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Kompetente
Nordlendinger
«Ja, men får vi tak i folk i Nordland?»
Spørsmålet kommer alltid opp når
aktører i offshoreindustrien flytter 
nordover.

I første utgave av Petro Puls har vi forsøkt
å svare på spørsmålet. Så langt vi kan se
er svaret ”ja”. Landsdelen har kompetent
arbeidskraft, enten det er faglærte 
industrifolk, eller ingeniører. Offshore-
bedrifter som har satset på Helgeland,
har fått tak i folkene de trenger.

Så langt tyder signalene fra industrien på
at etterspørselen etter folk med riktig
kompetanse ikke kommer til å bli mindre
i årene som kommer. Bare på Helgeland
melder bedrifter som opererer innenfor
offshore-sektoren at de vil trenge 441
fagfolk de nærmeste tre årene. Utdannings-
systemet har for lengst begynt å 
orientere setter etter industriens behov.

Vårt mål med Petro Puls er å dekke
petroleumsnæringens inntog i Nordland,
både på land og offshore, for lesere i
andre kanter av landet. Vi skal utvikle
bladet med aktuelle nyheter fra hele
fylket, reportasjer, spaltister, foreløpig
gjennom fire utgivelser i året.

Industrien beveger seg stadig nærmere
de, fra naturens side, mest sensitive 
områdene av norsk sokkel. Dette er, 
og vil bli, et brennbart spørsmål i norsk
politikk. Hvis Stortinget åpner for leting
utenfor Lofoten og Vesterålen, skal vi
bidra til å overvåke at dette ikke skjer
uten at industrien gir landsdelen noe 
tilbake i form av varige arbeidsplasser.
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Vi vet at ONS er en 
viktig arena for 

fagfolk og beslutnings-
takere fra hele verden. 

Geir Franzen, prosjektleder

Basebyene Sandnessjøen og Brønnøy-
sund vil være godt synlige.

– Vi er flere med på årets messe enn 
noen gang. Bedrifter legger opp møter 
med mulige avtalepartnere. Alstahaug 
er medlem i Norskehavsrådet, som har 
lagt opp møteserie med oljeselskaper 
fra tirsdag og hele uka igjennom. Andre 

mulig folk inn på vår paviljong. Kon-
takter knyttes, og kontrakter inngås, 
sier Franzen.

Koordinert innsats
Helgeland Regionråd koordinerer inn-
satsen fra regionen på Explore North. 
Både bedrifter og offentlige instanser 
fra hele Helgeland inngår i satsingen.

aktører har tatt direkte kontakt med 
kommunen for å bli informert om hva 
som skjer hos oss, sier næringssjef Stig-
Gøran Olsen i Alstahaug kommune.

Morten Hofstad
mh@hblad.no   75070321

Den 370 kvadratmeter store Pavil-
jongen «Explore North» på ONS vil 
telle nærmere 100 bedrifter og offent-
lige institusjoner. 

Nærmere 300 representanter for ut-
stillerne skal være til stede i løpet av 
messedagene i Stavanger.

– Viktig arena
Rundt fem millioner kroner koster 
innsatsen, hvorav rundt to millioner 
dekkes av de tre nordligste fylkeskom-
munene.
Forskningsparken i Narvik har hatt 
oppdraget med å sette sammen pavil-
jongen. Prosjektleder Geir Franzen 
mener satsingen vil betale seg.

– Vi vet at ONS er en viktig arena for 
fagfolk og beslutningstakere fra hele 
verden. Vår oppgave er å trekke mest 
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MESSE: Det blir tidenes største fellesstand fra Nord-Norge på årets utgave av ONS i 
Stavanger. Her fra den nordnorske standen oljemessa i 2010. FOTO: ANNE-SISSEL JENSEN

Tidenes deltakelse p  
Nærmere 100 bedrifter og 
offentlige aktører fra Nord-
Norge har slått seg sammen på 
tidenes største fellesstand under 
årets utgave av ONS i Stavanger.
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  på ONS

FRA HELGELAND:Næringssjef i Alstahaug Stig-Gøran Olsen, Frank Karlsen fra Alstahaug Havnevesen, Sissel Hesjedal og Kjersti Knapstad fra Helgeland Regionråd for-
bereder seg til å møte bransjefolk på årets utgave av ONS i Stavanger. FOTO: MORTENHOFSTAD
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TEMA: KOMPETANSE, SIDE 6-19 ���

FOTO: PRIVAT

ØYT TIL HAVS
PETRO PULS NR 1 – 2012 7

Arnt Remy Åvik 
fra Alstahaug har 
ikke høydeskrekk. 
Jobben hans 
foregår høyt til værs 
– langt til havs.



ØVELSE:CAN AS gjennomfører redningsøvelse i et flammetårn.  
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spranget ut i offshore-bransjen de siste 
årene. I sommer har Åvik jobbet på 
Sleipner A-plattformen i Nordsjøen.

– Vi har jobbet med montering av ei 
eksospipe fra en av jet-turbinene, som 
produserer strøm. Høyde over havet: 
100 meter, forteller Åvik, som har fått 
oppdraget gjennom firmaet CAN AS.

NAVNET CAN. Corde A Neud er et 
fransk uttrykk for «knute på tråden», 
en sikring alle klatrere bruker nederst 
på tauet for at de ikke skal rappellere ut 
av tauene.

MONTERING. Arnt Remy Åvik er en 
av mange fra Helgeland som har tatt 

Når Arnt Remy Åvik fra Helgeland reiser ut 
på jobb er han forberedt på å henge i et 
tau 100 meter over Atlanterhavet.

På jobb 100 me   



FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ���

Ø        ALLE FOTO: PRIVAT HØYT: De ansatte i Can AS jobber høyt over havet på installasjoner ute på sokkelen.

