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Med ny og solid majoritetseier i ryggen og et FPSO-marked som har fremtiden for seg, har Teekay Petrojarl
tanker om vekst. Nylig ble det også klart at Teekay skal leie de fire øverste etasjene i Powerhouse
Brattørkaia, som i dag er under oppføring. Planen er å ansette hele 35-40 nye medarbeidere i byen.

Teekay satser på god
vekst i Trondheim

Wintershall-suksess i Norskehavet
Maria kommer i produksjon ett år
tidligere enn planlagt, 20 prosent
under budsjett og uten alvorlige
HMS-hendelser. Utbyggingen blir
dermed en suksesshistorie av de 
sjeldne på norsk sokkel. 

Maria er en komplisert
undervannsutbygging som er knyttet
opp til tre vertsplattformer - Kristin,
Åsgard og Heidrun. Maria blir satt i
produksjon ett år før planen og cirka
tre milliarder kroner under budsjett.

Petrojarl 1 var verdens første FPSO i 1985, og er still going strong. 
Her etter siste ombygging hos Aibel i Haugesund, på vei til Brasil og 5-årskontrakt
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Av Christian M. Bachke
LEDER

Oljebransjen trenger nye løsninger
og ny teknologi for billigere produk-
sjon og mer miljøvennlige løsninger.
Da trengs skarpskodde teknologer
og datafolk, og da må svartmalingen
av en hel bransje ta slutt!

I følge siste rapport fra World Oil
Outlook vil oljeandelen i verdens
energi-bilde i 2020 være 31 % og
forventes synke til 27 % i 2040. Gass
vil stige fra 22 % til 25 %, delvis for å
kompensere for at kull vil falle fra 27
% til 23 %.   

Kravet til oljebransjen etter Paris-
konferansen er sterkt reduserte ut-
slipp. Norge er allerede en av ver-
dens reneste produsenter av olje og
gass, men nye teknologiske løsning-
er behøves for at energibransjen
skal kunne møte enda strengere
miljøkrav. I tillegg må produksjonen
bli billigere enn i dag.

Interessante eksempler på nye
løsninger er Aker BP-sjefen Karl
Johnny Hersvik som ansetter data-

gründer fra FAST John Markus Ler-
vik for å se på hvordan digitalisering
og big data kan effektivisere oljepro-
duksjonen og de fantastiske borere-
sultatene Aker BP har oppnådd på
Ivar Aasen og Wintershall på Maria-
feltet. 

Løsningen er ikke å svartmale
hele olje- og gassbransjen slik at
våre mest skarpskodde hjerner ikke
vil engasjere seg. På NTNU Petro-
leum var søknaden i år lavere enn
tidligere. Utenlandske studenter
stod imidlertid i kø. Samtidig merker
nå flere oljeselskap og servicesel-
skap at pensjonsalderen nærmer seg
for mange i bransjen, og påfyll
trengs.

Skal bransjen tiltrekke seg de
skarpeste knivene i skuffen må det
framsnakking til i stedet for svartma-
ling. Og det bør de tenke på som i
dag er mest ivrig til å bruke de store
inntektene staten har både fra olje-
bransjen og pensjonsfondet! 

Neste utgave kommer i mars 2018
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

Med hardt arbeid og ny teknologi
har oljeindustrien tilpasset seg lav
oljepris. Wintershall leverer Maria
til langt under budsjett og et helt år
før skjema. Aker BP setter verdens-
rekord i brønnboring, styrt fra kon-
toret på Trondheim torg.

Også den norske leverandørin-
dustri til offshoremarkedet har vært
gjennom tøffe tak og store omstil-
linger, og står nå godt rustet for nye
leveranser. En av verdens største
oljemesser, ONS, går av stabelen i
Stavanger neste år, og her skal nye
produkter og tjenester vises for
verdensmarkedet.

Fylkespolitikerne fra de to midt-
norske fylkene Møre og Romsdal
og Trøndelag tar ansvar og støtter
som tidligere år opp med sponsing
av det store felles kantineområdet
på Midt-Norge-standen. Det er be-
tryggende å se at våre ledende poli-
tikere vet at olje- og gass fra norsk
sokkel har et perspektiv på minst
30-40 år og gir store og viktige bi-

drag til den norske økonomien.
Dette er deres bidrag til den midt-
norske oljeserviceindustrien. 

Motto for Midt-Norges standen
er Recources and Technology. Nye
teknologibedrifter gror frem i Midt-
Norge for å gjøre industrien mere
effektiv og miljøvennlig. Trondheim
med NTNU, Sintef og Statoil FoU
er landsledende på teknologi og har
tilgang på høyt utdannet personell.
Norskehavet er derfor en av ver-
dens største forskningslab’er med
totale investeringer i størrelsesor-
den 40 mrd kr årlig.

Spennet er stort fra avanserte
offshoreskip på Sunnmøre, ad-
komstteknikk i verdensklasse fra
Romsdal og det store gassmiljøet
på Nyhamna, landets største forsy-
ningsbase i Kristiansund, avansert
rørteknologi på Orkanger, landets
ledende forskningsmiljø og en skog
av teknologibedrifter rundt Trond-
heim og et tungt produksjonsmiljø i
Verdal.

Midt-norske politikere tar ansvar

Svartmalingen må ta slutt

Industrimannen, oljepioneren og
politikeren Einar Ianssen døde
18. juni, 93 år gammel. 

Ianssen var utdannet ingeniør og drev
familiebedriften Selsbakk Fabrikker.
Han var aktiv politiker i Trondheim
kommune, og var en av de første i
Midt-Norge som så hvilken enorm
betydning oljefunnene på norsk sok-
kel kunne få.

Sammen med brødrene Einar og
Sverre Pedersen, industrimannen og
fylkesordfører Ivar Ytreland var han
med i Norsk Polarnavigasjon for å
lete og bore etter olje og gass på
Svalbard allerede på slutten av 1960-
årene. Med på laget hadde de Norsk
Hydro og Fina, og i styret satt person-
ligheter som polarveteran Helge Ing-
stad og Norsk Hydro’s generaldirek-
tør Torvild Aakvåg.

Internasjonal oljeindustri lette også
etter olje på Svalbard, Shell, Caltex,
Total og Fina hadde egne leterigger
og boret helt ned til 2800 m på Edge-
øya. Russerne var også i gang med et
borehul på 3200 m i Coles Bay. Driv-
verdige funn ble ikke gjort, og virk-
somheten trappet ned. 

Senere var han med å etablere
Norsk Vikingolje på 1970-tallet. Hen-
sikten var på vegne av midt-aktører
skulle slippe til på norsk sokkel. Etter-
tiden vist at mindre bedrifter kan ha
sin berettigete plass på sokkelen.

Ianssen så også tydelig den store
betydningen oljefunnene ville få for
norsk leverandørindustri. Allerede i
1973 startet han sammen med Ivar
Ytreland og andre trønderske indus-
trifolk samarbeidsselskapet Midnor
for å tilføre midt-norsk næringsliv

oppdrag fra oljeindustrien. 
Midnor var med å etablere olje-

virksomheten Vigor på Orkanger for
modulproduksjon og engineering.
Midnor arrangerer de stor midt-nor-
ske standene på ONS og Offshore
Europe i Aberdeen og gir ut oljebla-
det Midt-Norsk Olje&Gass.

Sammen med Ivar Ytreland, fylkes-
ordfører i Sør-Trøndelag tok Ianssen
også initiativet i 1985 til å etablere
Trøndelagsfylkene store årlige olje-
konferanse Norskehavskonferansen,
den gang var navnet Haltenbanken-
konferansen.  Midnor stod de første
årene som arrangør, arrangementet
er nå overtatt av Sør- og Nord-Trøn-
delag fylkeskommune og ble i år ar-
rangert for 33. gang på rad.

Einar Ianssen var aktiv til det siste,
og selv om synet etter hvert sviktet
var han godt oppdatert på alt som
skjedde. Han hadde en sjeldent god
hukommelse, fulgte engasjert med og
hadde meninger om det meste.

Personlig har jeg kjent Einar i godt
over 40 år. Fremsynt, entusiastisk og
med godt humør og en god replikk.
Industrien stod hans hjerte nær, og
for å styrke industriens og næringsli-
vets politiske påvirkningskraft i Trond-
heim stilte han seg fullt ut bak Midnor
sitt initiativ på slutten av 1990-tallet
for å få etablert Næringsforeningen i
Trondheim etter samme modell som
Stavanger Næringsforening og Bergen
Næringsforum. Dette er blitt en suk-
sess under Berit Rians dyktige ledelse. 

På vegne av alle hans venner
gjennom et langt liv i oljemiljøet i
Midt-Norge lyser vi fred over hans
minne. 

Christian M. Bachke

Einar Ianssen er død
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Trykksak

Erling Haug AS var i 1980 en av
de første aktørene på Vestbase.
Siden har firmaet vært represen-
tert på basen, men har de siste
25 årene hatt sitt avdelingskon-
tor like utenfor Vestbase i
Verkstedveien 10. Nå står imid-
lertid en ny epoke for tur.

Vestbase og Erling Haug ble i høst
enige om en leieavtale som tilsier at
all produksjon, administrasjon og tek-
nisk service i Kristiansund flyttes ned
på selve basen. Nærmere bestemt til
deler av bygg 43, hvor tidligere Cer-
tex Offshore Services har hatt sitt til-
holdssted. Noe aktivitet knyttet til
martim service blir værende igjen på
utsiden inntil videre.

– Vi har vurdert flere alternativer
de siste årene, både på utsiden og
innsiden av basen. Vi får nå alt samlet
på et sted, godt optimalisert og tilpas-
set vår aktivitet, opplyser adm.dir Kris-
tian Steinshylla.   – Vestbase har vært
meget fleksibel i sin tilnærming for at
dette skal bli så bra som mulig, og det
er noe vi setter stor pris på, tilføyer
han. 

Utvikler Vestbase
Markedssjef på Vestbase, Ture Hau-
gen, er veldig fornøyd med at Erling
Haug har valgt å videreføre og å sam-
le sin aktivitet i næringsparken Vest-
base. 

– Erling Haug sine produkter og
tjenester er attraktive innenfor de ak-
tivitetene som er her på Vestbase,
både for mange av de nær 50 selska-
pene etablert her – men også i stor
grad for våre kunder/fartøy som anlø-
per havnen. Erling Haug er også tungt
inne i andre næringer enn olje og
gass-næringer, bla. innenfor maritim
og marin sektor. Det sammenfaller
godt med vår strategi om å videreut-
vikle Vestbase som knutepunkt og
servicehavn for ulike næringer og ak-
tører, informerer Haugen.

Avd.leder og ansvarlig for flytte-
prosessen, Ole Ersvik, poengterer at
selskapet nå får utnyttet sine  ressur-
ser langt mer effektivt. Dette gjelder
både personal, arealer, logistikk og
teknisk utstyr. 

– Vi bygger nå opp en større pro-
duksjonsavdeling enn tidligere, og blir
et av bransjens mest effektive innen
produksjon av både løfteutstyr og
kjettingredskaper. Det at vi valgte
Vestbase, gjør og at vi kan fortsette
vår gode service knyttet til offshore
industrien innenfor service på bl.a. ri-
sere og annet subsea utstyr, både løf-
teteknisk og innenfor alle metoder

NDT, sier Ersvik.

Økning i oppdragsmengde
Øystein Hestvik, Leder for markeds-
avdelingen – region Vest, ser et stort
potensiale i at servicen blir  flyttet
nærmere skipstrafikken. «Vi har økt
oppdragsmengde mot både havbruk
og andre maritime kunder, og
gjennom enklere tilgang til havn, stør-
re lagerkapasitet og mer arealer blir
det lettere å få utført ekspeditte leve-
ranser. Vi vil bli en komplett leveran-
dør innen vår bransje, med utstyr,
service og tjenester til hele den blå
næringen».

Erling Haug AS leverer ståltau, løf-
teprodukter, fortøyning og skipsutstyr
til segmentene industri, maritim, hav-
bruk og offshore. Selskapet fusjonerte
ved nyttår med Certex Offshore Ser-
vices AS, og har gjennom dette økt
sitt servicetilbud ytterligere til også å
omfatte NDT og teknisk service. Sel-
skapets øvrige servicetilbud omfatter
spoling, inspeksjon, kran og løftetek-
nikk, samt kontroll og service på red-
ningsflåter og annet maritimt red-
ningsmateriell. 

Erling Haug utvider
på Vestbase

Fra venstre: Jan Atle Dalen (driftsleder fra nyttår, EH), Ole Ersvik (avd.leder
Kristiansund, EH), Kristian Steinshylla (adm.dir, EH), Øystein Hestvik (leder
marked – Region Vest, EH), Terje Kvisvik (eiendomssjef, Vestbase) og
Ture Haugen (markedssjef, Vestbase).
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Boringen av de seks brønnene på
Maria ble gjennomført utrolig raskt og
effektivt. Planen var at det ville ta
nærmere 600 dager, men fasiten ble
vel 400 dager. «Deepsea Stavanger»
er en ultramoderne rigg med et
samkjørt og godt mannskap som har
vært en viktig del av Maria-
suksessen.

Maria kommer i produksjon 
ett år tidligere enn planlagt, 20
prosent under budsjett og uten
alvorlige HMS-hendelser.
Utbyggingen  blir dermed en
suksesshistorie av de sjeldne 
på norsk sokkel. 

Første olje er planlagt i nær framtid.
Wintershall Norge AS er operatør
for undervannsfeltet i Norskehavet
som er tilknyttet både Kristin, Åsgard
og Heidrun.

Maria er det første feltet Winters-
hall bygger ut på norsk sokkel,  og det
er åpenbart gjort med tysk presisjon.
Utbyggingen var planlagt å koste ca.
15,3 milliarder kroner, men nå viser
det seg at besparelsene er på respek-
table tre milliarder, på toppen av det-

te vil inntektene tikke inn  ett år før ti-
den til Wintershall og partnerne Cen-
trica og Petoro – og selvsagt det nor-
ske samfunnet. 

Prisnedgangen i markedet får ikke
all æren for de betydelige kostnads-
besparelse.

– Vi har hatt et Maria-prosjekt
med fantastisk dyktige og motiverte
medarbeidere. Sammen med alle
våre leverandører har vi arbeidet som
ett team. Det mener jeg er den viktig-
ste suksessfaktoren,  sier adm. dir. i

Wintershall Norge, Hugo Dijkgraaf.
Inntil nylig var han prosjektdirektør
for Maria-utbyggingen.

– Da vi inngikk de store kontrak-
tene på undervannsutstyr, rørledning-
er, modifikasjoner, installasjoner og
borekontrakter i midten av 2015, var

ikke prisene på det laveste. Vi traff
markedet godt fordi vi kom fremst i
køen på leveransene, fikk beste rigg
og båter – og ikke minst gode og mo-
tiverte medarbeidere hos leverandø-
rene som ville vise at de kunne levere
et godt produkt. Det har vi sammen
klart, understreker Dijkgraaf.
Høy norsk andel
Maria er bygd ut med 90 prosent
norsk innhold, regnet ut fra fakturaa-
dresse i Norge. De største kontrak-
tene er bunnrammer med produk-
sjonsutstyr som er levert av Technip
FMC, installasjon av undervannsutstyr,
rørledninger og navlestreng som er
utført av Subsea7 og borekontrakten
for «Deepsea Stavanger» levert av
Odfjell Drilling. Basetjenestene har
Vestbase i Kristiansund levert.

