Grethe Moen, Petoro, professor Arne Krokan,
NTNU og Anne Myrvoll, Ptil
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– Vi må bli ledende på brønnplugging
Slik Norge ble ledende på subseautbygginger, bør vi nå bli
ledende på brønnplugging. Det
mener forskningssjef ved Sintef
Petroleum, Malin Torsæter.
Mer effektive metoder og billigere og
innovativ teknologi for brønnplugging
vil gi store muligheter for norsk industri, samtidig som det kan øke Statens
inntekter fra petroleumsindustrien.
Plugging and abandonment (P&A)
av brønner, er et kostnadsspøkelse
for oljeselskapene og Staten Norge.
For å ta tak i utfordringen, og å appellere til en leverandørindustri som
trenger nye oppdrag og nisjer, holder
Sintef en internasjonal konferanse 2021.mars. Sintef har samlet 20 meget
velinformerte foredragsholdere fra
inn- og utland som skal oppdatere
deltakerne på det siste innen P&A
forskning.
Konferansen vil gi deltakerne en
innføring i brønnplugging, og gi dem
en sjanse til å bli bedre kjent med
både P&A-forskningsmiljøer og tilgjengelig forskningsinfrastruktur. Det
vil også bli lagt vekt på hvordan oljeindustrien kan lære fra andre bransjer,
for eksempel ved å se på teknologier
og metoder utviklet for lagring av
radioaktivt avfall. Fokus vil også være
på hvordan man kan få naturen selv,
altså steinformasjoner i undergrunnen, til å bidra som permanente
brønnbarrierer. Dette er en metode
som potensielt kan gi store kostnadsbesparelser.
Enorme summer i spill
Det er boret nesten 4400 utvinningsbrønner på norsk sokkel siden oljeeventyret startet, og tallet øker stadig.
Alle må plugges en gang i fremtiden,
og med dagens teknologi kan det ta
nesten like lang tid å plugge en brønn
som å bore en. I de aller fleste tilfellene må en veldig dyr rigg tas i bruk.
Omfanget av pluggingen illustreres
slik av bransjeforeningen Norsk Olje
og Gass: Hvis femten rigger jobber
fulltid med plugging, vil arbeidet ta 20
år. Tar man med fremtidige brønner,
dobles dette til førti år. Alt i alt estimerer industrien at totalkostnadene
vil bli på flere hundre milliarder kroner.
Dette er ikke bare enorme kostna-

Malin Torsæter (t.v.) og Maria Barrio (t.h), i laben til SINTEF Petroleum, hvor de holder på en skiferprøve som testes
som brønnbarriere. Fotograf SINTEF/Berit Fossum.

der for operatørene, men også for
staten, som indirekte må ta store deler av regningen via skattefradrag for
operatørene. Siden pluggeutgifter
ikke regnes som inntektsgivende investeringer får oljeselskapene rundt
80 prosent skattefradrag for dette.
Hvis den totale kostnaden for P&A på
Norsk sokkel kommer opp i ca. 900
milliarder, som er et worst-case estimat, vil staten tape 700 milliarder kroner i skatteinntekter. I tillegg til dette
vil staten også tape på at rigger brukes til plugging i stedet for leting og
økt utvinning.
– Vårt håp er at Norge kan gå i
bresjen for forskning og utvikling av
brønnpluggeteknologi som kan brukes over hele verden, sier Malin Torsæter, forskningssjef ved Sintef Petroleum. Dette kan gi inntekter på salg
av teknologi og tjenester, og vi kan på
denne måten gjøre om fremtidens
problemer til muligheter.
Etterlyser nasjonal dugnad
– Det er mye som skjer innen P&A-

Petroleumsbrønner blir plugget og forlatt når de ikke lenger er lønnsomme. Oftest fordi produksjonen av olje eller gass fra brønnen er blitt
for lav. Prosedyren ved forlating av brønner består i å plassere to eller
flere plugger på forskjellige steder i brønnen. Pluggematerialet som brukes
er vanligvis sement, men også andre, kvalifiserte materialer kan brukes.
Antallet nødvendige plugger og hvor de plasseres er bestemt ut i fra regelverket, og hva slags type brønn det er snakk om. Retningslinjene som
beskriver plugging og forlating av brønner i Norge står i standarden NORSOK D-010 «Well integrity in drilling and well operations». Bransjebetegnelsen på plugging og forlating av brønner er «P&A», som er en forkortelse for «Plug and Abandonment». Dårlig brønnplugging kan føre til lekkasjer av hydrokarboner og påfølgende miljøskader.