TILGJENGELIGHET: Vedlikehold og modifikasjon av utstyr vanskelig tilgjengelige 
steder på installasjoner ute på sokkelen er spesialiteten til folkene fra CAN AS.
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sikrest mulig. Alle som kan bli berørt av 
jobben vi skal utføre er klar over at vi 
jobber der. Alle må vite om hverandre 
og hvordan man skal forholde seg til 
hverandre, forteller Åvik.

andre vanskelig tilgjengelige steder på 
rigger og plattformer.
– Jobben starter med planlegging 

lenge før vi kommer ut på plattformen. 
Når vi kommer ut er det AT (arbeids-
tillatelse), SJA (sikker jobbanalyse), der 
alle involverte har ett eller flere møter 
for å drøfte hvordan jobben kan gjøres 

mest utilgjengelige stedene på off-
shoreinstallasjonene, der ingen skulle 
tru..
«Tilkomstteknikk» er fagbegrepet 

for CAN-folkene, som i praksis betyr 
utføring av rene trapeskunster, mens de 
driver vedlikehold og modifikasjonsar-
beid på flammebommer, piper, og 

DER INGEN SKULLE TRU. Stavanger-
baserte CAN AS har gjennom oppkjøp 
fått et brohode i Sandnessjøen på Hel-
geland. 
Datterselskapet CAN Alsten AS har 

siden årsskiftet gått fra 4-5 ansatte til 
16. CAN AS teller til sammen nær 100 
personer, som i hovedsak jobber på de 

   eter over havet



HØYT: Sikkerheten er viktig når en jobber i denne høyden. SOM TRAPES-KUNST: Ikke overraskende er folk med bakgrunn fra klatring i fjell godt egnet for slike 

styremedlem Terje Egeland. I 2011 
oppnådde selskapet en omsetning på 
over 111 millioner, og satt igjen med et 
netto resultat på 12,5 millioner.

– Vi bruker mye ressurser på å skole-
re våre folk for arbeidsoppgavene de 
møter offshore, siden vi legger vekt på 
flerfaglighet. Men før vi ansetter folk 
vil vi at de har skaffet seg minst ett fag-
brev, sier Berntzen.

Den raske veksten i aktivitet som 
CAN AS har hatt ut fra Helgeland, er 
noe selskapet har planer om å utvikle 
videre. Døråpneren i nord har vært 
kontrakt med BP på Skarv-feltet, og et 
tett samarbeid med Helgeland V&M.

– Vi håper å ha vår første ingeniør på 
plass i Sandnessjøen om ikke lenge. 
Generelt prosjekterer vi jobbene vi skal 
gjøre fra kontoret i Stavanger. Men vår 
kongstanke er å kunne levere selvsten-
dige jobber fra Sandnessjøen, sier 
Berntzen.

UTDANNING. Lars Erik Berntzen opp-
fordrer politikere og skolefolk til å leg-
ge til rette for relevante utdanningsvalg 
så tidlig som mulig.

– Hvis en større del av verdiska-
pingen fra offshore-næringen skal skje i 
nord, må jobben starte allerede i ung-
domsskolene i nord, supplert med til-
gang på relevante studieretninger se-
nere i skoleløpet, sier Lars Erik Bernt-
zen.

Morten Hofstad
mh@hblad.no   75070321

– Når den praktiske jobben kan starte, 
ser vår sikkerhetsleder fra CAN over 
hvordan jobben skal utføres og hvor-
dan han vil ha alt tauverk, taljer og 
support hengt opp og montert. Når 
den jobben er gjort, har vi et jobbmøte 
så alle i gruppa vet hva de skal gjøre, og 
hvordan vi kan jobbe sikrest mulig. I all 
jobb som utføres offshore kommer sik-
kerheten først!

SAMHOLD OG TRIVSEL. Åvik forteller 
at eksospipa Can-folkene har jobbet 
med i sommer er 40 meter høy, måler 
to meter i diameter, og de enkelte de-
lene veier opp mot 12 tonn.

– Når vinden passerer 30 knop må vi 
vente, for vi har ikke lov til å jobbe i 
vind over 30 knop, forteller Åvik. 

30 knop vind tilsvarer stiv kuling.
– Samhold og trivsel her ute er helt 

enorm. For ikke å snakke om maten da, 
noe som passer meg veldig bra, siden 
jeg er glad i begge deler, humrer Åvik.

Arnt Remy Åvik har en faglig bak-
grunn som startet med maskin og me-
kanisk linje på Sandnessjøen videregå-
ende skole. Senere har han skaffet seg 
en rekke sertifikat og kurs. Direkte 
relevant offshore-skolering har han fått 
gjennom en rekke kurs innenfor HMS 
og relevante arbeidsoperasjoner.

VIL MER I NORD. Daglig leder i Can 
AS, Lars Erik Berntzen, også han hel-
gelending, eier Can AS sammen med 

HELGELENDINGER: Andreas Knapstad, Thomas Andre Antonsen, Daniel Jakobsen.

���FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE
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               jobber.
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Nordlendinger blir tatt godt imot i bran-
sjen. Når du er villig til å pendle 100 mil, 

viser du litt mer motivasjon for oppgavene.

rerte Macondo-brønnen i Mexicogol-
fen.

– Vi ser både på land og offshore at 
kontrollsystemer og rutiner er skjerpet 
inn, sier brødrene Klausen.

NORDLENDINGER UTE. Felles for 
dem begge er at de ikke kvier seg for å 
pendle fra sitt bosted i hjembyen Sand-
nessjøen til jobb på rigg og båt. Viljen 
til å flytte på seg mener de er et kon-
kurransefortrinn mange nordlendinger 
har i offshorebransjen.

– Nordlendinger blir tatt godt imot i 
bransjen. Når du er villig til å pendle 
100 mil, viser du litt mer motivasjon for 
oppgavene. Slikt blir lagt merke til, sier 
de to.

Vi spør brødrene om de vil orientere 
seg nordover mot jobb nærmere hjem-
stedet, hvis anledningen skulle by seg.

Svaret er:
– Vi vil alltid se etter muligheten. 

Men arbeidsoppgavene må være rele-
vant.

Morten Hofstad
mh@hblad.no   75070321

sjefen på boredekket.
Albert går i det han kaller fem/fire-

turnus, som innebærer at han må vente 
ved telefonen hjemme i fem uker, før 
han får fire uker fri. Ringer telefonen, 
kan han bli sendt ut for å betjene alle 
kunder Baker Hughes har på norsk 
sokkel.

– Jeg har vært ute 25 turer nå, med 
utreise fra Hammerfest i nord til Sta-
vanger i sør.

Dermed har Albert også sett det 
meste av riggmateriell som operer på 
norsk sokkel, fra gammelt til nytt.

– Både størrelse og teknologi varer 
stort fra en gammel jackup-rigg til de 
moderne doble ram-riggene (borer 
brønn og setter ned foringsrør, sam-
tidig).

Både Albert og Erling mener å se en 
grunnleggende endring av rutiner i 
bransjen etter katastrofen på BP-ope-

Gjennom utplassering fikk Albert 
lærlingplass i to år hos Baker Hughes i 
Stavanger.

– Jeg er veldig fornøyd med Baker 
Hughes som lærlingbedrift, sier Albert.