Dijkgraaf er full av lovord til alle
som har bidratt i prosjektet, ikke
minst boreavdelingen i Wintershall,
Odfjell Drilling og Vestbase.

– Vi planla med nærmere 600 da-
ger for boring av seks brønner i to
bunnrammer. Nå er vi godt under
400 dager. Det har vi klart fordi vi har
gjort svært gode forberedelser, vi sat-
te ambisiøse og felles mål med alle
våre leverandører, som også inklude-
rer gode HMS- og kvalitetsrutiner. Alt
er innfridd til fulle. En stor takk til ab-
solutt alle som har arbeidet med Ma-
ria-prosjektet, sier Dijkgraaf.

Komplisert utbygging
Maria er en svært komplisert utbyg-
ging med tilknytning til Kristin for olje-
og gassproduksjon, Åsgard tar imot
og lagrer oljen og styrer i tillegg gass-
injeksjonen fra Tyrihans, mens injek-
sjonsvannet kommer fra Heidrun. 

– Dette er en innovativ under-
vannsutbygging, men det var også
eneste mulige utbyggingsløsning som
var kommersiell. Maria er et svært
godt økonomisk felt, og vil tåle lave

oljepriser, forklarer Dijkgraaf .
– Statoil er operatør for alle vert-

splattformene. Vi har hatt et fantastisk
godt forhold til Statoil og selskapets
ansatte på installasjonene og i Stjør-
dal. Det er en profesjonell organisa-
sjon på alle nivåer, og jeg gleder meg
til å samarbeide på andre, framtidige
prosjekter,  fortsetter han.

Midtnorske leveranser
Wintershall har hatt mange midtnor-
ske leverandører. Dijkgraaf sitter igjen
med et meget godt inntrykk.   

– Statoil i Stjørdal har selvsagt hatt
mange og store oppgaver for Maria-
prosjektet. Reinertsen – som nå en
del av Aker Solutions – hadde store
leveranser av ingeniørtjenester, blant
annet EPCI-kontrakten for tie-in på
Kristin. Og så har Kristiansund-miljøet
med Vestbase i spissen vært betydeli-
ge leverandører. Å få logistikken til å
fungere uten feilsendinger er utrolig
viktig uansett prosjekt, men når i til-
legg alt går mye raskere enn opp-
rinnelig planlagt, kan det lett gå galt. I
tillegg er det mange tusen tonn som
kommer inn og går ut fra basen, og
de har klart operasjonene uten ska-
der. Det viser at basen har fokus på
HMS. Aibel hadde EPCI-kontrakten
for vanninjeksjon på Heidrun og byg-
de den store modulen,  sier Dijkgraaf
til slutt.

Maria-utbyggingen:

Wintershall-suksess i Norskehavet
Fakta om Maria
• Maria ligger i blokk 6407/1 og
6406/3 på Haltenbanken i
Norskehavet og er knyttet
opp til Kristin (20 km), Åsgard
(20 km) og Heidrun (45 km).

• Inneholder rundt 180 millioner
fat utvinnbar olje.

• Investeringene var i 2015 esti-
mert til 15,3 milliarder kroner,
men ser ut til å bli vel 12 milli-
arder kroner.

• Produksjonsstart planlagt til
fjerde kvartal 2018, men første
olje er planlagt i nær framtid.

• Partnerskap
Wintershall (operatør) 50 %
Petoro 30 %
Centrica 20 %

Hugo Dijkgraaf er ny administrerende direktør i Wintershall Norge AS og har
fram til nå vært prosjektdirektør for Maria-utbyggingen.
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KOMPETANSEBYGGING

med Ormen Lange
10 år

13.9.2007 startet produksjonen av gass fra Ormen Lange-feltet – begynnelsen på et industrieventyr med mange involverte.

Partnere:
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Den 440 m2 store standen vil bli
en av de største på hele messa,
og over 70% er allerede bestilt
av midt-norske bedrifter som vil
profilere seg både for det norske
markedet og internasjonalt.

De midtnorske fylkeskommunene
Møre og Romsdal og Trøndelag støt-
ter som tidligere år opp rund sin leve-
randørindustri, og sponser det store

kantinearealet. Ssom alltid blir en det-
te viktig møteplass på ONS. At fylkes-
kommunene er med å sponser gjør
også at bedriftene kan delta til en me-
get gunstig pris.

Alle oljeselskapene og alle de store
industriaktørene er for lengst påmeldt
ONS 2018, og dette gjør det til en
meget viktig utstillingsplass for alle
som leverer varer og tjenester til olje-
industrien.

Oljeindustrien har vært gjennom
tøffe tak, og har kommet styrket
gjennom denne prosessen sier Chris-
tian M. Bachke i Midnor som står som
arrangør av Midt-Norge-standen. Det
er nå kanskje viktigere enn noen gang
å vise seg frem, og ONS er en av ver-
dens absolutt største og viktigste olje-
messer. 

Ny kostnadsbesparende teknologi
er noe som i stadig større grad etter-

spørres for å møte lavere oljepriser.
På Midt-Norge-standen får nye leve-
randører en sentral og god ekspone-
ring selv om de har en beskjeden
stand.

Den midt-norske standen ligger i
inngangshallen til messa, og sentralt
plassert like ved store aktører som
Aker Solutions og IKM Gruppen og er
derved sikret godt besøk.

Midt-Norge på plass i Aberdeen
Oljemessa Offshore Europe i
Aberdeen i begynnelsen av sep-
tember var mindre enn foregå-
ende år og preget av nedgangen i
oljebransjen. Messen er like fullt
en av verdens største messer for
olje- og gassindustrien, og et vik-
tig utstillingsvindu for bedriftene
som satser internasjonalt

Midt-Norge stilte ut i samarbeid med
Innovasjon Norge og de 7 midtnor-
ske deltakerne var godt fornøyd med

kvaliteten på besøket. 
Som vanlig var Midt-Norge-kantina

en av messens best besøkte stands
med servering av trøndersodd og
godt drikke. Et populært møtested
med internasjonalt publikum.

Et stort antall oljebedrifter fra
Midt-Norge som har kontorer på
flere kontinenter finner at Offshore
Europe en av verdens viktigste olje-
messer og et effektivt utstillingsvindu
for å øke sin internasjonale kontaktfla-
te.

Midt-Norge satser på ONS 2018

Glimt fra Midt-Norge-standen i 2016.

Både Glamox fra Molde og Deep C
fra Kristiansund hadde mange
interessante kundekontakter.

Ordfører i Aukra kommune, Bernhard
Riksfjord tv. overrekker den spesielle
gassbrenneren med Ormen Lange-
gass til Christian M. Bachke som
takk for innsatsen med å
markedsføre midt-norsk olje- og
gassindustri internasjonalt.

Hektiske dager og fullt hus i Midt-Norge-kantina med
trøndersodd og godt drikke.

MNOG 1-12_Layout 1  22.11.2017  01.04  Side 6



Midt-Norsk Olje & Gass  I NYHETER 7

Bli med oss
inn i framtiden
i Norskehavet
og Barentshavet

www.ossnor.no

KRIST IANSUND •  HAMMERFEST

www.benor.no
KRIST IANSUND •  HAMMERFEST

EK
H.
no

Bli med  d os

KRISTIANSUND •  HAMMERFEST

w
KRIST IANSUND •  HAMMERFEST

.no.benorr.nowww

EK
H.
no

Prezioso Linjebygg har utviklet
helt nye overtrykkstelt, såkalte
habitat, for bruk i eksplosjons-
farlige områder offshore og på
landanlegg. Prinsippet er å tilføre
et overtrykk for å hindre at
antennelig gass kommer i nærhe-
ten av arbeidsstedet. Habitatene
benyttes ved varmt arbeid som
sveising, sliping, kutting etc.

Sivert Viken er fagansvarlig for habita-
ter i Linjebygg:

– Linjebyggs habitater er utviklet
med tanke på sikkerhet og bruker-
vennlighet. De er utstyrt med avan-
sert automatikk, som fungerer slik at
arbeidsstrømmen øyeblikkelig kuttes
hvis det oppdages gass, eller trykket i
teltet blir for lavt. Selve teltduken er
spesiallaget, og er både antistatisk og
flammehemmende, forteller Viken. 

Løsningene er i stor grad satt sam-
men av standard komponenter, som
gjør at de er konkurransedyktige på
pris. 

– De er utprøvd, testet og sertifi-
sert for bruk i klassifiserte områder,
både ATEX og IECEx sone 1 og 2,
sier Viken. 

Han kan opplyse om at habitatene

i år har vært brukt for første gang
offshore, og med stor suksess fordi de
er både robuste og enkle i bruk.

Mini-habitat
Prezioso Linjebygg er også i ferd med
å utvikle et såkalt mini-habitat. Dette
har ofte vært etterspurt for mindre
montasjearbeider i trange områder.
De har allerede en prototype klar, og
den ser ut nærmest som en kuvøse
der operatøren står på utsiden og ar-
beider gjennom spesielle gjennomfø-
ringer. 

– Vi kan ikke lansere mini-habitatet
riktig ennå, fordi det må utprøves
skikkelig først. Men prinsippet er det
samme som for et vanlig habitat, og
det kan kobles til samme automatik-
ken. Det kan monteres rundt rør,
mot vertikal vegg, eller på andre kon-
struksjoner i prosessanlegg. Dette blir
et veldig kjekt og kostnadseffektivt ut-
styr for mindre sveise- og montasjear-
beider i klassifiserte områder, sier Vi-
ken.

Sivert Viken har stor tro på de nye
habitatene, og mener både Prezioso
Linjebygg og deres kunder vil få stor
glede av produktene framover.

Nyutviklede habitat for varmt arbeid

Prezioso Linjebyggs habitat i full sving
for arbeid på Goliatplattformen.

Sivert Viken er fagansvarlig for
habitater i Linjebygg.
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Industri- og shippinggiganten
Wilhelmsen har økt sitt eierskap
i Vestbases morselskap, NorSea
Group, til 72 prosent.

– Dette er udelt positivt for Vestbase
og NorSea Group at vi har en eier
som ønsker å bli større, sier Alf Dahl
(bildet), adm. dir. ved Vestbase. 
Wilhelmsen har lenge hatt en mindre
eierpost i selskapet, men valgte nå å
bli majoritetseier.

– Wilhelmsen har et solid renom-
mé, og er en langsiktig og aktiv eier.
Hele bransjen preges av behov for
omstilling og trenger tydelige styrings-
signaler. Da er det bra å kunne dra
veksler på Willhelmsens nasjonale og
internasjonale erfaring og kompetan-
se som industriutvikler. De er langsik-
tige og solide, så dette ble godt mot-
tatt i hele bedriften, forteller Dahl. 

Ifølge Dahl er det straks mer posi-

tive signaler på Vestbase
– Vi ser positive signaler for årene

som kommer. Vi så oppgang i 2017

og den tror vi vil fortsette inn i 2018,
avslutter han.

Boreteamet ved Aker BP sin
avdeling i Trondheim har lagt bak
seg en svært vellykket kampanje
med boreriggen Maersk
Interceptor på Ivar Aasen feltet.
Nå venter nye utfordringer: Aker
BP vil bruke det etablerte
ekspert-teamet i Trondheim til
planlegging og styring av leteakti-
vitetene i Barentshavet neste år.

– Beslutningen om å styrke letemiljø-
et og utvide ansvaret for boreopera-
sjoner fra Trondheim er i tråd med
vår uttalte vekststrategi for Aker BP.
Trondheim forblir en viktig base for
selskapet – med fortsatt høyt aktivi-
tetsnivå, forteller Ole-Johan Faret,
pressekontakt i Aker BP

Aker BP har nylig styrket bore- og
letemiljøet i Trondheim blant annet
ved å rekruttere flere erfarne bo-
reingeniører. Av de snaut 200 som i
dag er tilknyttet kontoret i Trond-
heim, jobber rundt 45 med aktiviteter
knyttet til leting.

Aker BP planlegger leteboring på
minst to egenopererte lisenser i Ba-
rentshavet neste år: Svanefjell-lisen-
sen mellom feltene Goliat og Johan
Castberg, og Stangnestinden-lisensen
øst i Barentshavet på grensen til Russ-
land.

Boret dobbelt så rakst som planlagt
Produksjonen fra Ivar Aasen-feltet har
vært stabil og høy siden oppstart på

selveste julaften i fjor. Anlegget kjøres
nå for fullt og i oktober kom produk-
sjonen, som følges opp av driftstea-
met  i Trondheim, opp i maksimal de-
signkapasitet – 60 000 fat per dag.
Platåproduksjonen ble nådd ett år tid-
ligere enn planlagt, opplyser Aker BP

Den gode produksjonen kommer
i kjølvannet av en like suksessfull bo-
rekampanje, også denne planlagt og
styrt fra Aker BPs Trondheimskontor:
I høst ble den 13. brønnen på Ivar
Aasen-feltet boret med riggen Ma-

ersk Interceptor. Da var brønnene
som er beskrevet i PUD levert.

Boreoperasjonene er gjort dob-
belt så raskt som planlagt, og rundt
500 riggdøgn er spart i forhold til
PUD-plan. Alt arbeidet er gjennom-
ført med godt HMS-arbeid som fun-
dament. Ifølge tall MNOG har hentet
inn, så tilsvarer 500 færre boredøgn
med Maersk Interceptor, som er ver-
dens største jack-up rigg, ca. to milli-
arder kroner i besparelser.

Maersk Interceptor startet boring-

en av datainnsamlingsbrønner på Ivar
Aasen-feltet vinteren 2015. I august
samme år startet boringen av produk-
sjonsbrønnene. Åtte brønner ble bo-
ret i første omgang. Riggen trakk seg
vekk for innretningen av plattform-
dekket i fjor sommer. Maersk Inter-
ceptor kom tilbake i november 2016
og ble brukt som boligrigg under
sammenkoplingen av plattformen. I
mars i år startet boringen av de fem
siste brønnene – to produsenter og
tre vanninjektorer.

Sparte 500 riggdøgn på Ivar Aasen
– får ansvaret for Barents

Ny majoritetseier og
fremtidstro på Vestbase

  
 

Drilling manager Inge Sundet,
AkerBP.
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For AS Norge har Ormen Lange
gitt inntekter i en størrelsesor-
den som tilsvarer driften av
rundt regnet alle høyskoler og
universiteter i landet. 

Feltet var det første av sitt slag da det
ble bygd ut. Banebrytende teknologi,
oppfinnsomhet og innovasjon måtte
til for å kunne produsere gass på så
dypt vann. Det ligger i et værhardt og
geologisk krevende område og har
prosessanlegget på land, hele 12 mil
unna. 

I september 2007 startet produk-
sjonen av gass fra Ormen Lange-fel-
tet. Dette markerte begynnelsen på
et industrieventyr for 10.000vis av in-
volverte.