forskning og teknologiutvikling akkurat nå, og det er derfor viktig å dele
informasjon mellom gründere, akademikere og større selskaper. Dette er
en av grunnene til at vi har valgt P&A
som tema for årets konferanse, sier
Sintef Petroleums forretningsutvikler
Maria Barrio. Bare hos oss har vi 10
pågående forskningsprosjekter på
dette temaet!
– Målsetningen nå må være å få
den nye kunnskapen ut til industrien
slik at den kan bli tatt i bruk. Dette er
ikke en problemstilling enkeltselskaper kan løse alene, vi trenger en nasjonal dugnad, sier Barrio.
– Selv om P&A er ansett som en
ikke-produktiv aktivitet for oljeselskapene, er det store muligheter for verdiskapning for Norske bedrifter. På
samme måte som Norge tok en le-

dende rolle for utviklingen av subseateknologi for et par tiår siden, så er vi
godt posisjonert for å utvikle ledende
teknologi og selskaper for P&A. Eksportmarkedet er enormt, globalt
venter millioner av brønner på å bli
plugget av smart og kostnadsbesparende teknologi. Dette kan bli en ny
suksess for den norske petroleumsnæringen, mener de to forskerne.
– Siden dette temaet også har et
viktig miljøaspekt, kan det potensielt
trekke til seg nye talenter og tankesett til industrien. I tillegg ønsker de to
forskerne å understreke at brønnplugging ikke er "reversert boring", og
at vi derfor må tenke nytt!
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Sammenkoblingen av Polarled og Nyhamna har krevd godt samarbeid
mellom de to operatørene Shell og Statoil. Fra venstre: Jan-Willem Verkaik,
Jone T. Hansen, Håkon Ivarjord, Alfred Øijord, og Jeroen Veen.

Et historisk øyeblikk på Nyhamna: Den siste sveisen som koblet Polarled til
Nyhamna prosessanlegg.

Nyhamna + Polarled = sant
Med noen svært komplekse sveiseoperasjoner ble Nyhamna
koblet sammen med Polarled i
januar. Dermed er det nå en
sammenhengende linje fra nord
for Polarsirkelen via Nyhamna til
Easington i England, en distanse
på ca. 1700 kilometer.
Med denne milepælen på plass er utvidelsen på Nyhamna ett skritt nærmere ferdigstillelse og klar til å bli
gassknutepunkt.
Utvidelsen som gjør Nyhamna til
et gassknutepunkt skal være ferdig andre halvår i 2017. Prosjektet består i
hovedsak av to deler. Den ene er å
utvide eksportkapasiteten fra 70 millioner Sm3 gass per dag til 84 millioner
Sm3. I tillegg installeres booster kompressorer for å øke utvinningen fra
det Shell opererte Ormen Lange feltet.
Da Nyhamna prosessanlegg ble
bygd i perioden 2004 – 2007 ble det
besluttet å bygge eksportrøret Langeled med ekstra kapasitet for å nettopp kunne bruke anlegget til fremtidig ilandføring av annen gass. I
2012/2013 kom beslutningen om å
legge Polarled til Nyhamna. Rørsystemet har flere tilkoblingspunkter for
fremtidige felt. Det første vil være
Statoils Aasta Hansteen i den nordlige enden av røret. Shell som er operatør på Nyhamna har jobbet tett
sammen med Statoil som operatør
for Polarled.
– Vi har jobbet som et team mot
det samme målet. Nå ser vi frem til
den neste milepælen som er å tømme Polarled for vann og fylle det med
gass, slik at det er klart for produksjon, sier senior prosjektleder i Shell,
Jan-Willem Verkaik.
Han får støtte av Statoils prosjektdirektør for Polarled, Håkon Ivarjord:
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– Det har vært et
svært så komplekst
prosjekt med mange
involverte parter. Og
det er derfor en glede å kunne konstatere at hele prosjektet nå kommer sammen og at vi snart er
klar til å åpne den
nye «motorvegen»
for gass fra Norskehavet, sier han.

CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM
20. - 21. mars 2017

Norge satser på
spisskompetanse i
brønnplugging (P&A)
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Leverandøren mener
Torgeir Nærø, daglig leder, AAK Energy Services AS.