STORT ANSVAR. Jobben som brønn-
kompletterer omfatter blant annet at 
Albert Klausen skal sørge for at brøn-
nene som bores blir forsvarlig sikret 
med stålrør som støpes fast i fjellet. 

To mann fra Baker Hughes deler 
døgnet ute på riggen mellom seg. Det 
hviler et stort ansvar for at arbeidet 
med sikring av brønnen foregår uten 
forsinkelser for boreoperasjonen. Å leie 
en borerigg koster fort fire-fem milli-
oner kroner i døgnet for operatøren. 

– Det er kritisk for hele boreopera-
sjonen at du vet hva du holder på med, 
sier Albert Klausen, som utfører sitt ar-
beid i nært samarbeid med «drilleren», 

TOK YRKESFAG.Albert Klausen jobber 
med brønnkomplettering i det ameri-
kanske oljeserviceselskapet Baker Hug-
hes. 

Bror Erling Klausen er skipselekt-
riker i supplyrederiet Farstad. 

Begge startet sin løpebane med yr-
kesfag på Sandnessjøen videregående 
skole.

Erling Klausen (27) skaffet seg lære-
plass i Tromsø, som førte til 20 måne-
der som lærling i Hurtigruten. Med 
fagbrev som skipselektriker på bak-
lomma gikk veien videre til shuttletan-
ker, før han gikk til supplyrederiet Far-
stad. 

I dag jobber Erling på plattformfor-
syningsskipet «Far Symphony», som 
har langsiktig kontrakt på seiling mel-
lom Stavanger og Ekofisk-området i 
Nordsjøen.

– Vi jobber turnus fire uker på, fire 
uker av, sier Erling.

Albert Klausen (22) fikk etter et år på 
teknisk-industriell produksjon (TIP) 
ved Sandnessjøen videregående skole, 
plass på det første kullet på den nyopp-
rettede linja for brønnteknikk ved 
samme skole. 

Brødrene Albert og Erling Klausen fra Sandnessjøen 
pendler gjerne hundre mil for å jobbe offshore. 
– Det viser at vi er motivert for oppgaven, sier de to.

Brødre som
reiser ut

JOBBEN TIL ALBERT: Albert Klausen har sett det meste av riggmateriell på norsk 
sokkel, som rigger av denne typen, hypermoderne «Transocean Barents». FOTO: AKER

JOBBEN TIL ERLING: Supplybåten «Far Symphony» er arbeidsplassen til Erling 
Klausen. FOTO: FARSTAD SHIPPING

PETRO PULS NR 1 – 201212



SATSET BEVISST: Erling (t.v.) og Albert Klausen fra Sandnessjøen valgte begge utdanningsløp som skaffet dem jobb offshore. FOTO: MORTEN HOFSTAD
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De legger samtidig vekt på at det kan 
være lurt å styre unna de trange nå-
løyene i utdanningsløpet der det er 
mest søkning. 

– Teknikk og Industriell produksjon 
vil bli et viktig VG2-løp for ungdom 
som vil utdanne seg til olje- og gass-
sektoren. Vil du jobbe i forpleining 
offshore, kan du legge grunnlaget i 
kommunesektoren, for eksempel på et 
sykehjem. Slik er det med en rekke 
yrker, sier Rørvik, og trekker fram mei-
eri- og fiskeindustri som relevante læ-
rebedrifter for dem som vil jobbe som 
automatikere.

Én teknikk for å framskaffe etter-
spurt kompetanse er å få det de karak-
teriserer som «lokale helter» – voksne 
arbeidstakere med evne til å påvirke 
omgivelsene – ut i nye kurs.

– Vi har eksempler på kurs med til 
sammen 45 deltakere, der 20 av dem 
gikk rett ut i jobb etterpå. Det var en 
stor suksess, sier Andreassen.

FLEST PÅ LAND. De to påpeker at de 
fleste jobbene i offshorenæringen fak-
tisk er på land.

– Kran, løft, og logistikk er sentrale 
basefag. Der innleder vi nå et samar-
beid med Asco og Helgelandsbase. 
Miljøteknologi og gjenvinning er kre-
vende fag. Der har NordMiljø AS vært 
imponerende i måten de har tatt imot 
lærlinger på, sier Arnfinn Rørvik og 
Leif Andreassen.

Morten Hofstad
mh@hblad.no   75070321

SAMSPILL. Erfaringene så langt viser 
at Helgeland, og Nordland for øvrig, 
kan skaffe fagfolk som etterspørres fra 
offshoreindustrien. Det mener i alle fall 
daglig leder Arnfinn Rørvik og opplær-
ingskonsulent Leif Andreassen ved 
Tverrfaglig opplæringskontor for ytre 
Helgeland.

Men skal regionen lykkes med å 
møte industriens behov for kvalifisert 
arbeidskraft, må industrien på sin side 
melde tydelig hva de har behov for, sier 
Rørvik og Andreassen.

– Hva satser industrien selv på i 
årene som kommer? Hva må til blant 
elevene gjennom skoleløpet i forhold 
til holdninger og fravær? Dette er ek-
sempler på innspill industrien kan bidra 
med inn i skolene helt fra ungdoms-
skolenivå, mener Rørvik og Andreas-
sen.

Opplæringskontoret har i dag god-
kjente lærlingbedrifter som til sammen 
har rundt 50 fag.

– Mest mulig konkret informasjon er 
det ungdommen trenger. Senere kom-
mer behovet for lærlingplasser, der in-
dustrien har en konkret rolle å spille 
ved å være forutsigbar lærebedrift.

START LOKALT. Rørvik og Andreassen 
oppfordrer ungdom som har lyst til å 
jobbe som faglært i petro-industrien 
om å skaffe seg erfaring og fagbrev 
gjennom lokale bedrifter. 

– Offshore er det svært lite lærling-
plasser. Gå heller etter lokalt næringsliv 
der du kan dyktiggjøre deg i ditt fag, 
lyder oppfordringen fra Rørvik.

Offshore er det svært lite lærlingplasser. 
Gå heller etter lokalt næringsliv der du 

kan dyktiggjøre deg i ditt fag. Arnfinn Rørvik

SEMINAR. Fredag 14. september arrangeres et nettverkseminar i Sandnessjøen, der tema 
er viet subsea-industrien. 
Aker Solutions og sjøentreprenøren EMAS-AMC er blant foredragsholderne. 
Assisterende næringssjef Terje Stabæk i Nordland fylkeskommune skal snakke om 

studien som har kartlagt mulighetene for å lokalisere et subsea-anlegg til Sandnessjøen. 
Fra Florø kommer leder av Subsea-prosjektet, Trond Strømgren.