Med ilandføring på Nyhamna i
Aukra og forsyning til kontinentet, har
Ormen Lange-gassen berørt mennes-
ker både lokalt, nasjonalt og interna-

sjonalt. 
– Ormen Lange har skapt positive

lokale ringvirkninger for Møre og
Romsdal. Gjennom ansettelser, en
omfattende lærlingeording og bruk av
lokale leverandører har Ormen Lange
bidratt til et enormt kompetanseløft
som hele regionen kan være stolt av.
Dette hadde vi ikke fått til uten god
dialog og samarbeid med lokalt næ-
ringsliv, kommuneadministrasjoner,
lokale politikere og lokalsamfunnet
for øvrig, opplyser Odin Estensen,
områdedirektør i Norske Shell.  

I 10 år har Nyhamna levert med
en stabilitet og en oppetid som svært
få andre anlegg i verden kan slå. Og
på det meste har produsert Ormen
Lange-gass tilsvart opptil 30 prosent
av Storbritannias totale gassforbruk. 

– Vi kan være stolte av at gass fra
Ormen Lange og Norge bidrar til at
Storbritannia erstatter kullkraft for å

redusere sine CO2-utslipp i tråd med
Paris-avtalen, forteller Estensen.

Nesten i mål med ekspansjonen
I 2013 startet Nyhamna Expansion-
prosjektet, hvis formål er å utvide ka-
pasiteten på anlegget for å motta gass
fra andre felt via rørsystemet Polar-
led, samt landbaserte kompressorer
for å øke utvinningen fra Ormen
Lange-feltet, som er et teknologie-
ventyr i seg selv.

Det store ekspansjonsprosjektet
er nesten i mål. Noen har sammenlig-
net prosjektet med en åpen hjerte-
operasjon, dette på grunn av de
komplekse modifikasjonsaktivitene
som har tatt plass midt i et anlegg
med kontinuerlig produksjon. Over
7.000 mennesker har vært tilknyttet
prosjektet på Nyhamna og mer enn
20.000 tonn med nytt utstyr er mon-
tert på landanlegget. Etter utvidelsen

har Nyhamna kapasitet til å proses-
sere gass tilsvarende forbruket til 22
millioner europeiske husstander.

– Under prosjektperioden har det
vært litt av en maurtue her, på det
meste hadde vi omkring 1.500 men-
nesker inne på anlegget. Vi har hånd-
tert et svært høyt aktivitetsnivå med
mange samtidige operasjoner, noe
som krever at alle involverte har et
høyt fokus på sikkerhet og risikosty-
ring. Jeg er svært stolt av det vi har
fått til i denne perioden. Gjennom et
tett samarbeid mellom driftsteamet
både i Kristiansund og på Nyhamna,
Shells prosjektorganisasjon og
kontraktørene har vi opprettholdt en
stabil og sikker leveranse av gass til
markedet, opplyser Trond Lofstad,
driftssjef ved Ormen Lange.

10 år med Ormen Lange
«Shell NYX overview»: Markert i gult er nytt utstyr som nå er integrert i anlegget.

Odin Estensen, områdedirektør i
Norske Shell. 
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Siden 2012 har det blitt 60 
prosent billigere å øke 
oljeproduksjonen med lett 
brønnintervensjon fra fartøy,
opplyser Statoil. I dag er 
Åsgard-feltet den største kunden
av lett brønnintervensjon.

Prisen per fat er om lag fire dollar og
den årlige produksjonsøkningen 38
000 fat per dag.

– Vi får gjort mer enn noen gang
tidligere med fartøyene våre. Utvik-
lingen har vært jevnt positiv og vi har
fått til forbedringer på tid og kostna-
der hvert år siden 2012, sier Øyvin
Jensen, leder for lett brønninterven-
sjon (LWI) i Boring og brønn i Statoil. 

For noen år siden brukte tre LWI-
fartøy samlet opp til 800 dager i året
for Statoil, og gjennomførte på det
meste 41 operasjoner. I år bruker to
fartøy til sammen om lag 400 dager
på cirka 55 operasjoner. I 2012 kostet
en operasjon med lett brønninterven-
sjon i gjennomsnitt 51,5 millioner kro-
ner.

I år er prisen nede i om lag 20 mil-
lioner, og Jensen mener LWI kan
klare å få ned kostnadene ytterligere
noen prosenter. 

Enheten tok tidlig i bruk LEAN-
verktøyene som Statoil bruker for å få

til forbedringer, og Jensen forteller at
dette har gitt god uttelling.

Støttefartøy
– Vi bruker i underkant av én uke per
jobb, og opererer bare i brønnen én
og en halv dag av denne tiden. Derfor
har vi fokusert på de flate partiene,
sier Jensen.

Dette er tiden der de ikke jobber i
brønnen, slik som under mobilisering,
demobilisering, klargjøring og frakting
av utstyr.

– Vi pleide å si at vi har Nordsjø-
ens dyreste supplybåter, fordi vi bruk-
te LWI-fartøyene til og fra land for å
hente utstyr. Da kunne en tur til land
fort koste 6-8 millioner kroner. Nå får
vi inn supplybåter, slik at vi kan bruke
LWI-fartøyene mest mulig til opera-
sjoner. Men det har vært en omfat-
tende jobb å få dette til, sier Jensen.

– I tillegg har vi funnet en del små
og store tids- og kostnadsbesparende
tiltak som i sum har hatt god effekt.
God planlegging er nøkkelen; å alltid

være i forkant og forberedt på neste
jobb. Det har gitt god resultater på
HMS, effektivitet og kostnader, sier
han.

Aktivitetsøkning
Åsgard-feltet er den største kunden
av lett brønnintervensjon. Elling Slet-
fjerding, leder for Petroleumsteknolo-
gi, er en stor tilhenger av tjenestene
han får fra fartøyene.

– Det har ført til at vi gjør vesentlig
flere jobber nå enn vi gjorde før. Ås-
gard er et rent «subseafelt». Det be-
tyr at LWI-fartøyene utgjør den mu-
ligheten vi har til å gjøre intervensjo-
ner. Effektivitetsforbedringene har
stor betydning for lønnsomheten vår,
sier Sletfjerding.

Han legger til at ikke alle brønnin-
tervensjonsoperasjonene dreier seg
om å øke produksjonen.

– Vi bruker også LWI på oppgaver
som vi normalt ville brukt rigg til. Det
dreier seg eksempelvis om forbere-
delser til pluggeoperasjoner. Dette
sparer vi en del kostnader på, og det
fører til bedre utnyttelse av riggene. I
2016 gjennomførte vi sju LWI-opera-
sjoner. Vi anslår at verdien av økt pro-
duksjon og datainnsamling i fjor var i
overkant av 1,7 milliarder, sier han.

Billigfatene blir stadig billigere

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  

Øyvin Jensen, leder for lett brønnintervensjon i Boring og brønn i Statoil.
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Informasjonssjef Svein Ildgruben i Wintershall.

Mesterprøven er bestått

Operatørens hjørne

Da Wintershall Norge i mai 2015
leverte «Plan for utbygging og
drift» (PUD) til Olje- og energi-
departementet var daværende
statsråd Tord Lien krystallklar i
talen til oss rundt bordet:
«Wintershall – det er nå dere
skal bestå mesterprøven!» Jeg
mener å huske at Hugo
Dijkgraaf, daværende prosjektdi-
rektør for Maria-utbyggingen –
og nylig tiltrådt administrerende
direktør i Wintershall Norge –
svarte: «We will.» 

Nå er fasiten på plass, og jeg vil tro at
Tord vil nikke anerkjennende og si:
«Dere har bestått!»

Maria-utbyggingen har gått på
skinner gjennom hele prosjektet selv
om det selvsagt av og til har vært noe
skinneslyng. En journalist spurte en
gang om det var fordi det er tysk pre-
sisjon. Jo, det er nok riktig fordi det
ligger i tysk mentalitet at det skal være
rett første gang, men faktum er at
Maria-prosjektet består av medarbei-
dere med både lang og bred prosjekt-
erfaring, spesielt fra norsk sokkel, men
også andre land. 

Til å være en undervannsutbygging
er Maria svært komplisert. De to

bunnrammene er knyttet til tre vert-
splattformer – Kristin, Åsgard og Hei-
drun – med totalt over 100 kilometer
rørledninger og navlestrenger. Det
har vært store ombygginger både på
Kristin og Heidrun, og det er mange
krysningspunkter mellom Maria-rør-
ledningene og annen infrastruktur.
Men selv om det er komplisert, er det
altså en svært lønnsom utbygging. Ry-
stad Energy rangerer den blant topp
tre av nyere utbygginger.

For meg har det vært interessant å

følge prosjektet fra innsiden, og det
har vært gledelig å se at Statoil, selve
mastodonten i norske oljeindustri, har
tatt så stort eierskap og hatt et opp-
riktig ønske om at prosjektet skal bli
vellykket. 

Nå kan man selvsagt på den ene
siden si at Maria i løpet av sine nær-

mere 30 år vil være en betydelig øko-
nomisk bidragsyter som sikrer en
lengre levetid på spesielt Kristin og
Åsgard. På den andre siden må vi til-
føye at uten Kristin, Åsgard og Hei-
drun hadde det ikke blitt noen Maria-
åpenbaring – i alle fall ikke i Norske-
havet.

Maria er 90 prosent norsk! 
Da oljekrisen slo inn i 2014 var norsk
leverandørindustri veldig rask med
omstilling. Det var tøffe tak for mange

bedrifter og ansatte. Hele verdikjeden
ble restrukturert. At rundt 50.000
kolleger mistet jobben ble for mange
en personlig og familiær katastrofe.
De fleste av oss kjenner noen som
dessverre ble berørt.

Prisene gikk ned, effektiviteten gikk
opp og norsk industri fikk nye ar-

beidsoppdrag fordi prosjekter ble
mer lønnsomme. Da Maria-prosjektet
gjorde opp status viste det seg at
norsk innhold var på hele 90 prosent.
La meg understreke at dette er reg-
net ut fra fakturaadressen til leveran-
dørene. Det betyr uansett at det har
vært en betydelig sysselsetting i norsk
industri både til havs og på land.

Lokalt i Kristiansund er Vestbase
det store hjulnavet for sysselsetting
og verdiskapning med Benor, Mariti-
me Waste Management, SAR, SR-
Transport og Halliburton i spissen for
Maria-leveranser. Siden juni måned i
år har Maria-utbyggingen stått for
over 50 prosent av all logistikk på
Vestbase. 

I Wintershall er vi klar over at
Vestbase og leverandørene har hatt
det svært hektisk. Boreriggen «Deep-
sea Stavanger» har vært så effektiv at
forsyningsbåtene har gått for full fart
både på tur og retur. På basen har
alle stått på for fullt for å losse og las-
te, og jeg har ikke hørt om én eneste
feilsending. 

Takk til alle som har bidratt til å
gjøre Maria-utbyggingen til en suksess.
Dere fortjener alle en rose. Den er
herved overlevert.

DeepWater i Verdal spesialiserer
seg på rustsikring. I de siste
årene har de fått flere kontakter
i Russland. Nylig ble de tildelt
nok en kontrakt verdt «et par
titalls millioner», som daglig
leder Svenn Magne Wigen sier
om verdien.

Kontrakten er en EPC-kontrakt til et
kaianlegg gassterminal. 

Wigen og DeepWater har lenge
jobbet målrettet mot det russiske
markedet. – Med støtte fra Innova-
sjon Norge har vi brukt mye ressurser
på å komme inn. Noe av det viktigste
var å bruke en russisk agent som re-
presenterer oss der borte. Det er en
absolutt forutsetning hvis man skal nå
fram. Russerne har en filosofi om at
de ikke skal importere noe som helst
av teknologi, så det er en barriere
man må igjennom. Da er en lokal re-
presentant viktig, sier Wigen.

Den målrettede jobbingen har gitt
gode resultat for DeepWater. Så
langt kommer 2/3 av omsetningen fra
russiske kontrakter – og flere er innen
rekkevidde, forteller Wigen.

DeepWater vokser i Russland

«For meg har det vært interessant å følge 
prosjektet fra innsiden, og det har vært gledelig 
å se at Statoil, selve mastodonten i norske 

oljeindustri, har tatt så stort eierskap og hatt et
oppriktig ønske om at prosjektet skal bli vellykket.»

Daglig leder Svenn Magne Wigen ser store muligheter for nye kontrakter i Russland.
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En langsiktig kontakt med Shell
har gitt ny giv og optimisme ved
Aker Solutions i Kristiansund.

Kontakten omfatter vedlikehold og
modifikasjon på Draugen og Nyham-
na, og har en varighet på fire år med
opsjoner på opp inntil sju år.

– Dette er veldig positivt for oss.
Kontrakten kan i beste fall gi 11 år
med jobb. Samtidig er det godt å
være tilbake på Draugen. Det har
vært fem år siden sist, så dette liker vi,
forteller Svein Erik Odde, Prosjektle-

der Aker Solutions i Kristiansund.
Før tildelingen var det mye usik-

kerhet i organisasjonen knyttet til
kontorets videre eksistens.

– Vi hadde en plan B, men, vi vet
jo ikke hva som ville blitt resultatet av
den. Så denne kontrakten var kjær-
kommen. Nå råder optimismen, og vi
gleder oss til å komme i gang, sier
Odde. 

Pr. i dag sysselsetter avdelingen ca.
50 personer, og den nye kontrakten
vil resultere i nyansettelser.

Shell-kontrakt gir optimisme hos
Aker Solutions i Kristiansund

Statoil har tildelt morselskapet
til RO Solutions, Halvorsen 
TEC, kontrakten for 
vannbehandlingsmodulen til
Johan Castberg-feltet. 

RO Solutions, som er basert i Verdal,
er ansvarlig for oksygenfjerningsanleg-
get som inngår i anlegget. Selskapet
har en selvutviklet og  patentert tek-
nologi som var et av flere suksesskri-
terier til å vinne Castberg kontrakten.  

– Castberg er det viktigste vannbe-
handlingsprosjektet på norsk sokkel i
år og neste år, og enda viktigere det
første feltet som tar i bruk membra-
ner for oksygenfjerning i stor skala,
konkurransen har således vært knall-
hard da en slik referanse er veldig ver-
difull. Derfor er tildelingen veldig gle-
delig og kjærkommen og et resultatet
av hardt og målrettet innovasjons og

kommersialiseringsarbeid over tid. Og
det viser at strategien Halvorsen og
RO Solutions har lagt fungerer og at
vi til sammen har et team og teknolo-
gi i verdensklasse, opplyser Terje
Skjevik, Managing Director RO Soluti-
ons AS

– RO Solutions er med dette ver-
densledende innen olje og gass på
teknologi for fjerning av oksygen fra
sjøvann ved hjelp av membraner, leg-
ger Skjevik til.

Forventer internasjonal vekst
RO Solutions har spesialisert seg og
har patentert teknologi for fjerning av
oksygen i sjøvann for olje og gass for-
mål ved bruk av membraner for pro-
sessbehandling og vanninjeksjon. I ja-
nuar 2017 kjøpte Halvorsen TEC ma-
joriteten av aksjene i RO Solutions for
å styrke sin satsing innenfor vannbe-

handling for olje og gass markedet
med teknologi som bidrar til økt kon-
kurransekraft, noe Castberg kontrak-
ten blir et synlig bevis på. Halvorsen-
konsernet har levert flere prosjekter
innen vannbehandling og sammen ser
selskapene et godt potensial for vi-
dere vekst, hvorav størsteparten av
veksten ventes å skje i det internasjo-
nale markedet. 