Ja takk, begge deler!
Omstilling er relativt enkelt å
bestemme seg for, spesielt når
nedturen er så sterk som den vi
har opplevd i olje- og gassmarkedet de to siste årene. I AAK har
vi målsatt og gjennomført
endringsprosesser som delvis
demmer opp for etterspørselssjokket, et markedsfall på inntil
70 prosent over denne perioden
for offshore vedlikeholds- og
modifikasjonsmarkedet. Hva er

kritisk i slike prosesser?
La meg slå det fast først som sist; Oljeselskapene som investerer i og opererer norsk sokkel har gjort modige
valg i en veldig vanskelig situasjon. I et
volatilt marked for olje og gass har
selskapene fortsatt å investere tungt,
inklusive i nye områder i Norskehavet
og Barentshavet. Dette er krevende
geografier som gir ekstra usikkerhet i
investeringsanslagene idet man eta-

blerer nye, fremtidige feltsentre. Å
fortsatt stå ved sine investeringsbeslutninger, eventuelt drive gjennom
nye, står det respekt av. Og selvsagt
må man da forvente relativt harde
grep i forhold til kostnadsbasen – og
det kan leverandørbransjen i Norge
skriver under på at vi har deltatt i.
Investorer innen servicebransjen vil
langsiktig være fokusert på å betjene
vekstmarkeder. Oljebransjens ulike
segmenter har ikke levert på vekst –
for å si det forsiktig. Da må man enten diversifisere selskapene markedsmessig eller diversifisere på børs. Har
man god tid på seg, er dette et valg
man faktisk har. Forrige vinters etterspørselssvikt slo derimot som en slegge mot oljeservice, hvor flere
mellomstore bedrifter, oss selv inklusive, opplevde dager i 1. kvartal hvor
vi ikke hadde noen medarbeidere i
fakturerbar produksjon. Med 100 ansatte er dette nesten vanskelig å fatte
– selv for en som tror han har vært
ute en vinternatt før. Da har man det
travelt, og erkjennelsen av å være
markedsmessig innelåst blir sterk. Tiltakene blir selvsagt harde, men selskapsverdien vår er fremdeles målt
over 5 års kontantstrøm, og da må de
dyktige folkene, altså de fleste, fortsatt
være med!
Det akutte
Trepartssamarbeidet i Norge med
tanke på lønnsdannelse er en av de
sentrale suksessfaktorene i det norske
samfunnet. Videreføring av dette konseptet til eget effektivt tillitsmannsapparat bidro til at AAK Energy Services
kunne inngå avtaler med våre ansatte
hvor lønningene ble tatt ned mellom
12-30% for samtlige ansatte raskt og
effektivt. Dette var nødvendig av to
hensyn; Akutt behov for å sikre nedsiden resultatmessig, og behov for å bli
konkurransedyktig mot andre sektorer.

AAK Energy Services AS (AAK) har tradisjonelt levert vedlikeholds- og
modifikasjonsprosjekter til norsk sokkel og landanleggene basert på egen
engineering, fabrikasjon, installasjonsplanlegging og utøvende fagfolk. Mekanisk, sveis, elektro, løft/rigg, inspeksjon og tilstøtende fag har vært integrert og levert, oftest ved hjelp av tilkomstteknikk. Begrepet tilkomstteknikk beskriver vår evne til å adressere arbeidsplasser og steder som krever
taubasert adkomst, eventuelt ulike mobile plattformer som vi har utviklet
gjennom 30 års operasjon. Variert bruk av løfte- og riggeteknikk er en
sentral del av virkemidlene vi benytter for raskt og sikkert utføre komplekse operasjoner i høyden – over eller under dekk, eller i en fakkel på Aukra.

Virker det? Svaret er ja!
Vi har kunnet observere at de fleste
blir og bretter opp ermene for å langsiktig sikre arbeidsplassene. Det samme gjelder våre underleverandører
som har bistått oss med liknende
kostnadsreduksjoner.

Sikre inntektsstrøm
En redefinering av vår strategi og
tydeliggjøring av våre konkurransefortrinn, har hjulpet oss til å
selge og gjennomføre komplekse
installasjonsprosjekter etter hvert
på vindparker, i vannkraftstasjoner og smelteverk, rive kraftverk,
utføre tunnel- og broinspeksjoner
med korrigerende vedlikehold,
bygge ut tranfabrikker og bistå i
revisjonsstanser på smelteverk.
Alt dette samtidig som vi leverer
stødig fortsatt innen gode, gamle
olje og gass - med de samme folkene. I 2016 hentet vi 50% av inntektene våre i onshore-prosjekter. Denne trenden forsterkes i
2017.
Suksessfaktorer
Hva trenger du for å lykkes? Dyktige
ingeniører og prosjektledere som selv
ønsker å omstille seg til nye markeder, gode salgsfolk som synes det er
motiverende å ta godt forberedte
«kalde telefoner», gode førsteleveranser som blir referanser, men ikke
minst delegert myndighet og ansvar til
den spisse enden. Selskapet vårt får
økt finansiell risiko og gjennomføringsrisiko gjennom åpnere arbeidsprosesser innenfor ulike sektordefinerte standarder, selvsagt. Jernbaneverket og Statoil gjør sine ting ulikt.
Da må du også ha styret med! Risikohåndtering hører hjemme der.
Stol på folkene dine – og kommuniser
det! Tiden er knapp i raske markeder,
og vil du vinne, kan du ikke alltid vente på at alle «sjefene» skal bestemme
seg. Største utfordringen i en omstilling til nye markeder er altså å finne
inne i hodene til de ansatte og i måten vi samvirker på - og måler oss
selv. Vær positiv og nysgjerrig, tør å
tenke annerledes, utfordre deg selv!
For et 30 år gammelt foretak, med
stabilitet i arbeidsstyrken, som vårt,
kommer dette ikke av seg selv, men
må jobbes med hver eneste dag.
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Techdamper med ny teknologi
Teknologiselskapet Techdamper i
Trondheim løser problemer med
vibrasjoner i rør på både topside
og subsea. Nå har de videreutviklet teknologien.