Subsea-seminar

– Vi kan skaffe fagfolk som 
industrien trenger, lover 
Tverrfaglig opplæringskontor 
for ytre Helgeland.

SKAFFER FOLK: Daglig leder Arnfinn Rørvik (t.v.) på Tverrfaglig opplæringskontor 
for Ytre Helgeland, sammen med opplæringskonsulent Leif Andreassen. 

FOTO: MORTENHOFSTAD

– Industrien må
melde behovene

14 PETROPULS ANNONSE

Helgelandsbase AS
8805 SANDNESSJØEN
www.helgelandsbase.no
Tlf. 75 07 03 30
e-post: 
firmapost@helgelandsbase.no

Helgelandsbase AS i Sandnessjøen 
leverer service og forsyningstjenester 
til petroleumsvirksomheten i Norskehavet!
• Forsyningsbase for virksomhet i Norskehavet 
nord for 65030

• Hovedbase for olje- og gassfeltene Norne, 
URD, Alve, Marulk og Skuld



PÅ JAKT ETTER LØSNING:Skole-
elever på Helgeland har fått sma-
ken på realfag. 

FOTO: KUNNSKAPSPARKENHELGELAND

BOBLENDE ENGASJEMENT:Ungdomsskoleelever deltar på 
forskningstorg i regi av Kunnskapsparken Helgeland.

Skolene på Helgeland har fått 
nye redskap for å vekke interes-
sen blant elevene for realfag. 
Lek med Lego har allerede gitt 
forbløffende resultater.

UNGE OG
NYSGJERRIGE
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Generelt har 
holdningen til 

industri og næringsliv 
blitt bedre blant elevene. 
Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken

Lek med Lego har gitt forbløffende resultater 
i skolene på Helgeland. 
Nå kommer Newton-rommet, som skal bli 
et inspirasjonssenter for realfag i skolene.

HØYERE UTDANNING. Innenfor høy-
ere utdanning jobber Kunnskapsparken 
for å etablere ettårig forkurs for inge-
niørutdanning. Kunnskapsparken mar-

– Elever i ungdomsskolene er ute på 
bedriftsbesøk gjennom partnerskapsav-
taler. Dette har vi gjennomført på høs-
ten gjennom flere år. For 6. klassingene 
lager vi «nysgjerrigper-dag» i samar-
beid med industribedrifter, skolene, 
Høgskolen i Nesna, og Universitetet i 
Nordland. I 10. klasse arrangerer vi 
«viten-show» for å inspirere interessen 
for realfag. På karrieredagen i Ranaha-
llen synliggjøres yrkesvalg og bedrift-
ene på Helgeland, forteller daglig leder 
Bjørn Audun Risøy, som eksempler på 
hvordan Kunnskapsparken engasjerer 
seg.

– Har dette hatt noen målbar effekt?
– Det vi ser er større søkning til 

realfag og yrkesfag på Polarsirkelen 
videregående i Rana. Generelt har 
holdningen til industri og næringsliv 
blitt bedre blant elevene, sier Risøy.
– Har industrien vært konkret nok i måten 
de etterspør framtidig kompetanse?

– Ja, etter hvert. Vi opplever at be-
driftene tar inn lærlinger som aldri før. 

Bedriftene forventer å etterspørre 
285 fagarbeidere, 115 ingeniører, og 41 
med annen akademisk grad i perioden. 
Bedrifter i undersøkelsen sier de har 
opplevd å si nei til oppdrag på grunn av 
mangel på riktig type arbeidskraft.
Spørsmålet «får vi tak i de folkene vi 

trenger» er sentralt for aktører i off-
shoremarkedet som vurderer å flytte 
aktivitet nordover. Kunnskapsparken 
Helgeland har etablert en strategi for å 
forberede de unge på det nye arbeids-
markedet som kommer. 
Rundt 3.500 ungdommer deltar årlig 

på arrangementer som skal skape inter-
esse for industrirelevante fag.

DEN STORE VERDEN. Den lille gren-
deskolen på Austbø i Alstahaug har 
flere år på rad produsert vinnerlag i 
konkurransen First Lego League. 
I forrige skoleår gikk Austbø-laget 

gjennom norsk finale, til skandinavisk 
finale på Gjøvik. Derfra endte «Austbø 
Legomafia» like godt på verdensfinalen 
i St. Louis, USA, i april, og fikk en 
femteplass blant rundt 70 deltakende 
lag fra hele verden.
I konkurransen bygger elevene 

roboter i Lego, de driver egne forsk-
ningsprosjekt, og lager prosjektplaner 
og budsjett for sine aktiviteter. Legofi-
nalene lokalt har blitt støttet av lokale 
bedrifter, sammen med BP og Statoil.
13. september åpner det såkalte 

«Newton ENGIA – Statoil energirom 
Sandnessjøen» i Petro Næringshage på 
Horvnes i Sandnessjøen. Lokalene er 
lagt til bygget som fra før rommer en 
rekke offshorebedrifter på Horvnes-
basen. De er fylt opp med instrumenter 
som elevene skal bruke til eksperimen-
ter innenfor realfagene, i et landskap 
tilrettelagt for lagarbeid og oppgave-
løsning.
Naturfaglærere i kommunene Alsta-

haug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Lurøy, 
Træna, Rødøy og Nesna vil bli tilbudt 
undervisningsopplegg innenfor fagene 
energi og miljø, som er tilpasset lære-
planene for 8.-10. trinn. 
I løpet av kommende skoleår vil 

Newton-rommet åpnes for elever i 
videregående skole. Målet er at rommet 
skal være en felles ressurs for realfag-
sundervisningen i hele regionen, og at 
det skal bidra til å styrke erfaringsbasert 
læring i realfag.

441 NYE JOBBER.Kunnskapsparken 
Helgeland mener målrettet arbeid mot 
ungdomsskolene har gitt større søk-
ning til realfag i videregående skole. 
Industrien på Helgeland forventer å 

ansette 441 nye medarbeidere årene 
2012-2014, ifølge en fersk undersø-
kelse blant de 39 bedriftene i Olje- og 
gassnettverk Helgeland. 

MANGE ER MED:Fra lokal finale i First 
Lego League på Mo i Rana. 