Eiere av selskapet er Halvorsen
TEC AS, Beitstadfjorden AS og Terje
Skjevik. 

FEED-arbeidet på Castberg for-
ventes å foregå ut 2017, når endelig
investeringsbeslutning for Castberg
etter planen skal foretas. Kontrakten
som er inngått dekker designarbeidet
og gir rett til avrop på byggingen av
oksygenfjerningsanlegget, forutsatt
Statoils endelige investeringsbeslut-
ning for Castberg-feltet.

Prestisjekontrakt til RO Solutions

RO Solutions er et datterselskap av
Halvorsen TEC, hvor Svein Helge
Pettersen er daglig leder.

Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker
Solutions i Kristiansund.

God stemning hos Aker Solutions
etter Shell-kontrakten.
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Olje-og gasskonferansen

Orkangerkonferansen
Bårdshaug Herregård, torsdag 24. mai 2018
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Etter konkursen har Reinertsen
startet et nytt selskap –
Reinertsen New Energy. Nye
subsealøsninger og hydrogen 
står sentralt.

– Dette er ikke en reetablering eller
en direkte videreføring av Reinertsen,
vi har en annen profil og fokus, fortel-
ler Geir Suul, som er direktør det nye
selskapet.  

Det som blant annet er nytt er at
vi jobber med nye energiformer, da
spesielt hydrogen. Samtidig jobber vi
videre med det vi tidligere gjorde
innen subsea, hvor vi hadde kommet
langt med å utvike produktuavhengi-
ge tjenester for utbygginger i et mar-
ked som er veldig styrt av EPC-leve-
randører, sier Suul.  

Med stadig mer prosessering på
havbunnen må man begynne å tenke
på samme måte som man gjør på
plattformbaserte prosessanlegg, me-
ner han 

– Når man jobber topside, setter
man samme de beste komponen-
tene, uansett leverandør, mens det
for havbunnsinstallasjoner har værten
tradisjon for at alt blir levert av en en-
kelt leverandør, og de produktene
den leverandøren ofte selv produse-
rer eller foretrekker. Vi mener det er
et marked for produktuavhengige le-

verandører som kan fylle rollen som
subsea arkitekt eller systemintegrator.
Dette er en rolle vi ønsker oss,  for-
klarer Suul.

Satsingen har allerede båret fruk-
ter. På utbyggingen av Fenja-feltet
hvor VNG er operatør, er Reinertsen
New Energy med som «owners engi-
neer», og bistår VNG med å finne de
beste tekniske og kosteffektive løs-
ningene.

Reinertsen har også fått tillit hos
Shell hvor de nå jobber med konsept-
valg for Ormen Lange Late Life Reco-
very. Dette er neste fase av Ormen
Lange hvor nødvendig trykkstøtte er
et sentralt spørsmål – subsea eller på
plattform.

– I slike roller er det veldig viktig å
være produktuavhengig, så det passer
oss veldig godt, sier han.

Stor tro på hydrogenproduksjon
Det knytter seg enda større forven-
tinger til selskapets satsing innen
hydrogen.

Reinertsen har i samarbeid med
Sintef utviklet ny teknologi som kan
resultere i store teknologiske frem-
skritt innen CO2-rensing og hydro-
genproduksjon.  Ideen er å trekke
karbonet ut av naturgass før forbren-
ning, i stedet for å rense avgassen, slik
det gjøres på Test Center Mongstad.

Teknologien er basert på en palla-
dium membran som skiller ut hydro-
gen i tillegg til CO2 fra naturgassen.
Slik er planen å rense CO2- og pro-
dusere billig hydrogen samtidig. 

– Vårt mål er å videreutvikle tek-
nologien og selge hydrogenseparato-
rer. Vi ser også på mulighetene rundt
hydrogen som en energibærer, og
hva som skal til for å få på plass hele
verdikjeden. Vi har gjennomført
mange studier for gass- og energisel-
skapene hvor vi har utredet hydrogen
produksjonsanlegg med karbonfangst
(CCS). Markedet er stort, både fer-
ger, hurtigbåter og større skip kan
bruke hydrogen som drivstoff, og det
er ikke vanskeligere å transportere
enn bensin. 

Skal man tenke virkelig stort, så
kan man se for seg at Tjeldbergodden
på sikt går over til å bli en hydrogen-
fabrikk, hvor man konverterer natur-
gass til hydrogen og samtidig renser
CO2. Norge har per i dag stor kapa-
sitet til å deponere CO2. Vi kan
sende ren hydrogen en vei og ta i
mot og deponere CO2 på sokkelen.
Norge har naturgitte forutsetninger
for å lykkes med dette, og vi har stor
tro på at teknologien vår kan bli en
viktig brikke,  sier Suul. 

– Dette er et veldig viktig satsings-
område for oss. Det grønne skiftet

kommer raskere enn vi aner. Vi ser
det allerede i Europa.  Det er viktig at
norsk olje og gassnæring blir med på
denne utviklingen. Vi har nå en mulig-
het til å ta en ledende rolle i å levere
konkurransedyktig energi uten CO2-
avtrykk, avslutter Suul.

Reinertsen satser på ny energi

Geir Suul er direktør i det nye
selskapet Reinertsen New Energy.
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Med nesten 40 år i bransjen, har
Ottar Minsaas vært med på både
opp og nedturer. De siste 15
årene har han vært samfunns-
kontakt i Total E&P Norge, og
har på nært hold sett olje- og
gassindustriens samhandling 
med omverdenen.

– Vi har som industri dessverre en
tendens til å «lukke døra» mot ung-
dommen i nedgangstider. Vi skal ikke
ansette og kommuniserer lite eller
ingenting om fremtidsmulighetene
innen næringen. I Total har vi for ek-
sempel hatt ansettelsesstopp i 2,5 år,
sier den nylig pensjonerte og utflytte-
de sørtrønderen.

Minsaas er utdannet strukturgeo-
log fra Universitetet i Bergen, og
«måtte» begynne i oljebransjen da
drømmejobben som statsgeolog i
NGU viste seg å være høythengende
frukt. 

– Det var litt som å bite i det sure
eplet, dette var fremdeles en ny in-
dustri i Norge. Så jeg begynte i ELF
Aquitaine Norge, og har ikke angret
en dag, sier Minsaas.  

I sin yrkesaktive karriere ble han
sendt for å jobbe med leting i Kame-

run, etter i 1983 å egentlig ha søkt seg
til den nyåpnede aktiviteten Barents-
havet, vært letesjef for ELF i deler av
Europa og noen land i Vest-Afrika,
med bopel i Paris, han har vært sjefs-
geolog i ELF Petroleum Norge i sju år
og jobbet fire år i Norsk Olje og Gass
med ansvar leting og ressursutvikling
og IT. Her var han blant annet arki-
tekten bak TFO-tildelingene slik vi
kjenner dem i dag. 

– Dette har vært en fantastisk reise
i tid. Dette er en bransje med ‘et hav
av muligheter’ og hvor man virkelig
kan bidra og bruke seg selv, og få mye
tilbake, sier Minsaas engasjert.  

– Vi må ta inn folk
Som relativt fersk pensjonist er han

opptatt av at Norge har godt utdan-
nede og skarpe hoder til å ta over et-
ter de som trer ut av bransjen når
pensjonsklokka ringer.    

– Vi jobber på mange måter i en
‘berg- og dalbane’ industri. Vi vet ned-
turene kommer, og når de kommer,
så tar vi ikke inn nye mennesker, og
kutter kommunikasjonen med stu-
dentene. Det mener jeg er et dårlig
signal å sende til de som skal velge en
yrkesvei. Ett øyeblikk oppfordrer vi til
å velge oljebransjen, neste øyeblikk er
det ansettelsesstopp og vi kutter an-
tall ansatte. Vi må sørge for å ta inn
folk, selv om det er vanskelig, og vi
må fortelle at mulighetene og utfor-
dringene kommer og at det vil treng-
es kunnskap for å møte disse, sier
Minsaas. 

Resultatene er at søkertallene til
utdanningsløpene som skal holde hju-
lene i gang i Norges viktigste industri
går ned. 

Minsaas minner om at norsk olje
og gass, med Norskehavet i spissen er
en teknologidriver i verdensklasse.
Dette er underkommunisert, mener
han.

– Åsgard subsea-kompresjon er en
teknologisk revolusjon. Dette åpner

for mulig utvinning av teknisk kompli-
serte reservoarer som til nå har blitt
liggende på hylla. Andre felt som har
drevet det som er teknologisk mulig
fremover er Kristin utbyggingen og
Ormen Lange, og snart kommer ver-
dens største SPAR-plattform dit for å
produsere Aasta Hansteen. På ut-
gangspunkt i utfordringene i Norske-
havet bl.a. med tanke på havdyp, re-
servoar- og havbunnsforhold, blir de
teknologiske grensene hele tiden flyt-
tet. Vi har løst utfordringene, og skapt
løsninger som kan eksporteres og bi-
drar til Norsk leverandørindustris suk-
sess ute, sier han. 

– Vi har aldri vært flinke nok til å få
frem alt det fantastiske vi har fått til,
og bidraget vi har gitt til velferdssta-

ten, sier han.
Minsaas trekker også fram den

øket forståelsen av havrommet som
har kommet på grunn av oljeindustri-
en.

– For å ta et konkret eksempel. Su-
larevet og korallene på Haltenbanken
var mer eller mindre totalt ukjent før
havbunnen ble kartlagt i forbindelse
med leggingen av Haltenpipe og i for-
kant av de mange leteboringene i
årene etterpå, sier han. 

Savner politikere på hugget
Minsaas er imponert over aktiviteten
som har kommet med petroleums-
virksomheten til Midt-Norge, men
savner mer politiske engasjement. 

– Trøndelagspolitikerne har frem-
deles mye å lære av sine kolleger i
Rogaland. Det blir ofte for mye unø-
dig kniving mellom fylkene. Man har
også hatt feilsatsinger som MOLGA,
så jeg har savnet evnen til å se det
store bildet. De må jobbe mer samlet
og målrettet over tid, samtidig som
de må bruke de kanalene de har for å
framsnakke industrien, sier han. Han
har imidlertid stor tro på at mye vil bli
til det bedre når det nye Trøndelag er
et faktum fra januar 2018.

Men det finnes hederlige unntak.
– Enkelte politikere i Trøndelagsregi-
onen er veldig gode i forhold til å
framsnakke og jobbe for industrien.
Jeg har et sterk inntrykk av at næring-
en føler seg velkommen i både Stjør-
dal og Orkanger. Og se på Kristian-

sund som har greid å bygge opp den
mest profesjonelle forsyningsbasen i
Norge, og et solid driftsmiljø. Oljeut-
valget har jobbet meget godt
gjennom alle år. Jeg husker de var på
besøk hos oss i Stavanger i forbin-
delse med en forstående leteboring i
Norskehavet, da de dro la de igjen en
komplett liste over alle leverandører i
Kristiansund med omegn, store og
små, som kunne værte aktuelle, kom-
plett med all kontaktinformasjon, sier
han.   

Som den gode trønder han er,
oppvokst på Levanger, er han meget
stolt av det Midt-Norge har fått til.
– Aksen Kristiansund, Orkanger,
Trondheim, Stjørdal og Verdal er im-
ponerende. Her har vi alt fra det tek-
niske og operasjonelle til det høytek-
nologiske. Flefaselaben til Sintef på
Tiller har utviklet modeller som bru-
kes i hele verden for transport av olje,
gass og vann i samme rør. Og forsk-
ningsmiljøet i Trondheim er i ver-
densklasse innen sine felt. Der er ing-
en tilfeldighet at Statoil valgte å legge
all sin satsing på IOR til Trondheim,
sier han.

Meget imponert er han også over
Kværner Verdal sin evne til å hele ti-
den tilpasse seg markedet, og å vinne
kontrakter mot lavkostland.

– De har vist at omstilling er en
kontant prosess, og er et meget godt
eksempel på at man må fokusere på
sine sterke sider, sier Minsaas.

Dette må vi være stolte av og få
frem, slik at hele landet, og spesielt
ungdommen, ser hvor enormt viktig
oljen er og fortsatt vil være, avslutter
Minsaas.

– Ikke steng døra for ungdommen

Ottar Minsaas på jobb og i fritid.
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Med installering av hydraulisk bucking unit
som skrur subseautstyr for Aasta Hansteen
er Oss-nor på plass i Sandnessjøen.

Maskinen som håndterer dimensjoner på opptil 22
tommer gjør at Oss-nor kan utføre flere arbeids-
oppgaver og unngår tidkrevende og kostbar trans-
port langs vinterveier for å utføre jobben lengere
sør i Norge.

Selskapet har en langsiktig avtale med Statoil for
kutting og gjenging av OCTG inkludert skrutjenes-
ter for Norskehavet og Barentshavet.

– Vår tilstedeværelse i Sandnessjøen startet 1.
oktober. Fra 1. desember vil vi ha lokalt ansatte. Vi
satser på en gradvis opptrapping av aktivitet og tje-
nestespekter når behovet melder seg, sier Stein
Arne Schnell, adm. dir. i Oss-nor.

Bucking uniten er plassert i Statoil og Aker BP

sin nybygde subseahall på Horvneset i Sandnessjø-
en.

Leverandørindustrien på Helgeland har allerede
levert varer og tjenester for nærmere 1 milliard
kroner til Polarled og Aasta Hansteen, skriver inter-
esseorganisasjonen Petro Arctic. Dette skal være
langt over forventningene til Statoil og myndighe-
tene.

Oss-Nor etablert i Sandnessjøen

Stein Arne Schnell, adm. dir. i Oss-Nor, satser på
en gradvis opptrapping av aktivitet og
tjenestespekter i Sandnessjøen.

Kværner er tildelt en byggekontrakt til
Repsol på byggingen av permanent støtte-
strukturer for Yme og gir jobb til 60-70 
personer på Kværner Verdal. Levering skal
finne sted i juni/juli 2018. 
Dette er en viktig kontrakt for Kværner Verdal og
passer godt inn sammen med byggingen av stålun-
derstellene til Johan Sverdrup og de 4 blisterne til
Njord som skal leveres neste år.

Strukturen er 38 m høy og om lag 1.300 tonn
tung, og planlegging, innkjøp og metodearbeid star-
ter straks med produksjonsstart i januar 2018.

Da Repsol Norge overtok skandaleplattformen i
2014 fikk de etter flere utsatte frister fjernet den
ubrukte plattformen i fjor høst. Partnere på Yme-li-
sensen er Repsol, Okea, Lotus og Kuipec. Okea,
som er basert i Trondheim, jakter nå på en opp-
jekkbar rigg som kan hente opp oljen.

Kværner Verdal
får Yme-kontrakt
på 70 millioner
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Prezioso Linjebygg har overdratt
sin selvutviklede teknologi for
offshorearbeid  i den såkalte
skvalpesonen til en gruppe ansat-
te i Trondheim. 
Det nye selskapet, Oceantech Inn-
ovation AS, ledes av tidligere salgssjef
i Prezioso Linjebygg, Bernt Schjetne. I
tillegg til Bernt Schjetne er Geir Ingar
Bjørnsen og Kristian Ohr gått inn som
medeiere i det nye selskapet.