manifoil og brønn som er utsatt. Men
de sikter seg også inn på andre produksjonsrør og prosessutstyr.
Produktene har en levetid på 25 år
og de er tilnærmet vedlikeholdsfrie.

– Til nå har vi hatt bra suksess med
demperteknologien utviklet i samarbeid med Teeness Sandvik. Den nye
demperen inneholder selvutviklet
teknologi, og komplementerer den vi
allerede har ved at den håndterer andre vibrasjonsfenomen i subsearør,
forteller Roger Bugge Olsen, daglig leder i Techdamper.
Så langt har de lyktes godt. Med ni
ansatte hadde de en omsetning på 19
millioner i fjor, og et driftsresultat på
3,9 millioner.
– Vi har funnet en nisje som vi behersker godt. Teknologien forlenger
levetiden og oppetiden, sier Olsen.
Så langt er det store oljeselskaper
som har vært hovedkundene men andre kontraktører har også vist interesse for teknologien.
– I utgangspunktet trenger de fleste nyoppstartede felt slik teknologi,
forklarer Olsen, i noen tilfeller avtar
problemene med feltets levetid. Men
teknologien vil da gi en god forsikring.
Primært er det fleksible rør mellom

Roger Bugge Olsen er daglig leder
i Techdamper.

MARTIN
LINGE
VIL BLI
DREVET
MED STRØM
FRA LAND

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.: Headspin

Total E&P Norge er landets tredje
største olje- og gasselskap med over
50 års virksomhet på norsk sokkel.
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Sturla Magnus ny sjef
på Kværner Verdal
til Kværner og sammen med det lokale teamet fortsette den positive utviklingen av Structural Solutions og verftet i Verdal, sier Sturla Magnus.
Sturla Magnus (45) er norsk og utdannet sivilingeniør ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet. Han
kommer fra stillingen som Regiondirektør i Skanska Norge. Fra 2011 til
2014 var Magnus Project Director &
Branch Manager for Kashagan Hookup-prosjektet, ansvarlig for alle Kværners aktiviteter og personell i Kazakhstan. Sturla Magnus har nesten 20 års
erfaring fra store byggeprosjekter og
ulike lederstillinger i byggebransjen og
internasjonal olje- og gassindustri fra
Skanska, Aker Solutions, Kværner,
Aker Marine Contractors og AFgruppen.

Sturla Magnus er utnevnt som ny
konserndirektør for Structural
Solutions og ansvarlig for
Kværners verft i Verdal. Han
begynner i stillingen senest
1. april 2017.
Sverre Myklebust gikk av som konserndirektør for Structural Solutions
31. desember 2016, og Ole Petter
Bjartnes vil være ansvarlig for produktområdet til Sturla Magnus tiltrer
stillingen.
– Sturla Magnus’ utstrakte erfaring
fra industrien og Kværner/Aker Solutions, i tillegg til hans aktive lederstil,
gjør at han passer perfekt inn i teamet
vårt. Jeg ser frem til å få ham med på
laget som del av vår ledergruppe, sier
konsernsjef Jan Arve Haugan.
– Jeg ser fram til å komme tilbake

Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og
gassplattformer og landbaserte
anlegg. Kværner ASA består av
både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen")
og er en internasjonal leverandør
og foretrukket partner for olje- og
gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper.
Kværner og selskapets rundt 2
700 HMS-fokuserte og erfarne
medarbeidere er anerkjent for å
planlegge og gjennomføre noen
av verdens mest krevende prosjekter.
I 2015 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på over
12 milliarder kroner. Selskapet
hadde en ordrebok per 30. september 2016 på 8,4 milliarder
kroner.

Sturla Magnus, Kværner Verdal, går
også inn i Kværners konsernledelse.

En sikker forbindelse siden 1936

Vi utfører kontroll og reparasjoner
innenfor kran og løfteteknikk, samt
NDT inspeksjoner og maritim service

Leverandør av ståltau,
løfteutstyr, fortøyning og
maritimt utstyr
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