FOTO: KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND

NEWTON:Elever fra Sandnessjøen Ungdomsskole var de første til å prøvekjøre 
Newton-rommet før offisiell åpning. Her briefes elevene av lærer Dag Rune Dalen 
før oppgavene deles ut. FOTO: MARIUS GUTTORMSEN

Lego-lek
til USA

NEW YORK: Innsatsen i First Lego League brakte laget Au                     
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MØTER BEDRIFTENE:Bedrifter stiller opp under karrieredagen i Ranahallen. FOTO: KUNNSKAPSPARKENHELGELAND

kedsfører aktivt karrieremulighetene på 
Helgeland ved ulike universiteter og 
høgskoler i Norge og Sverige.
– Vi ser at de som har tatt forkurs, og 

fortsetter på studier ute, kommer til-
bake til regionen. Fra august har vi fått 
på plass ti trainee-plasser i Mosjøen og 
Mo i Rana, som vil jobbe ute i bedrifter 
gjennom ett år. Kravene for å få plass i 
denne ordningen er minst bachelor-
grad, helst master. Bedriftene tar stør-
steparten av regningen for lønnskost-
nadene i denne ordningen, sier Risøy.
Nå er målet å utvide forkurs for inge-
niørutdanning med første års ingeniør-
studium i samarbeid med Høgskolen i 
Narvik. 
Kunnskapsparken markedsfører ak-

tivt karrieremulighetene på Helgeland 
ved ulike universiteter og høgskoler i 
Norge og Sverige.

Morten Hofstad
mh@hblad.no   750321

         ustbø Legomafia fra Alstahaug til verdensfinalen i USA. Her er elever og lærere på Times Square i New York. FOTO: PRIVAT
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De siste årene har Universitetet i 
Nordland satset på internasjonalisering.

– Hvilke egenskaper har de russiske stu-
dentene?
– Sammenliknet med norske studen-
ter, har russiske studenter bedre skole-
ring i matematikk fra grunnskole og 
videregående skole. Mange av dem som 
velger å komme til Norge for å studere 
viser stor innsats og motivasjon for å 
prestere godt faglig.

– Hvilke programmer velger de russiske 
studentene?
– De fleste russiske studentene som 
kommer til Universitetet i Nordland 
velger å studere økonomifag og sam-
funnsvitenskaplige kurs.

– Hvilke ekstra muligheter for utdan-
ning og vitenskap åpner seg for studenter 
fra Russland i Norge?
– Jeg tror flere vil arbeide interna-
sjonalt, både i næringsliv og offentlig 
forvaltning, i årene som kommer. Per-
soner som under utdanningen har 
skaffet seg erfaring og kunnskaper fra 
andre land og andre kulturer, vil være 
veldig attraktive for å jobbe internasjo-
nalt. Både bedrifter og offentlige myn-
digheter vil ønske å rekruttere slike 
kandidater fra universitetene.

Universitetet i Nordland har litt under 
600 utenlandske studenter som er tatt 
opp på programmer UiN er direkte 
ansvarlig for. Vel 350 av disse kommer 
fra Russland, og et tjuetalls kommer fra 
Ukraina. I tillegg samarbeider UiN 
med russiske og ukrainske universiteter 
om høyere utdanning som foregår 
henholdsvis i Russland og i Ukraina.

– Hvilke opplæringsprogrammer er mest 
populære blant russiske studenter?
– Det absolutt mest populære studiet 
er vårt bachelorprogram i Circumpolar 
Studies, som også er tilgjengelig via in-
ternett. Dette er et tverrfaglig studium 
som ser på kultur, samfunn og natur i 
nordlige områder på kloden. Her får 
studentene blant annet innføring i og 
drøfting av klimautfordringer, urfolks-
problematikk og næringsutfordringer i 
nord.

– Hvor tror du avgangselever kan finne 
jobber etter universitetet, offentlig eller 
privat sektor?

UiN har studenter fra over 40 land, og 
mange kommer fra Russland og Ukra-
ina. Studentene deltar i prosjekter i regi 
av internasjonale forskningsnettverk og 
prosjekter innenfor de ulike fagfeltene.
Rektor Pål Pedersen ved Universite-
tet i Nordland mener det er «avgjø-
rende viktig» å utvikle kunnskap over 
landegrensene.

– Hva er verdien for universitetet med å 
få studenter fra Russland og Ukraina?
– Internasjonalt samarbeid om høy-
ere utdanning og forskning er viktig for 
framtida. Kunnskapen blir mer verdi-
full jo mer vi deler den. Norge og 
Russland er nabostater som har mange 
felles utfordringer i det nordlige 
hjørnet av Europa. Det er avgjørende 
viktig at vi i felleskap utvikler kunnskap 
og deler den med ungdom og de unge 
voksne som er studenter på universite-
tene i disse landene. Ukraina, som en 
relativt ung, uavhengig stat i Europa, 
har mange utfordringer. Det er spen-
nende å samarbeide med ukrainske 
universiteter om kunnskapsbygging.

– Hva er prioriteringene for universite-
tet knyttet til internasjonalisering?
– Universitetet i Nordland har lange 
tradisjoner for samarbeid med russiske 
institusjoner. Vi har samarbeidet i mer 
enn 20 år med universiteter i Russland, 
og nesten 10 år med ukrainske institu-
sjoner. I tillegg til å videreutvikle dette 
samarbeidet, er selvfølgelig europeiske 
universiteter forøvrig, amerikanske 
universiteter og asiatiske institusjoner 
av stor interesse i det internasjonale 
samarbeidet som vi deltar i.

– Hva mener du er årsaken til interessen 
blant russiske studenter for utdanning i 
Norge?
– Norge var tidlig ute med å moder-
nisere høyere utdanning gjennom å 
implementere Bologna-erklæringen, 
slik at vi fikk bachelor-, master-, og 
PhD-grader som er anvendbare i det 
globale arbeidsmarkedet. Jeg tror dette 
har gjort at mange studenter fra Russ-
land, også utenfor det etablerte bilate-
rale universitetssamarbeidet, har funnet 
det attraktivt å studere i Norge.

– Studenter med internasjonal erfa-
ring vil være attraktive for både næ-
ringsliv og offentlige myndigheter. Min 
erfaring er at kandidater som har be-
nyttet seg av mulighetene til å studere i 
andre land, er enda mer etterspurte i 
arbeidsmarkedet enn de som velger å 
oppholde seg ved moderinstitusjonen 
hele studietida.

Sergey Surovtsev
desk@hblad.no   75070300 REKTOR: Pål Pedersen, Universitetet i 

Nordland. FOTO: MARIANNVATNE

Kunnskaps-
bygging
østover

Jeg tror flere vil arbeide internasjonalt i 
årene som kommer. Pål Pedersen, rektor
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Fra Ukraina til Bodø
Sergey Kovaltschuk (21) 
fra Ukraina har tilbrakt 
vårsemesteret i Bodø.