Skvalpesonen er den øvre del av
havet, der bølger og strøm gjør det
vanskelig å benytte vanlig subseatek-
nologi for inspeksjon og reparasjon av
plattformer. 

Prezioso Linjebygg har gjennom de
siste ti årene utviklet innovative me-
toder for dette, som har blitt godt
mottatt i markedet. Linjebygg har ho-
vedkontor i Molde, mens senter for
skvalpesone-konseptet har vært
Trondheim, med tørrdokka i Dora II
som base for utvikling og testing av

utstyr.

– Trenger mer fokus
Adm. dir. Terje Hellum i Prezioso Lin-
jebygg sier i en kommentar at tiden
nå var kommet for å ta skvalpesone-
produktet et steg videre. 

–Vi har hatt stor suksess med den-
ne satsingen, men mener at dette ni-
sjeproduktet trenger enda mer fokus
fremover for å kunne utvikle seg
innenfor flere bransjer. Nå er Prezio-
so Linjebygg blitt en del av et stort,
internasjonalt konsern, og vi vil frem-
over fokusere mest på kjernevirksom-
heten som er inspeksjon, vedlikehold
og modifikasjoner av olje- og gassin-
stallasjoner. Vi er glade for å ha fått på
plass denne løsningen, og at vi fortsatt
kan tilby undervannsarbeider til våre
kunder gjennom et strategisk samar-
beid med Oceantech Innovation. Vi
gratulerer våre kolleger med denne
friske satsingen, og vi er trygge på at

det er en god løsning for begge par-
ter, opplyser Hellum.

Bernt Schjetne, adm. dir.  i Ocean-

tech Innovation er både optimistisk
og spent på fremtiden for det nye sel-
skapet. 

– Jeg har sett hvordan alt som er
utviklet her på Dora har løst mange
utfordringer for kunder i inn- og ut-
land. Vi som har gått inn i det nye sel-
skapet har en brennende interesse
for å utvikle dette videre, og vi har
stor tro på konseptet. Vi har nå skaf-
fet oss rettigheter til å bruke produkt-
navnet «Splash Zone Concept» og vi
har lisens på alle patentene knyttet til
produktet. Vi vil kunne selge disse tje-
nestene tilbake til Prezioso Linjebygg
gjennom deres kontrakter i offshore-
markedet, men også til andre kunder i
maritim sektor og innenfor opp-
drettsnæringen. Vi håper dette blir
godt mottatt i markedet, og vi lover
at vi skal bidra til å løse små og store
utfordringer i skvalpesonen, forteller
Schjetne.

Det nye selskapet Oceantech Inn-
ovation er operativt i Skippergata 16 i
Trondheim fra 1. november 2017.
Prezioso Linjebygg har fortsatt sitt av-
delingskontor for Trondheim i Skip-
pergata 14 (Trondheim Maritime
Senter).

Overtar banebrytende teknologi
fra Linjebygg

Bilde fra undertegning av avtaler. F.v.: Geir Ingar Bjørnsen (Oceantech
Innovation), Kristian Ohr (Oceantech Innovation), Terje Hellum (Prezioso
Linjebygg) og Bernt Schjetne (Oceantech Innovation).

VNG Norge klarer å redusere
utbyggingskostnadene med drygt
1 mrd. Adm. dir. Atle Sonesen er
både stolt og glad for de 
oppnådde besparelsene.

Også VNG har klart å spare store be-
løp på sin brønnboring. Sonesen sier
at alle de siste boreprosjketene på-
norsk sokkel har vist store forbedring-
er på boreeffektivitet, og VNG regner
med å se det sammen når de nye
Fenja-brønnene nå skal bores.

Også når det gjelder subsea pro-
duksjonssystemer har responsen i
markedet vært lovendeog Technip
FMC er tildelt intensjonsavtale for
subsea produksjonssystem samt
strukturer, rørledninger og kontrollka-
bler. Rørledningene forventesi produ-
sert på TechnipFMC sitt produksjons-
anlegg på Orkanger.

Femja skal knyttes opp til Njord,
og planen er levering av PUD innen
utgangen av året og produksjonsstart
i 2021.

Spesialutstyr for arbeid i skvalpesonen, testet ut på Dora 2 i Trondheim.

Fenja sparer 1,5 milliarder

Atle Sonesen er adm. dir. i VNG Norge.
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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. 

Norge har i følge Oslo
Economics tjent 2 800 milliarder
kroner på olje og gass i «nord-
områdene», som søringene kaller
virksomheten nord for 62. bred-
degrad.

Fremtiden for petroleumsindustrien
ligger nordover, fra Kristiansund i
Midt-Norge til Hammerfest ut mot
Barentshavet. Fortsatt ligger det store
gassfelt som blir viktig både for miljø i
Europa og globalt klima, og det er
store oljeressurser som kan bygges
ut. Det er et godt utgangspunkt for
samordning av mange funn. 

Skal planen om å gå nordover lyk-
kes for myndighetene, må de samtidig
skjønne at næringen ikke kan være så
sterkt sentralisert og knyttet til «Sør-
vestlandet» - gjennom kontrakter og
historiske bindinger. Miljøer som Kris-
tiansund, Sandnessjøen og Hammer-
fest vil ikke lenge sitte stille og se på at
baser og hovedkontor i Nordsjø-bas-
senget også skal styre utviklingen og
verdiskapingen nordover. Vi tre har
de samme politiske utfordringene.

Samfunnsmessige virkninger
Regjeringen har laget en ny veileder
for utbygging og drift av en petro-
leumsforekomst. Det er en målsetting
at funn skal skape størst mulige verdi-
er for samfunnet. Det skal legges til
rette for positive lokale og regionale
ringvirkninger. Tidlig i en prosess skal
det gjøres analyser av kompetanse,
kapasitet, arbeidskraftbehov og kom-
petansehevende tiltak. 

Formålet med en konsekvensut-
redning (KU) er å klargjøre virkning-
ene av en utbygging eller et anlegg og
driften, for miljø inkludert kul-
turminner, naturressurser og
samfunn. KU-prosessen skal
være åpen. Samfunnsmessige
konsekvenser av en utbygging
beskriver hvordan en skal nyt-
tiggjøre lokalt og regionalt næ-
ringsliv. Rundt disse tingene
må operatører og lisenser bli
bedre, og myndighetene bør
passe på at veilederens inten-
sjoner etterfølges.

Jevnere aktivitet
Den fire år lange krisen med
kostnader og dårlig gjennom-
føring, også koblet til fall i olje-
og gassprisene, har ført til ny
sentralisering og avmagring av
driftsmiljøene i nord. I betyde-
lig grad er vi i utviklingen sendt
tilbake i utvikling – et godt

stykke på vei dit vi var da «nordområ-
dene» skulle åpnes med Draugen og
Heidrun (vedtatt i Stortinget 19. de-
sember 1988).

Det er mange blokker som deles
ut i rundene, men det er svært lite le-
teboring i Norskehavet. Jevnere akti-
vitet sikrer også arbeidsplasser i frem-
tiden.

Blir det ikke verdiskaping i landsde-
lene, og oppbygging av kompetanse
med utdanning og læreplasser, mak-

ter heller ikke næringen å holde sin
posisjon. De lange seilingsdistansene
fra sør til nord kan ikke forsvares øko-
nomisk og driftsmessig.  Distriktspoli-
tisk er det også store forpliktelser, og
det er krav om god sikkerhet i opera-
sjoner. Krisen har virkelig satt oss til-
bake med kraftig sentralisering. Mye
skyldes uforutsigbare tilstander og
nye utsettelser.

Etter at de «enkle fatene» er tatt
I Ressursrapport 2017 skriver Oljedi-
rektoratet at myndighetene forventer
at alle ressurser som bidrar til verdier
for samfunnet blir produsert. Det er

ikke bare de enkle fatene som skal
hentes ut. Jobben skal gjøres fullt ut,
som igjen krever at vi opprettholder
sterke fagmiljøer og får frem ny tek-
nologi. 

Byer som Kristiansund, Sandnes-
sjøen og Hammerfest er strategisk
viktige landfester som det bør satses
på.

Valgresultatet i 2017 viser at vel-
gerne synes industrien har en stor be-
tydning for utviklingen av Norge som

et av verdens beste samfunn å bo.
Norge ønsker å bidra med miljømes-
sige løsninger i Europa med sikker
forsyning av gass. I noen hektiske valg-
uker kan det oppstå mye støy i miljø-
debatten. Etterpå er det stille. Å skus-
le bort ressurser som er oppdaget,
ser ikke ut til å bli en farbar vei. 

I Norge har vi produsert olje og
gass i 50 år. I Kristiansund har vi vært
med i 24 år, Sandnessjøen i 20 år og
Hammerfest i ti år. Letevirksomheten
i nord startet allerede i 1980. Det har
tatt tid å finne veien nordover – og på
lokalplan er det gjort enorme investe-
ringer.

Det er 77 funn som ennå ikke er
realisert på norsk kontinentalsokkel.

Maria, Njord og Åsgard
Her i Kristiansund har vi noen ferske
suksess-historier: 

• Maria-feltet har bevist hva rask
og effektiv boring kan føre til. Alle
parter som er involvert i denne ope-
rasjonen med å få frem et tilknyt-
ningsprosjekt med gode løsninger,
kan være fornøyd med gjennomfø-
ringsevnen. Nå kan vi fremheve Win-
tershall som en ny dyktig utbyggings-
operatør.

• En annen suksess er funn som
kobles på Njord feltsenter. Njord så
sliten ut for kort tid siden. Nå er det
en make over som pågår, og det er
samlet store tilleggsressurser med
Bauge og Fenja som bidrar positivt til
volumer for 20 nye driftsår.

• Åsgard havbunnskompresjon er
en teknologi som holder verdensklas-
se. Det gikk 22 måneder med konti-
nuerlig drift før en reservedel måtte
mobiliseres.

Det pågår for tiden 12 feltutbyg-
gingsprosjekter på norsk sokkel. I Kris-
tiansunds nedslagsfelt er det disse vi
satser på i det korte bildet: 

Maria, Aasta Hansteen/Polarled,
Njord, Bauge, Dvalin, Trestakk og
Fenja. 

Johan Castberg, Snadd og Snorre
Expansion leverer PUD. Det blir mye
brønn og boring «nordover».

Leverandørindustrien langs kysten
trenger et forutsigbart aktivitetsbilde.
Kontrakter bør tilpasses lokale for-
hold og mindre bedrifter. Som verts-
kommune for oljen er vi opptatt av
menneskene og arbeidsplassene.

Mange arbeidsplasser er gått
tapt i løpet av fire år. I Kristian-
sund har vi kapasitet til å mes-
tre en oppgang. Vi etterspør
en fornuftig arbeidspolitikk
med en kontrollert vekst. Pe-
troleumsressursene skal forval-
tes i et langsiktig perspektiv.
Det skal tas nødvendige hen-
syn til distriktspolitiske interes-
ser.

Det kan se ut som utbyg-
gingsprosjektene på Halten-
banken har god timing med
hensyn til etterspørsel og pris.
Vi kan treffe planken helt per-
fekt.

Tre base-byer samarbeider

«Blir det ikke verdiskaping i
landsdelene, og oppbygging av
kompetanse med utdanning og
læreplasser, makter heller ikke 
næringen å holde sin posisjon.»

Vestbase.
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Den tverrindustrielle klyngen
iKuben i Molde ble mandag til-
delt status som Norwegian
Centre of Expertise (NCE). Det
betyr at NCE iKuben blir et
nasjonalt senter for omstilling og
innovasjon.

Klyngen får som NCE en grunnfinan-
siering på 25 millioner kroner de før-
ste fem årene, med en mulighet for
tilsvarende finansiering i nye fem år.
NCE iKuben skal ha spesielt fokus på
å få til rask omstilling i praksis. Digitali-
sering, bærekraft og nye forretnings-
modeller er stikkord.

– IKubens styrke er at vi arbeider
på tvers av alle bransjer. Det er flere
petroleumsbedrifter med, spesielt
innen utstyrsleveranser og enginee-
ring. Men det er absolutt plass til flere
og mange bedrifter innen den katego-
rien ville ha stor nytte av å være med.
IKuben skal nå, med NCE-status og
hurtig omstilling som tematikk jobbe
mer med innovasjon, digitalisering og
bærekraftig virksomhet. 

Vi I Brunvoll ser denne omstilling-
en som meget viktig og er derfor en
sentral deltagerbedrft i iKuben. Delta-
gelse her gir et verdifullt nettverk og
vi har erfart at man får gjort så mye
mer når man engasjerer seg og arbei-

der med FoU prosjekt sammen med
andre bedrifter fra ulike bransjer. Del-
tagelse anbefales på det sterkeste om
man vil engasjere seg og delta aktivt,
sier Odd Tore Finnøy adm.dir i Brun-
voll og styreleder i iKuben. 

Det nasjonale klyngeprogrammet
som tildeler NCE etter sylskarp kon-
kurranse, eies av Innovasjon Norge,
Norges Forskningsråd og SIVA  Det
var bare to klynger som fikk NCE-sta-
tus. I tillegg til iKuben er det NCE
Energy Technology (tidligere Arena
Subsea Valley). 

Et viktig løft
NCE iKubens daglige leder, Hilde As-
pås mener at statusen som NCE og
ressursene som følger med den, er et
viktig løft for næringslivet både i regi-
onen og nasjonalt.

– Jeg vil påstå at dette kan bety
veldig mye i praksis. Det er dramatis-
ke tider, der norsk næringsliv i alle
bransjer og sektorer møter store ut-
fordringer. Nå er det viktig å få til rask
og reell omstilling, sier Aspås.

– Alle må tenke nytt og annerledes
og snu seg fort rundt, skal vi henge
med i digitalisering, bærekraftige løs-
ninger og nye måter å tjene penger
på. Det er her NCE iKuben har kom-
petanse og metoder som allerede

hjelper bedrifter og klynger i hele
Norge. Vi har fått nasjonal oppmerk-
somhet for å ha skapt Norges første
prototypelab for næringslivet ved
ProtoMore Kunnskapspark, der be-
driftene får hjelp til nytenkende pro-
sesser og å lage prototyper som tes-
tes raskt mot kunder, sier Aspås.

– Vi er en klynge av bedrifter som
er forskjellige, som jobber innen
mange bransjer. Det er private og of-
fentlige bedrifter i alle størrelser som

møtes. Denne  profilen på tvers av
bransjer er unik blant klyngene i Nor-
ge, og det er en stor styrke å være
forskjellig når vi skal omstille oss, sier
Aspås.

iKuben startet i 2009 som et rent
Moldebasert initiativ. Klyngen har nå
tatt en nasjonal posisjon med 46 eier-
bedrifter og -organisasjoner på Nord-
vestlandet, i Innlandet og Oslo. Eier-
bedriftene representerer 62 milliar-
der i omsetning og 14.800 ansatte.

iKuben tildelt NCE-status

I disse dager er det 20 år siden
Norne startet produksjonen. Fra
feltet som nesten ikke ble funnet,
og som skulle vært stengt ned i
2014, er det til nå tatt opp verdi-
er for 177 milliarder norske kro-
ner.