Det vil være ideelt å kombinere 
praksis med teori.

– Hvordan vurderer du mulighetene i 
det norske arbeidsmarkedet?
– Jeg tror at folk fra SUS-landene, 
særlig de med høyere utdanning, har 
et svært høy nivå. Det neste proble-
met er språket.

– Hvilke stereotyper om Norge hadde 
du på forhånd? 
– Ærlig talt hadde jeg forestilt meg 
landet som litt rikere. Her råder mi-
nimalisme. Men som forventet var 
levekostnadene i Norge svært høye.

– Har Norge en mer individuell til-
nærming til studenter enn du er vant 
med?
– Jeg vil ikke si at det er en indivi-
duell tilnærming til hver elev i Nor-
ge. Den viktigste forskjellen er at i 
Ukraina utvikler vi materialet gjen-
nom seminarer, der vi bruker kunn-
skap hentet fra forelesninger for å 
diskutere problemstillinger. I Ukra-
ina jobber vi jevnt med lesing gjen-
nom hele semesteret. Det motiverer 
elevene til å jobbe hele tiden. I Norge 
avhenger alt av den avsluttende eksa-
men.
– Hvilke severdigheter i Norge impo-
nerte deg mest?

– Jeg fikk sett Saltstraumen, 
verdens sterkeste malstrøm, og jeg 
dro på campingtur. Flymuseet i Bodø 
var veldig interessant. En tur til Lo-
foten likte jeg veldig godt.

– Jeg har vært student ved Kiev Taras 
Shevchenko Universitetet, Institutt 
for internasjonale relasjoner siden 
2007. I begynnelsen av det femte 
kurset fikk jeg muligheten til å delta i 
et organisert utvekslingsprogram for 
studenter, og studerte i Norge gjen-
nom vårsemesteret 2012. Program-
met internasjonale økonomiske rela-
sjoner var veldig interessant og nyt-
tig. Universitetet har studenter fra 
Europa, Asia, Afrika, en multietnisk 
sammensetning. Jeg lærte om tole-
ranse i møte med studenter fra Kina, 
Vietnam, Russland, Aserbajdsjan og 
Tyrkia. 

– Hvilke opplevelser husker du best fra 
oppholdet i Bodø?
– Gjesteforelesninger fra folk med 
erfaring fra et bestemt område var 
interessant. Jeg likte konferansen 
Arctic Dialogue, der jeg lærte mye 
om den siste utviklingen i Arktis.

– Hvordan vurderer du utsiktene for 
å finne en jobb?
– Jeg får konkrete forslag, men jeg 
prøver å få en jobb hos PriceWater-
houseCoopers i Ukraina.

– Har du lyst til å forske eller vil du 
jobbe praktisk?
– Det er vanskelig å si. Jeg ønsker å 
kombinere kunnskapen med praksis. 

I BODØ: Studenter fra Russland og Ukraina ved Universitetet i Nord-
land. FOTO: SERGEY SUROVTSEV



mot modifikasjoner på Valhall for BP, 
det samme mot Åsgard for Statoil, sier 
Lie.

I forhold til BP jobber Aker Solu-
tions tett med Helgeland V&M AS som 
har vedlikeholdskontrakt på Skarv. Lo-
kalt er Aker Solutions også engasjert 
med bygg-prosjektering, blant annet på 
Helgelandsbase i Sandnessjøen.

Subsea
Forventningene stiger til hva en an-
nonsert subsea-park i Sandnessjøen kan 
by på for leverandørindustrien. Aker 
Solutions er blant tre-fire ledende le-
verandører i verden i dette markedet. 

Hva konsernledelsen lander på om 
mulig utvikling av tilstedeværelsen i 
Sandnessjøen, er foreløpig ikke avklart. 
Den lokale sjefen i Sandnessjøen ser 
uansett få skyer på himmelen.

– Fremtiden ser usedvanlig spen-
nende ut, sier Halvard Lie i Aker Solu-
tions.

Morten Hofstad
mh@hblad.no   75070321

år i år. 
– Vi skal jobbe mye inn mot modifi-

kasjoner på Skarv-feltet for BP. Gjen-
nom Aker-systemet jobber vi i tillegg 

MMO (maintenance & modificatio-
ns) inngår i divisjonen Field-Life Solu-
tions i konsernet, og utgjorde rundt en 
tredel av samlet omsetning første halv-

Ved inngangen av året kjøpte Aker 
Solutions opp Sandnessjøen Engineer-
ing, etter en periode med strategisk 
samarbeid.
Noe av det første som skjedde var ut-
lysning av en rekke stillingskategorier 
ingeniører. Resultatet var at Aker Solu-
tions mottok litt over 300 søknader.

– Vi fikk veldig mange kvalifiserte 
søkere i den bunken. Både helgelen-
dinger som flytter hjem, folk fra øvrige 
deler av landet, og folk fra andre land, 
forteller avdelingsleder Halvard Lie. 

Foreløpig har han ansatt 17 nye 
medarbeidere, og regner med å hente 
enda noen til i løpet av høsten.

– Vår ambisjon er å bli et 60-talls 
medarbeidere i 2015, sier Lie.

Vedlikehold og ombygging
Aker Solutions i Sandnessjøen er juri-
disk underlagt Aker Solutions MMO 
AS i Stavanger, som for tiden teller 
rundt 3.500 ansatte.

Aker Solutions fikk 300 søkere 
til nye stillinger i Sandnessjøen.

FYLLER OPP:Halvard Lie, avdelingsleder for Aker Solutions i Sandnessjøen, her 
sammen med ingeniørene Leif-Otto Larsen (t.v.) og Frode Stene. 

BEGGE FOTO: MORTENHOFSTAD

Aker Solutions
slår ned vegger
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POPULÆR:Aker Solutions fikk 300 søk-
nader da de søkte etter ingeniører i 
Sandnessjøen. Her ved lokalene hos 
Petro Næringshage på Horvnes.
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Sokkelen utenfor Nordland vil i 2016 ha tre feltsenter i drift: 
Norne, Skarv og Aasta Hansteen. 
Planlagt ny gassrørledning (stiplet linje) mellom Aasta Hansteen 
og Nyhamna åpner for andre feltutbygginger langs røret.

Felt i drift og leting på sokkelen støttes av baseoperatørene 
Helgelandsbase, Asco og Coastbase Nordland i Sandnessjøen. 
Helikopter flyr fra Brønnøysund.