Årlig produseres energi nok til å dek-
ke 20 prosent av Norges elektrisitets-
forbruk, og planen er å fortsette til ut-
over 2030. 

– Det går fordi skipet er i utmerket
teknisk stand, og området langt fra
ferdig utviklet, opplyser Sverre Koje-
dal, informasjonssjef i Statoil Drift
Nord.

Ved produksjonsstart var oljepri-
sen i underkant av 20 dollar fatet, året
etter var den nede i 10. Men utbyg-
gingen gikk unna på rekordtid, og et-
ter seks år var feltet i drift. Prosjektet
ble ferdigstilt under budsjett og tre
dager etter plan for oppstart fastsatt i
Plan for utbygging og drift (PUD).

Den første lasten forlot Norne 27.
november 1997. Til nå er det blitt
826 laster, opplyser Statoil.

Begynnelsen
Den første leteriggen ankret opp i
Harstad 15. mai 1980. Forventning-
ene var høye både i Statoil og i Nord-
Norge. Nå skulle det virkelige olje-

eventyret starte. Lokalpolitikerne var
på banen med forslag om forsynings-
base, helikopterbase og ilandførings-
anlegg. Alle antok at det hele skulle
utvikle seg raskt, men etter hvert av-
tok optimismen, det å finne olje er
slett ikke så enkelt som mange synes
å tro.

Den første blokken i Norskehavet
ble tildelt i 1982, og letemiljøet i Har-
stad saumfarte havbunnen og under-
grunnen i årene som fulgte etter
hvert som blokkene ble tildelt og de
fikk anledning til å lete. Det skulle
imidlertid gå mange år før det første
funnet ble gjort.

Den siste brønnen
Det var som så mange ganger, den
berømte siste brønnen. Særlig én
mann har fått æren for at brønnen ble
boret: Harstadgeologen Magnar Lar-
sen. Han hadde en ide om hvor oljen
hadde tatt veien, og ville prøve en sis-
te gang. Han argumenterte, fikk
gjennomslag, og han fant. 

Nornefunnet ble begynnelsen. En-
delig var oljen kommet til Nord-Nor-
ge. Og med driftsorganisasjonen i
Harstad, helikopterbase i Brønnøy-
sund og forsyningsbase i Sandnessjø-
en har Norne delt godt av godene og
skapt betydelige ringvirkninger i lands-
delen.

Betydningen av infrastruktur
Fordelen med å ha infrastruktur på
plass er åpenbar. Så lenge skipet ligger
der lønner det seg å lete videre i om-
rådet. Målet er maksimal utnyttelse av
eksisterende infrastruktur, og Norne
har god tradisjon for raske og lønn-
somme utbygginger.

–  Suksessoppskriften har vært tett
samarbeid gjennom hele verdikjeden
fra leting, feltutvikling, områdeutvik-
ling, boring og brønn, petroleumstek-
nologi og drift som alle er represen-
tert ved Harstadkontoret, forteller
Kristin Westvik, avtroppende produk-
sjonsdirektør for Norne.

Norne har utviklet seg til å bli en
fleksibel og god områdeløsning. Det
beste beviset for det befinner seg på

nærmere 400 meters dyp. Da pro-
duksjonen startet opp var det fra 5
bunnrammer, i dag produseres det fra
15, takket være suksessen til letemil-
jømiljøet i Harstad. Feltet skulle vært
stengt ned i 2014 – nå jobbes det
mot en utvidelse til utover 2030.

Flinke folk i hele selskapet har
gjennom mange år jobbet systematisk
for å utvikle nye ressurser, holde sku-
ta i god stand, og å øke utvinningsgra-
den på hovedfeltet. - Vi ser nå 60
prosent-merket, og det er i rekord-
sjiktet for et undervannsfelt, forteller
Westvik. Gjenværende ressurser i
området kan utgjøre så mye som 230
millioner fat oljeekvivalenter.

Norne fyller 20 år

Adm. dir. Odd Tore Finnøy i Brunvoll er styreleder i iKuben.

MNOG 13-24_Layout 1  22.11.2017  01.34  Side 19



20 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass

Da nedgangen kom i olje og gass,
valgte Kristiansundsbedriften
Deep C å øke satsingen på  tek-
nologiutvikling og å se mot nye
marked.

I dag har dette resultert i forsterket
posisjon innen olje- og gass, samtidig
som selskapet har vunnet kontrakter
innen offshore vind til en verdi på 60
millioner i løpet av de siste 10 måne-
dene.

Deep C går ut av 2017 med den
største omsetningen siden oppstar-
ten, og inn i 2018 med rekordstor or-
drebok. 

En stor del av årsaken er at Deep
C er resultatet av teknologiutvikling
som har gjort at selskapet har  ero-
bret en ledende posisjon innenfor en
nisje innen offshore vind. 

Havvindmøller
– Det store gjennombruddet kom på
begynnelsen av 2017 da vi ble tildelt
en betydelig kontrakt i forbindelse
med utbyggingen av Beatrice Offsho-
re Wind Farm i Skottland. Nylig ble
fikk ordreboken vår ett nytt tilskudd
gjennom tildeling av kontrakt knyttet
til East Anglia One – utbygging av en
714 MW vindmøllepark til havs uten-
for England, forteller Odd Gustav

Kvalvåg, som er daglig leder i selska-
pet. 

Samtidig har Deep C forsterket sin
posisjon i olje og gass, gjennom å ut-
vikle metoder for bredere anvendelse
av sin teknologi og satsing på interna-
sjonalisering. For å kunne ri stormen
som har blåst gjennom olje og gass
markedet, har Deep C satset offen-
sivt og økt sine investeringer innen
innovasjon og markedekspansjon. På
denne måten har kundelisten blitt be-
tydelig utvidet og har i dag utvidet sitt
marked fra opprinnelig å være Nord
Europa til nå å inkludere fire konti-
nenter. 

Oppdrag i Svartehavet
Nylig gjennomførte Deep C blant an-
net et betydelig oppdrag i Svarteha-
vet for preparering av havbunn i for-
kant av rørlegging. Deep C sitt utstyr
og personell jobbet side om side med
Allseas’ Pioneering Spirit som er det
største rørleggingsfartøyet noensinne
bygd.

Vekst i nye markeder for Deep C

Deep C sitt spesialbygde verktøy for
tømming av masser og rengjøring i
subsea pæler.
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THE LEADING PROVIDER OF SUPPLY BASES & 

 LOGISTIC SOLUTIONS TO THE OFFSHORE INDUSTRY

norseagroup.com

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

VESTBASE
– Næringspark med tilgjengelige arealer, bygg og kontorer

Aasta Hansteen

Norne

Skarv
Victoria

Heidrun

Tyrihans

Mikkel

Hyme

Kristiansund

Draugen

Ormen Lange

Njord

Trestakk
Bauge

Linnorm

Fenja

Maria
Lavrans

Kristin
Morvin Åsgard

Dvalin
Fogelberg

Plattform
Subsea
Funn - ikke utbygd

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

Kristiansund Vestbase

NTNU har brukt nedgangstiden i
bransjen til å ruste seg for opp-
gang. 

– Kombinasjonene av en høyere olje-
pris, stort antall pensjoneringer og
vekst, om enn sakte, innen olje og
gass gjør at vi er klare for å skalere
opp årskullene. Vi merker allerede at
selskapene er i ferd med å tømme

markedet for de nyutdannede inge-
niørene, sier Egil Tjåland (bildet), insti-
tuttleder ved geovitenskap og petro-
leum ved NTNU. 

Med større utbygginger som for
eksempel Johan Castberg og Johan
Sverdrup, tror han etterspørselen et-
ter gode ingeniører vil stige ytterli-
gere. 
Tjåland er bekymret for at det igjen

kan bli underskudd på oljeingeniører. 
– Vi ser at markedet tømmes, og vi

kan raskt sitte i en situasjon hvor
bransjen mangler kvalifisert personell.
I de siste årene har fokuset i bransjen
vært på kostnader, men nå må det
satses på rekruttering til utdannelsen,
sier Tjåland.

NTNU har til nå hatt store kull
som har gått ut, men med nedgangsti-
dene ble antallet studenter skalert
ned for å holde kvaliteten oppe. Det
som før het Institutt for petroleums-
teknologi og anvendt geofysikk har

blitt slått sammen med Institutt for
geologi og bergteknikk, og heter nå
Institutt for geovitenskap og petro-
leum.

–  Vi har tilpasset oss det nye be-
hovet vi tror vil komme med tanke på
den teknologiske utviklingen i næring-
en. I tillegg til fusjonering mellom geo-
logimiljøene og petroleumsmiljøene,
har vi også fått inn petroleumskybern-
etikk på instituttet.  Vi har også pusset
opp laboratorier og verksteder, og vi

er nå i ferd med å planlegge bygging-
en av et helt nytt geolaboratorium.

– Vi er optimistiske og klare for å
skalere opp for å ta inn nye og helst
større kull, slik at norsk olje- og gass-
industri har kvalifiserte hoder i fremti-
den, men da må hele bransjen jobbe
for økt rekruttering, avslutter han. 

NTNU klare for oljestudentvekst
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Verden er i endring – det er vi også! 

Norskehavskonferansen 2018 vil 
framstå i ny drakt med nytt navn og
spennende ideer for fremtiden. 

Vil du se hva som kommer? Følg med på

www.norskehavskonferansen.no

Hold av 5. april 2018 i kalenderen

Stjørdal

Fallende gjenstander er en kon-
stant utfordring både onshore og
offshore. Nesten alle ulykker
med personskade og skade på
utstyr skyldes dette. 

Det relativt nyoppstartede selskapet
Gravity8  Steinkjer har med støtte fra
Innovasjon Norge, utviklet ny tekno-
logi som kan løse mye av problemet.
Nå har de fått kontrakt med et større
oljeserviceselskap. 

– De fleste fastmonterte objekter
uansett vekt utsettes for vibrasjoner,
materialtretthet, korrosjon eller kolli-
sjon med annet objekt. Dette kan på-
virke monteringspunktet og medføre
at objektet løsner og dermed faller
ned. Problemet er kjent i industrien
og et krav i NORSOK R-002 er eks-
tra sikring, man forsøker å sikre objek-
ter med en sikkerhetsbarriere (Se-
condary Retention) om en slik situa-
sjon skulle oppstå. Sikkerhetsbarrie-
ren består ofte av en stålwire som er
festet til objektet og som er festet til
fast underlag i den andre enden. Ide-
en er at objektet stoppes av wiren,
men denne metoden har en rekke
svakheter. Wiren må være dimensjo-
nert for å tåle energien fra det fal-
lende objektet, det samme gjelder wi-
rens festeinnretting og festepunkt, og
objektet må være konstruert slik at

det tåler G-kreftene som ob-
jektet blir utsatt for i det øy-
eblikket det stopper opp og
blir hengende i wiren, forkla-
rer Robert Kolsing

I tillegg er det fra flere
hold anbefalt å ikke sikre ob-
jekter som veier mer enn 50
kilo. Dette fordi de store
kreftene som forankrings-
punkter og barrieresikring
utsettes for kan skade struk-
turer i omgivelsene.   

– Derfor finnes det et
stort antall objekter som kan
veie flere hundre kilo som
burde ha vært sikret med en
barrieresikring, men som
ikke har montert denne inn-
retningen i dag fordi objektet
selv eller konstruksjonen i
området der objektet er
montert ikke vil tåle belast-
ningen fra barrieresikringen.

Patentert og enkel
Gravity8 har derfor utviklet og paten-
tert GravityLink som gjør det mulig å
redusere risikopotensialet og å sikre
objekter som det ikke har vært mulig
å sikre før. 

– GravityLink er en kollapsbar en-
het som monteres inn på barrierewi-
ren Der vil den ligge passiv under helt

levetiden, til den aktiveres av et even-
tuelt fall. Hvis et objekt faller med en
GravityLink påmontert, vil 90 prosent
av de dynamiske kreftene umiddel-
bart absorberes. Selve forløpet når
enheten tar opp energien fra et fal-
lende objekt er en destruktiv prosess
som permanent endrer den geome-
triske strukturen i GravityLink. Den
må dermed erstattes med en ny en-

het etter at den er aktivert,
forklarer kollega og medei-
er Alf Kristian Fjelldal

Ved bruk av GravityLink
på barrieresikringen vil ob-
jektets fallforløp skje kon-
trollert og i en sammen-
hengende «sakte» beve-
gelse helt til objektet stop-
per opp. Fordi bare 10% av
energien vil påvirke beve-
gelsen i objektet når det
stopper vil det ikke være
nok energi igjen til vold-
somme og potensielt ska-
delige bevegelser i form av

rekyler og nye sideveis bevegelser.   
Dette gjør at man kan sikre objek-

ter som veier opp til l 500 500 kilo til
fast konstruksjon.

Montering av GravityLink krever
ikke spesiell opplæring, og gjøres uten
spesialverktøy.

Ny teknologi sikrer fallende gjenstander
Robert Kolsing (til høyre)
i Gravity8 og kollega og
medeier Alf Kristian
Fjelldal tester utstyr.
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Samarbeid lønner seg
Collaboration pays off

WWW.OCEANNETWORK.NO.OCEANNETWWWW ORK.NO.OCEANNETW

Fra 1. oktober ble Gassco opera-
tør for gassprosessanlegget på
Nyhamna i Aukra.
Nyhamna ble opprinnelig bygd som
landanlegg for prosessering og ek-
sport av gass fra Ormen Lange-feltet i
Norskehavet.  Etter en betydelig opp-
gradering er anlegget nå satt i stand til
å behandle gass fra andre felt i Nor-
skehavet tilknyttet Polarled-rørled-
ningen. I kraft av sin rolle som nøytral
operatør og ansvarlig for drift og
infrastruktur av gasstransportsyste-
mene er Gassco nå også ansvarlig for
drift og videreutvikling av Nyhamna
fra 1. oktober. 

Vil fylle Polarled
–  Nyhamna passer godt inn i vår por-
tefølje, og med Polarled-rørledningen
øker kapasiteten av gass som kan ek-
sporteres fra Norskehavet. Samtidig
har Nyhamna ekspansjonsprosjekt bi-
dratt til økt prosesseringskapasitet på
Nyhamna og kan dermed bedre ut-
nytte tidligere etablert overkapasitet i
eksportrøret Langeled. Dette gir flek-
sibilitet og muligheter som skaper for-
nyet interesse for Norskehavet som
gassprovins. Vårt mål er å fylle Polar-
led-Nyhamna-Langeled aksen med

gass, sier Frode Leversund, adminis-
trerende direktør i Gassco. 

Den 482 kilometer lange Polarled-
rørledningen fra Aasta Hansteen fel-
tet til Nyhamna åpner for at Nyham-
na kan motta gass fra andre felt. Siden
åpningen i 2007 har Nyhamna pro-
sessanlegg vært dedikert gass fra Or-
men Lange-feltet. Aasta Hansteen blir
det andre feltet som knyttes til Ny-

hamna. Eksportkapasiteten fra Ny-
hamna er nå 84 millioner standard
kubikkmeter gass daglig. 

Shell fortsetter på teknisk
– Nyhamna er et elektrisk drevet an-
legg som gjør at denne gassaksen kan
bringe gass til markedet med svært
lave CO2-utslipp per levert gassen-
het, noe som er positivt for både
kunder og miljøet, sier Leversund. 

Eierskapet for Nyhamna proses-
sanlegg er overført fra Ormen Lange-
lisensen til et nytt interessentskap,
Nyhamna JV, som består av følgende
eiere: Statoil, Petoro, Shell, DONG,
Wintershall, OMV, ExxonMobil, To-
tal, ConocoPhillips, CapeOmega, Edi-
son og DEA.

– Vi har forberedt oss godt på
denne omstillingen, der Gassco fra nå
ivaretar forpliktelser knyttet til drift og
videreutvikling av prosessanlegget, og
der Shell fortsetter som teknisk tje-
nesteyter på samme måte som Statoil
på Kårstø og Kollsnes. Våre ansatte
skal fortsatt gjøre den samme utfø-
rende jobben på Nyhamna, og Shell
fortsetter som operatør for Ormen
Lange-feltet, sier områdedirektør
Odin Estensen i Shell.

Nyhamna styrker posisjonen
som gasseksportør

Totalt 54 moduler har ankommet
Nyhamna sjøvegen. Her er den siste
og største modulen på 2 500 tonn på
vei inn i skikkelig vintervær januar
2015.

Frode Leversund, administrerende
direktør i Gassco.
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Med ny og solid majoritetseier
og lovende utvikling i FPSO-mar-
kedet, har adm. dir. i Teekay
Offshore Production, Chris Brett,
tro på vekst. Nå skal selskapet
ansette nye medarbeidere.

– Vi har fått inn en solid og langsiktig
majoritetseier i Brookfield. De er en
global aktør med mange kvaliteter
som vi vil trenge hvis vi skal vokse
innen FPSO-segmentet, sier Chris
Brett, adm. dir i Teekay Offshore Pro-
duction. 

Brookfield er et kanadisk kapital-
forvaltningsselskap med hovedforank-
ring innen eiendom, fornybar energi,
transport, oppstrøms olje og gass og
private equity. Til sammen har Brook-
field investeringer verdt ca. 250 milli-
arder dollar. Av eiendommer de eier
kan både Canary Warf i London og
World Trade precinct i New York
nevnes.  Brookfield eier nå 60 pro-
sent av Teekay Offshore Partners,
som er morselskapet til Teekay Offs-
hore Production.

– Dette er første gangen  Teekay
har tillat et oppkjøp av denne typen.
Dette er en veldig kapitalkrevende
bransje.  Å bygge en ny FPSO koster
en milliard dollar, så en så stor og
langsiktig eier er viktig og riktig for
oss, forklarer Brett. 

Flere vil trenge FPSO'er
Brett er opprinnelig australier, men
bor for tiden i Trondheim og Køben-
havn. Som sin forgjenger, Peter Lyt-
zen, har han bakgrunn fra Maersk.
Han har stor fremtidstro på vegne av
Teekay Offshore Production i Trond-
heim. 

– Vi har nok sett enden  på nedtu-
ren nå, og oppturen skal vi være med
på. 

For det er mye som taler FPSO-
'ens sak. 

– FPSO-segmentet kommer til å
vokse, og vi i Teekay Offshore er
klare for å gripe de mulighetene som
kommer. Vi ser spesielt på flere pro-
spekter i Nordsjøen i årene som
kommer. Det gjøre stadig flere funn
på veldig dypt vann, så tradisjonelle
installasjoner er ofte uaktuelle. Samti-
dig så gjøres det også mange mindre
funn som ikke er i nærheten av eksite-
rende infrastruktur.  Her er bruk av
FPSO ofte en god løsning, sier Brett.

Men det er ikke bare i Nordsjøen
mulighetene for vekst er tilstede.

– Ta foreksempel Brasil. Her er vi
inne på Libra-feltet, med en FPSO,
nybygget Pionero De Libra. Dette er
et felt som skal bygges ut med i alt el-
leve FPSO'er på grunn av det ligger
på hele 2000 meters havdyp helt
uten eksisterende infrastruktur. I til-
legg er det en stor fordel å kunne la-
gre olje ombord i produksjonsenhe-
ten, slik man kan med en FPSO. I
mange områder er det som nevnt
dårlig med infrastruktur, og hvis den
finnes er den ofte gammel og dyr å
koble seg på, forteller Brett.

Han legger til at stadig flere funn
på norske og engelsk sokkel er aktuel-
le FPSO-kandidater, og at stadig flere
ser oppsiden med fartøyene.

– Bare det at man sparer enorme
summer når feltene skal dekomisjo-
neres er en betydelig oppside, sier
han.  

Trondheim er Teekay’s nav for
FPSO-satsning
Teekay Offshore Production har i dag
I alt 11 FPSO'er under sitt flagg.
Trondheim er selskapets hub for
FPSO.

– Vi har et meget godt team i

Trondheim, med masse ekspertise, så
vi vil fortsette å bygge på dette. Vi vil
straks gå ut å starte rekrutteringen
nye medarbeidere til Trondheims-
kontoret, Brasil og UK. Her vil vi ha
de beste hodene som ønsker å jobbe
med spennende og utfordrende pro-
sjekt over hele verden, avslutter Brett.

Nylig ble det også klart at Teekay
skal leie de fire øverste etasjene i Po-
werhouse Brattørkaia, som i dag er
underoppføring.

Teekay satser på god vekst i Trondheim

Chris Brett, adm. dir i Teekay
Offshore Production. 

Teekay har inngått leieavtale med
Entra og vil flytte inn i de fire øverste
etasjene på Powerhouse Brattørkaia
i 2019. Bygget er tegnet av Snøhetta.
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Aasta Hansteen
Nytt nordnorsk felt i drift fra 2018

Gassfeltet Aasta Hansteen ligger på 1300 meters havdyp, 
300 kilometer fra land. Feltet skal driftes fra Harstad, med 
forsyningsbase i Sandnessjøen og helikopterbase i Brønnøysund. 

◊ Aasta Hansteen blir den første Spar-plattformen på  
 norsk sokkel, og den største i verden. 

◊ Det runde understellet veier 46.000 tonn, er 
 200 meter høyt og 50 meter i diameter.

◊ Det ble bygget i Sør-Korea og fraktet liggende på   
 spesialskip til Norge; en reise som tok 58 dager.

◊ Understellet ble fylt med 50 millioner liter vann,   
 snudd til stående posisjon, og flyter nå utenfor Stord.

◊ Plattformdekket ferdigstilles i Sør-Korea og kommer  
 til Norge i løpet av høsten 2017.

◊ Sammenstillingen av dekk og understell vil skje før jul.

◊ Plattformen skal taues til feltet i Norskehavet i løpet  
 av våren 2018; forventet oppstart er høsten 2018.

◊ Gassen fraktes i rør til land, og derfra 
 videre til gasskunder i Storbritannia.
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DEA Norge AS, Løkkeveien 103, 4007 Stavanger dea-norge.com

Den norske energileveransen.
Utviklingsprosjekter i
Norskehavet. Veivalg for velferd
og verdiskaping. Samhandling,
allianser og nye forretningsmo-
deller. Og ikke minst: «Hope in a
hanging snore». Dette blir agen-
daen når Desemberkonferansen
går av stabelen i Kristiansund. 

Det er et solid program for årets De-
semberkonferanse i Kristiansund tors-
dag 7. desember. «Den nye norma-
len» er tema, og på programmet står
blant andre tidligere stats- og uten-
riksminister i Sverige, Carl Bildt.
Topp-politikeren kommer for å snak-
ke om den norske energileveransen i
et globalt perspektiv. 

– Bildt er riktig mann til å gi oss det
store bildet. I tillegg til å ha lang erfa-
ring fra politikken, har han også erfa-
ring fra olje- og gassbransjen. På nor-
gesbesøk i 2015 advarte han norsk in-
dustri: De som ikke forandrer seg, vil
tape. Det blir spennende å høre hva
han tenker nå, snart to år senere. Har
vi klart å forandre oss i tråd med det

enorme skiftet i verdensindustrien?
Det sier prosjektleder Christina Hov-
de i Kristiansund og Nordmøre Næ-
ringsforum (KNN). 

De oppmøtte får oppleve Bildt i
samtale med diplomat, forfatter og
tidligere politiker Kai Eide og direktør
Ulf Sverdrup ved Norsk Utenrikspoli-
tisk Institutt (NUPI). Olje- og energi-
minister Terje Søviknes kommer også
på konferansen. Han skal snakke om
den norske sokkelen og alle mulighe-
tene den byr på. 

Skal ta pulsen på Norskehavet 
Det er fortsatt mye spennende som
skjer i Norskehavet på olje- og gassi-
den. Hvordan går det med drift og ut-
vikling? Hva mer er å finne? Det siste
skal direktør for utbygging og drift i
Norskehavet Kalmar Ildstad fra Olje-
direktoratet, gi et innblikk i. Perspekti-
vet blir ytterligere utvidet ved at Ild-
stad samtaler med representanter fra
flere av utbyggingsprosjektene som
nå er under arbeid. Samtalen ledes av
møteleder Jan-Erik Larsen.

Når den nye normalen settes på

dagsordenen, er det naturlig å se godt
inn i framtiden. Det er det konsern-
sjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv,
som skal gjøre. Hun skal snakke om
framtidsscenariet og teknologiutsik-
tene.

Duftlys og pynteputer
Administrerende direktør Anne-Kari
Bratten i Arbeidsgiverforeningen
Spekter stiller spørsmålet: Kan vi leve
av duftlys og pynteputer? Og LO-sek-
retær, Are Tomasgard, kommer for å

snakke om fremtiden for norsk indus-
tri. De skal også se fremover sammen
– i samtale med møteleder Jan-Erik
Larsen. 

Helt til slutt er det en nasjonal fol-
kehelt som skal på scenen; tidligere
trener i RBK Nils Arne Eggen. Med
innlegget «Hope in a hanging snore»,
skal Eggen avslutte Desemberkonfe-
ransen 2017 på beste vis.

Julebord med mye attåt
Som vanlig avsluttes konferansen

Desemberkonferansen 2017:

Carl Bildt og Nils Arne Eggen
på samme scene
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prezioso-linjebygg.com
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REZIOSOP

omg.cgy

Dagen før Desemberkonferansen samler Statoil
sine leverandører til informasjonsmøte i
Kristiansund. Dette er en arena for informasjon
om pågående og fremtidige prosjekter og akti-
viteter på norsk sokkel.

Statoil ønsker å møte regional leverandørindustri for di-
alog og diskusjon. Her kan leverandørene møte Statoils
ledere innen anskaffelser, drift og prosjekter.

Møtet holdes onsdag 6. desember på Scandic Hotell

Kristiansund kl 12.00-16.00 og starter med lunch. Påmel-
ding på Statoils hjemmesider eller direkte til Kristiansund
og Nordmøre Næringsforum som arrangerer møtet og
som også registrer påmeldinger på www.knn.no .

Møtet ledes av Statoil sin plassjef i Kristiansund Olav
A Godø som lover mye matnyttig informasjon til delta-
kerne.

Tidligere utenriks- og statsminister i
Sverige, Carl Bildt, kommer for å gi
oss et globalt perspektiv.

Sjefen for Desemberkonferansen
gjennom mange år, Christina Hovde,
melder allerede 14 dager før
konferansen om godt over 200
påmeldte.

Kristiansund-entusiast Jan Erik
Larsen loser konferansen trygt i
havn.

Nasjonal folkehelt Nils Arne Eggen
skal fortelle om hvordan godfot-
teorien kan overføres til
offshoreindustrien.

med et av bransjens mest anerkjente
julebord. Også her blir underhold-
ningen førsteklasses. Vi har med oss
norgesmester i revy Harald Morten
Bremseth, Basebandet og musiker
Brynjar Takle Ohr.

– Vi ser frem til å sette den nye
normalen til olje- og gassbransjen på
agendaen. Deltakerlisten har allerede
har begynt å fylles opp, så tiden er ab-
solutt inne for å holde av dagen og
sikre seg en plass, avslutter Hovde.

Statoil samler leverandørene
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Moldebedriften Alpa AS har lan-
sert et nytt løftesystem som spa-
rer oljeselskapene for store
beløp i form av økt produksjons-
effektivitet.

– Her har vi lansert en ny type løfte-
løsning som har slått veldig godt an. I
tett samarbeid med Statoil har vi ut-
viklet en spesialvinsj  for å øke pro-
duksjonseffektiviteten på plattfor-
mene. Etter ett års erfaring har vi fått
vist at den muliggjør en mer effektiv
og sikrere måte å gjennomføre bore-
og vedlikeholdsopperasjoner på, og vi
har høstet stor anerkjennelse for sys-
temet. Godt støttet av Innovasjon
Norge sitt Skattefunn program har vi
utviklet en banebrytende teknologi
som har truffet markedet godt. Med
ett system levert, og tre nye i ordre
ser vi veldig lyst på fremtiden.  Poten-
sialet her er stort både i Norge og
internasjonalt. Tilbakemeldingen fra
kundene er at systemene er nedbe-
talt på relativt kort tid, samt at det bi-
drar til forbedre HMS og miljøresulta-
ter, sier en fornøyd Gunnar Gjeldvik,
som er daglig leder i selskapet.  

Alpa ble skilt ut fra Axess i 2014
for å utfordre løfte- og håndterings-
markedet med effektive og innovative
løsninger. 

– Vi har, tross vanskelige tider, fulgt
planen vi hadde, og utviklet oss til å
bli en service- og produktleverandør.
Vi måtte slakke ned noe på tempoet,
men alle steg er så langt fulgt. Vi har
gjennom flere prosjekter fått vist frem
vår kompetanse inn mot material-
håndteringsteknologi. Flere av våre
kunder uttrykker tilfredshet at vi kan
lever omfattende oppdrag på relativt
kort varsel. Dette skyldes at vi
gjennom nedgangstiden har valgt å
behold kompetanse innenfor alle fag-
felt samt har styrket oss med erfarne
servicemedarbeidere, forklarer Gjeld-
vik.

– Vi går mot en aktivitetsøkning på
mellom 30-40 prosent i forhold til
fjoråret, og har gode utsikter til å hav-
ne på pluss-siden økonomisk sett. Vi
har vesentlig mer aktiviteter og ting
ser lysere ut nå, sier Gjeldvik.

Alpa AS er et heleid datterselskap
av Axess AS med hovedkontor i Mol-
de og representasjon internasjonalt
gjennom Axess’s sine kontorer. 

Lanserer suksessprodukt for økt effektivitet

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

 MARTIN 
   LINGE 
VIL BLI 
  DREVET
MED STRØM
 FRA LAND 

HEY-HO LET’S GO  Ill.: H
eadspin

Gunnar Gjeldvik er daglig leder
i Alpa AS.
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Prezioso Linjebygg i Molde har
hatt et travelt år. Samtidig som
aktiviteten i kontraktene har
vært høy, med revisjonsstanser
og store prosjekter på flere
installasjoner, så har selskapet
gjennomgått en omstrukturering.
Dette ser de nå slutten på.

Adm. dir. Terje Hellum tok over roret
i selskapet 1. januar 2017. Som de
fleste andre innen oljeservice, så har
Prezioso Linjebygg også fått merke
nedturen i bransjen. 