Videre leting utenfor Nordland konsentreres foreløpig nær 
etablert infrastruktur. Gass er påvist langt vest i havet på felt 
som Gro og Asterix.

OFFSHORE NOR

HELIPORT BRØNNØYSUND
Rigger og feltsenter utenfor Nordland 
betjenes med helikopter fra Brønnøy-
sund. FOTO: HEGE SÆTHRE LIND

HORVNES 
Den første milliarden er lagt i bakken av offentlige og private aktører på det nye baseområdet Horvnes i Sandnessjøen, sam-
men med det bakenforliggende industriområdet Strendene. Denne høsten bygges det videre for rundt 100 millioner i regi av 
Helgelandsbase, Asco og Coastbase Nordland. FOTO: NEWSON REQUEST
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 RDLAND

SKARV
BP-opererte Skarv skal etter planen starte produksjon av gass og 
kondensat mot slutten av året. Allerede påviste tilleggsreserver 
taler for at Skarv vil produsere i minst 20 år. FOTO: KJELL ØYSTEIN BJERKE

NORNE
Olje- og gassfeltet Norne feirer i disse dager 15 
driftsår siden oppstarten i 1997. Feltsenteret ut-
vikles stadig videre med nye satellitter. I desem-
ber åpnes produksjonen av olje fra Skuld. 

FOTO: STATOIL

AASTA HANSTEEN
Gassfeltet «Aasta Hansteen» (tidligere 
Luva) prosjekteres av operatøren Statoil. 
Prislapp: 32 milliarder for plattformen, 
pluss 17 milliarder for ny rørledning til 
Nyhamna. Produksjonen planlegges 
åpnet mot slutten av året 2016. 

ILLUSTRASJON: STATOIL
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markedet og mulighetene innenfor 
subsea service.

Fylkeskommunen mener det er mu-
lig å utvikle mer enn 300 kompetanse-
arbeidsplasser knyttet til en «Subsea 
Park Nord» i Sandnessjøen i løpet av 
dette tiåret.

Flere store aktører i subsea-
markedet, både innenfor fabrikasjon, 
installasjon, og service, har allerede 
orientert seg grundig om mulighetene 
for etablering i Sandnessjøen.

Sentrale aktører i subsea-markedet, 

ling av ventiler, journ.anm.) som skal 
vedlikeholdes i Sandnessjøen, sa direk-
tør for kommunikasjon og samfunns-
kontakt i BP, Olav Fjellså, til Helge-
lands Blad i starten av juli.

Samtidig bekreftet Statoil at de job-
ber med en studie av mulighetene.

– Vi er i gang med en mulighetsstu-
die for nordområdene med hensyn til 
logistikk og subsea basetjenester. Her 
ser vi på helhetlige og robuste løsning-
er knyttet til aktivitetsnivå, basefasilite-
ter, subsea-lager og vedlikehold. Stu-
dien er på langt nær ferdigstilt, og vi 
kan derfor ikke si noe om et mulig ut-
fall nå, sa informasjonssjef Anne-Mette 
Fjærli i Statoil til avisen.

Helge Lund bekreftet
Det beste eksemplet på at subsea-
satsing på Helgeland er et tema på top-
pen i Statoil, er et intervju konsernsjef 
Helge Lund ga til Helgelands Blad da 
lokaliseringen av Aasta Hansteen-basen 
i Sandnessjøen ble kunngjort i mars.

Lund bekreftet at Statoil ser på 
hvordan de kan gå sammen med BP om 
en større satsing på vedlikehold og ser-
vice av undervanns produksjonsutstyr i 
Sandnessjøen.

– I tillegg til en normal basevirk-
somhet, vurderer vi å legge lager av 
verktøy, og vedlikehold av subsea-ut-
styr, til Sandnessjøen. Men her har vi 
ikke tatt en endelig beslutning. Subsea 
er noe av det vi fortsatt ser på. Vi øns-
ker en god dialog med BP som kan 
sikre oss en god og kostnadseffektiv 
løsning, sa Helge Lund.

På side 30 i dette bladet bekrefter 
nok en Statoil-leder at den interne stu-
dien i Statoil skal konkludere om en 
subsea-satsing i Sandnessjøen «i god 
tid» før investeringsbeslutningen på 
Aasta Hansteen skal tas i desember.

Laget studie
Nordland fylkeskommune har enga-
sjert seg tungt i subsea-prosjektet, og 
har blant annet produsert en studie av 

som har kommet på banen kan medføre 
at vi kommer opp i 70-80 juletre (sam-

BP har i forlengelsen av sin Skarv-
utbygging på Helgeland gått videre 
med ambisjoner om lager, vedlikehold 
og service på subsea-utstyr i Sandnes-
sjøen. 

I vår gikk BP derfor ut med anbudsi-
nvitasjon på levering av lokaler og drift 
av et anlegg tilpasset selskapets behov 
på Skarv-feltet.

Prosess på vent
Men i sommer annonserte BP at de 
hadde satt anbudsprosessen på hold 
fordi samtaler med «andre aktører» om 
et samarbeid hadde kommet i gang. 

– Vi er i samtaler med andre selskap-
er om en mulig samkjøring av våre 
aktiviteter innenfor lagring og vedlike-
hold av subsea-utstyr. Andre aktører 

TETT SAMARBEID: 
Assisterende næ-
ringssjef i Nordland 
fylkeskommune, 
Terje Stabæk (t.v.), 
og direktør for kom-
munikasjon og sam-
funnskontakt i BP, 
Olav Fjellså. 

FOTO: MORTEN HOFSTAD
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Kan bli subsea-

TIL SALGS: Det tidligere Ruukki-anlegget i Sandnessjøe                     

I løpet av de kommende ukene vil vi trolig få 
svar på om BP og Statoil går sammen om en 
omfattende satsing på en næringspark for 
subsea-utstyr i Sandnessjøen.



Vi er i samtaler med andre selskaper om 
en mulig samkjøring av våre aktiviteter 

innenfor lagring og vedlikehold av subsea-
utstyr. Olav Fjellså, samfunnskontakt BP

Subsea er noe av 
det vi fortsatt ser 

på. Vi ønsker en god 
dialog med BP som kan 
sikre oss en god og 
kostnadseffektiv løsning. 

Helge Lund, StatoilVURDERER BP-SAMARBEID: Helge 
Lund, konsernsjef i Statoil. 