Vi har måttet redusere våre faste
kostnader og vår kapasitet på en del
områder, men ser nå slutten på disse
prosessene. Vi kan igjen begynne å se
framover, forteller Hellum.

Han forteller at på ett område har
selskapet faktisk økt sin kapasitet, og
det er innenfor ISO-området (isola-
sjon, stillas og overflatebehandling).
Prezioso Linjebygg har store ISO-
kontrakter på Statoil, Shell og Eni sine
installasjoner i Norge. 

– Vi har blitt en del av en veldig
sterk internasjonal gruppe som heter
Altrad Group, med nesten 40.000 an-
satte. I dette systemet står oljeservice,
og særlig ISO-fagene meget sterkt. Så
her er det full oppbacking og satsing

på videre vekst, også i Norge, sier
Hellum.

Prezioso Linjebygg var en av leve-
randørene som tapte mye penger på
konkursen i Reinertsen. Hellum for-
teller at mesteparten av dette skriver
seg til en stor underleveranse til Sta-
toil Tjeldbergodden. 

– Gjennom denne prosessen har
vi vært opptatt av å opptre ryddig, slik
at sluttkundene ikke skulle bli skadeli-
dende. Siden gjeldsforhandlingene i
Reinertsen ble åpnet i desember
2016, så tok vi hele tapet på fjoråret.
Nå legger vi dette bak oss, og vi er
både motivert og godt rustet for vi-
dere satsing i dette markedet, sier
Hellum.

Prezioso Linjebygg AS har hoved-
kontor i Molde og prosjektkontorer i
Stavanger, Bergen, Trondheim og
Hammerfest. Morselskapet Altrad
Group har hovedkontor i Montpellier
i Frankrike. 

– Det er ikke til å legge skjul på at
vi har hatt god nytte av å være en del
av en solid gruppe i den fasen vi har
lagt bak oss, og nå er vi optimistiske
på fremtiden, avslutter Terje Hellum.

– Vi kan igjen begynne å se framover

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 maturing our Pil & Bue
discovery to become the Fenja �eld.
Read more at vng.no

The ability to �nd oil and gas where others have given up

 Commitment throughout the value chain
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Adm. dir. Terje Hellum i Prezioso Linjebygg.
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Olje- og gassproduksjon kan
være en bråkete affære.
Momentum Technologies i
Trondheim jobber med å finne
og eliminere vibrasjon og lyd.
Siste nytt: Et kamera som gjør
deg i stand til å se hvor lyden
kommer ifra. Hovedkunden er
Statoil, men markedet er betyde-
lig større.

– Vibrasjon og lydkilder er ofte sam-
me sak. De kan være vanskelig å finne,
men problemene er ofte enkle å løse,
forteller Håvard Johnsen, daglig leder i
Momentum Technologies.  

Selskapet ble startet i juli 2016 av
fem stykker med bakgrunn fra lig-
nende bransjer. De driver målrettet
tjeneste- og produktutvikling, spesielt
rettet mot kartlegging og eliminering
av vibrasjon og støy. 

– Vi har merket en stadig økende
interesse for å finne støykilder. Det
brukes ofte store ressurser på å kart-
legge støy og utarbeide støykart, som
illustrerer hvor lenge man kan opp-
holde seg i visse områder og hvilket
krav det er til hørselsbeskyttelse.
Noen områder på en rigg kan for ek-
sempel ha en maks oppholdstid på 2
timer før man må forlate området.
Da blir det vanskelig å få gjort vedlike-
hold, forteller Johnsen. 

–Isolert i blinde for millioner
Med støykameraet kan Momentum
lokalisere lydkilden, slik at man kan
gjøre utbedringer som senker støyni-
vået.

– Den klassiske måten å måle støy
på er ofte et omfattende arbeid, i til-
legg det kan være komplekst å skjøn-
ne lyd og støy. For eksempel kan folk
som har jobbet på et anlegg i lang tid,
tro at de vet hvor støyen kommer fra,
noe det ofte viser seg å stemme dår-
lig. Med vår teknologi kan man stå på
50 meters avstand og enkelt finne kil-

den! Det er ofte enklere enn man
tror å få senket støy til et nivå hvor
den ikke lenger er skadelig, som å
bruke isolasjon som er tilgjengelig
ombord. Det er en vinn-vinn situa-
sjon. Man sparer hørsla, sparer peng-
er, og bedrer arbeidsmiljøet forteller
Johnsen. 

– Kundene våre sier ofte at det fra
nå av blir meningsløst å gjøre lydisole-
rende tiltak uten å «se» først. En sa at
de har isolert i blinde for millioner, av-
slutter han.

Finner støykilder med kamera

for 15 år siden
Ormen Lange på vei 
mot land
Norsk Hydro vil satse på delt utbyg-
ging med undervannsbrønner og
ilandføring av gassen til prosesse-
ringsanlegg til Aukra. Om fåuker blir
det klart om lisensgruppen støtter
generaldirektør Eivind Reitens løs-
ning. Fylkesordfører Ole Øverland
er klar i sin tale. Blir ikke gassen ført
til land, kan den ligge der den er, sier
han i et intervju med Midt-Norsk
Olje&Gass. 

NPF Trøndelag 30 år –
jubilerer med fokus på 
fremtiden
Jubileet blir feiret med seminar og
stor middag på Statoil Forsknings-
senter på Rotvoll i Trondheim. Tidli-
gere fylkesordfører i Sør-Trøndelag,
Ivar Ytreland vår med å starte for-
eningen for 30 år siden og vil gi til
beste erfaringer og minner fra olje-
og gassindustriens barndom i Trøn-
delag. Tidligere ordfører i Stjørdal og
fylkesordfører i Nord-Trøndelag Alf
Daniel Moen er formann i NPF
Trøndelag i jubileumsåret.

Stor Shell-kontakt 
til Oss-nor
Det var stor glede i Kristiansundsbe-
driften Oss-nor da kontrakten på
vedlikehold og sertifisering av venti-
ler for Draugen-plattformen ble sik-
ret. Oppdraget går over 5 år og
samlet verdi 25 mill kr. Daglig leder
Stein Arne Schnell er stolt og glad
for avtalen, og særlig ut fra at
kontrakten også omfattet HMS og
det faktum at bedriften de siste 9 år
ikke har hatt en eneste fraværsskade
pga ulykker.    

Midt-Norsk suksess 
på ONS 2002
Midt-Norges satsing på ONS ble en
suksess. Ikke bare var standen en av
de største på hele messa, men den
ble også særdeles godt besøkt. Kong
Harald kom også, og ble tatt i mot
av fylkesordfører Merethe Storøde-
gård og David Paulsen fra Micro-
control på Stjørdal.  Som vanlig stilte
Kristiansund kommune kveldstid
med topp underholdning i Bacalao
Bistro i Vågen i Stavanger, og stem-
ningen stod i taket.

Nr 4, November 2002

Håndholdt kamera som viser
støykilder.

Støykilden er lokalisert, som ofte
betyr skadelige og farlige vibrasjoner.
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DEA Norge fester grepet om
norsk sokkel og legger opp til
kraftig vekst i løpet av de neste
fem årene. Selskapet har spesielt
store planer for Norskehavet.

Olje- og gasselskapet DEA Norge
satser friskt, og vil i løpet av de neste
fem årene doble produksjonen sin på
norsk sokkel. Størstedelen av veksten

skjer i Norskehavet. Ikke tilfeldig, iføl-
ge lisens- og områdesjef for norsk
sokkel i DEA Norge, Jon Sandnes. 

– Norskehavet er et kjerneområ-
de for oss. Vi mener området har
spennende muligheter, og har derfor
jobbet målrettet og systematisk, over
tid, med å kartlegge og forvalte po-
tensialet både i eksisterende felter og
i nye leteområder, forteller Sandnes.

DEA Norge aktiv partner i feltut-
viklingsprosjektene på  Skarv (Snadd)
og Njord Future – begge i Norskeha-
vet. 

«Som største partner i Njord har
vi et betydelig team som følger opp
operatørens arbeid. Vi er også i gang
med å raffinere undergrunnsmodellen
på feltet med tanke på definere ytter-
ligere boremål ut over det som ligger
i dagens planer.»

DEA ser et potensial for tetterere
operatør-samarbeid i regionen med
tanke på kostnadskutt. Det har derfor
vært viktig for DEA å få benchmarking
av driftskostnader på agendaen. Det
er positivt å se at vi deler denne am-
bisjonen med Statoil og AkerBp.

DEA Norge leder også utbygging-
en av Dvalin-feltet. Gassfeltet ble fun-
net i 2010 og ligger i Norskehavet,
260 kilometer nord for Kristiansund.
Dvalin er selskapet sitt første feltutvi-
klingsprosjekt som operatør. Produk-

sjonsstart i 2020. Sammen med bety-
delige posisjoner i Njord og Skarv vil
dette gjøre DEA til en av de største
gass aktørene i Midt-Norge. DEA skil-
ler seg derfor tydelig fra de rent olje-
drevne selskapene på sokkelen.   

Norskehavet har mer å by på
Sandnes mener Norskehavet har mer
å by på. Bedre seismikk, økt boreef-
fektivitet og utvikling av større feltsen-
tre vil gi fortsatt vekst, forlenge leveti-
den på feltene og sikre økt utvinning i
regionen, ifølge områdesjefen. 

– Vi kjenner undergrunnen godt,
og området er godt egnet for nær-
feltsleting . Det er viktig at dette ar-
beidet ikke stopper opp selv om olje-
prisen fortsatt er under press. 

DEA Norge har eierandeler i flere
produserende felt; Snorre, Snøhvit,
Statfjord Øst, Tordis, Vigdis, Knarr,
Gjøa, Njord, Hyme og Skarv. Daglige
produksjonsrate i desember 2017 lig-
ger på ca. 70.000 fat/dag. 

DEA Norge har vært til stede på
norsk sokkel i over 40 år, og har vært
operatør siden 1991.

Ser store muligheter i Norskehavet

Jon Sandnes, områdedirektør i DEA
Norge, sier Norskehavet er et
kjerneområde for DEA.

Templaten til Dvalin under produksjon i Egersund.

   

     
   

   
      
  

    
      

      
     
    

     

       
      

       
           
       
     

    
      

      
         

       
   

      
      

      
      

    
     

 

 
        

       
    

      
      

      
       

     
     

     
      

     
      
      

        
      

     
      

  
    

        
    

        

   
    
       

    
     

     
     

    

     
    

        
     
     

    
     

    
 

   
     

    
        

     
       
     

      
         

         
     

      
        

        
 

   
 

Ledende leverandør 
av ståltau og løfteredskaper
Carl Stahl AS er en komplett leverandør av et bredt varespekter 

innen alle typer ståltau, løfteredskaper og fortøyningsutstyr til offshore,
shipping, industri, fiskeri og havbruk.

Stort og bredt varelager
Carl Stahl AS har etablert lager og verksteder sentralt beliggende langs

kysten. Dette gir høy servicegrad og effektiv kundebehandling.

Sakkyndig virksomhet – stor kompetanse
Carl Stahl AS har egen serviceavdeling med kompetent personell. 

Vi utfører kontroll, sertifisering, test og inspeksjon. 
500 tonns testbenk, verdens største ståltaupresse – 4000 tonn. 

Mobilt spoleutstyr for 250 tonns enheter.

Bergen - Oslo - Stavanger - Kristiansund - Hammerfest - Honningsvåg

www.carlstahl.no - Tlf. 55 92 63 60
– Kvalitet og service siden 1880 –

Sertifisert iht. NS-
EN ISO 9001-2008
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Returadresse: Midnor CNI AS, P.b. 3020 Lade, 7441 Trondheim

Leverandør av ståltau,  
lø�eutstyr, fortøyning og  
maritimt utstyr

Vi utfører kontroll og reparasjoner 
innenfor kran og lø�eteknikk, samt 
NDT inspeksjoner og maritim service

TRONDHEIM KRISTIANSUND HAMMERFEST HARSTAD SANDNESSJØEN FLORØ

73 53 97 00 71 58 88 20 78 41 18 88 99 52 96 85 90 01 88 94 71 58 88 20

www.haug.nofusjonerte med Erling Haug AS 1/1-17

En sikker forbindelse siden 1936
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Markedsutfordringer til tross,
samarbeid mellom medlemsbe-
driftene i Ocean Network bærer
frukter. 

– På grunn av nedgangen i olje- og
gassnæringa måtte vi tenke nytt. Etter
en strategiprosess bestemte vi oss for
å også angripe andre markedsmulig-
heter i havrommet, forteller Nils Erik
Pettersen, styreleder i Ocean Net-
work SA. 

Formålet med Ocean Network er
posisjonering og markedsføring av re-
gionen som lokasjon for større hav-
romsprosjekter.

– Nettverket har etablert egne
markedsgrupper som skal spore opp
relevante muligheter, og så bruker vi
fellesinnsats for å komme i posisjon.
Vi jobber også med å synliggjøre
kompetansen og kapasitetene som
finnes i nettverket, slik at medlemsbe-

driftene blir mer synlige for mulige
kunder. 

Ocean Network er et non-profit
selskap med 34 medlemsbedrifter.
Målet er å virvle opp mest mulig kon-
krete muligheter, men salgsarbeidet
må gjøres av bedriftene, presiserer
Pettersen. 

– Vi har i lang tid jobbet målrettet
for å oppnå mest mulig oppdrag i for-
bindelse med oppgradering av Njord
B. Så langt har innsatsen resultert i le-
veranser på ca 80 mill. til medlemsbe-
drifter og andre bedrifter i regionen. 

Nye markeder
Nettverkets jobbing mot andre mar-
ked har også vist at kompetansen
som medlemsbedriftene besitter er
aktuell for andre segment.

– Vi ser bl.a mot oppdrettsnæring-
en, spesielt nå som det vurderes opp-
drett lenger til havs. Her kan det for-

ventes at næringa vil få behov for
kompetanse, utstyr og løsninger som
benyttes innenfor oljenæringa. Det
samme er også aktuelt for utsatt infra-

strukturen, som f. eks. broer, kaier
m.v. Det bygges bl.a stadig flere bro-
er, og disse vil etter hvert vil få sam-
me utfordringer som offshoreanlegg
med tanke på korrosjon og oppus-
sing. Kompetanseoverføring fra olje
og gass innen bygging, inspeksjon og
vedlikehold av utsatt infrastruktur er
en aktuell mulighet som nettverket
allerede har begynt å bearbeide.

Vi har nå bedrifter i nettverket
som jobber mot disse forretningsom-
rådene, så mange er allerede posisjo-
nert for flere muligheter i havrommet,
poengterer Pettersen.  

Nettverket tar også initiativ til ut-
viklingsprosjekter og tilrettelegger for
kompetansepåfyll. Gjennom rekrutte-
ring av nye medlemsbedrifter økes
nettverkets attraktivitet og styrke, så
bedrifter som er interessert i å vite
mer om nettverket oppfordres til å ta
kontakt, avslutter Nils Erik Pettersen.

Nedgangstider ga ny giv for samarbeid

Nils Erik Pettersen, styreleder i
Ocean Network SA.

MNOG 13-24_Layout 1  22.11.2017  01.35  Side 32