FOTO: ANNE-METTE FJÆRLI

Før sommeren kjøpte Helgelandsba-
se nær 200 dekar land som er tilstø-
tende det nye baseområdet på Horvnes. 
CCB-eide Helgelandsbase har fore-
løpig ikke gått i detaljer om hva de kan 
tenke seg å tilby aktørene på dette om-
rådet.

Morten Hofstad
mh@hblad.no   75070321

som allerede er på plass i Sandnessjøen 
med egen virksomhet, er Aker Solu-
tions og IKM Gruppen.

Flere muligheter
Den mest aktuelle lokaliseringen for en 
egen subsea-park, er trolig det tidligere 
Ruukki-anlegget på Strendene i Sand-
nessjøen. Store haller med traverskra-
ner, og flere hundre mål opparbeidet 
industriareal og tilstøtende dypvanns-
kai, vil være svar på en del utfordringer 
subsea-aktører måtte ha.
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  -park

      n er til salgs. Tomtearelene rundt utvides stadig i takt med steinuttak i regi av Aqua Rock Company AS. FOTO: NEWSON REQUEST



skontrakt knyttet til klargjøringen av 
Skarv-skipet for produksjonsstart. 

– Hva er ambisjonene for fortsettelsen?
– Det er å få flere avtaler på plass, sier 

Barth-Heyerdahl.
Eierne Sinus AS, Aker Solutions, In-

specta, Svetek, Slipen, CAN AS, og 
Miras bidrar inn i kontraktene etter hva 
som etterspørres av folk og utstyr.
De samarbeidende bedriftene har til 

sammen rundt 600 ansatte, og vil kun-
ne bidra med stor fleksibilitet i forhold 
til den kapasitet som etterspørres i 

Da sammenslutningen Helgeland 
V&M AS signerte vedlikeholdskon-
trakt med BP på Skarv-feltet i 2011, var 
20 millioner kroner årlig omsetning et 
forventet volum.
Allerede i år venter selskapet en om-

setning på Skarv-jobber på rundt 100 
millioner kroner. Årsaken er en tillegg-

Forsinkelsene på Skarv har 
gitt lokale servicebedrifter 
en knallstart.

Knallstart for Helgeland V&sen av statsbudsjettet første uka i oktober, 
ifølge Olav Fjellså i BP.
Hva prislappen for forsinkelsene vil bli, 

er derfor inntil videre spekulasjoner.
Ni måneder utsatt oppstart av Goliat i 

Barentshavet vil til sammenligning koste 
seks milliarder kroner, annonserte ope-
ratøren ENI Norge i midten av august.
BP har tidligere antatt at årlige drifts-

kostnader på Skarv-feltet i driftsfasen vil 
ligge omkring en milliard kroner. På Skarv 
blir det interessant å se om reklamasjoner 
mot leverandører kan bidra til å redusere 
kostnadene. Uansett vil ekstraregningen 
for oppstartproblemene mest sannsynlig 
ligge i milliardklassen.

Det har nå gått nærmere et år siden pro-
duksjonsskipet «Skarv FPSO» ble slept ut 
på feltet etter klargjøring på Stord. Offisielt 
sier BP at produksjonen planlegges startet 
«i løpet av fjerde kvartal 2012». 
Årsaken til forsinkelsene har vært 

mange. Været i vinter forsinket selve oppa-
nkringen og koblingen av de 13 pro-
duksjonsrørene (riserne) fra havbunnen 
opp til skipet. Feil på anlegget om bord og 
i sjøen har ført til omfattende reparasjoner 
og modifikasjoner offshore.
BP planlegger å rapportere til myndig-

hetene hva forsinkelsen har kostet, ut over 
annonsert prosjektpris på rundt 40 milliar-
der kroner, i forbindelse med framleggel-

Skarv-pris i oktober

beidsplasser på Horvnes.
– Dette vil øke til 200 når vi teller 

med vår planlagte subsea-satsing, sier 
pressetalsmann Jan Erik Geirmo i BP.
Andre bedrifter som har etablert seg 

i Sandnessjøen – direkte på bakgrunn 
av kontrakt med BP – er Score AS, 
IKM Minic AS og CAN AS.
Aker Solutions kjøpte Sandnessjøen 

Engineering ved inngangen til 2012, og 
har allerede doblet staben til rundt 40.
Andre leverandørbedrifter fra Hel-

geland som har slått seg ned i basebyen, 
er Momek, Miras, og BIS Production 
Partner.

Morten Hofstad
mh@hblad.no   75070321

I disse dager foregår flere omfattende 
studier av ringvirkningene som Skarv-
utbyggingen har gitt på Helgeland. 
Universitetet i Nordland har fulgt pro-
sjektet i flere år, og har allerede produ-
sert flere delrapporter.
I tillegg har Olje- og energideparte-

mentet engasjert analyseselskapet Me-
non Business Economics til å studere 
mulige ringvirkninger som følge av 
eventuell åpning for leting og utvin-
ning i farvannene rundt Lofoten.
Begge studier går dypt inn i hvilke 

betydninger BPs beslutning om å legge 
en egen framskutt driftsenhet, sammen 
med supplybase, til Sandnessjøen, har 
hatt.

Store investeringer
For det første utløste basevedtaket i 
Skarv-lisensen store grunnlagsinvester-
inger i nytt baseområde på Horvnes i 
Sandnessjøen. Foreløpig har Alstahaug 
Havnevesen investert 220 millioner 
kroner i tre nye industrikaier med ba-
kareal, sammen med omfattende anlegg 
for telekom, vei, vann og avløp.
Helgelandsbase, som er største eien-

domsaktør på Horvnes, vil i løpet av 
året ha investert omkring 700 millioner 
i tomter, logistikkanlegg og utleieareal.
Asco Norge, som driver basen for 

Skarv-feltet, vil i løpet av året investere 
rundt 50 millioner kroner i nye utleie-
bygg, i tillegg til anlegget baseoperatø-
ren har fra før. 
På Strendene, øst for Horvnes-

anleggene, har Coastbase Nordland in-
vestert rundt 60 millioner i logistikka-
nlegg.

Fyller opp med folk
BP er på plass med 15 egne ansatte. I 
tillegg kommer logistikk og servicetje-
nester som er direkte knyttet til driften 
av Skarv. Samlet sier BP at dette utgjør 
40 arbeidsplasser. 
Selskapet hevder tilstøtende leveran-

dørbedrifter utgjør til sammen 150 ar-

TRE ÅR FØR PLAN: Havnedirektør 
Trond Nygård (t.v.) og styreleder i Alsta-
haug Havnevesenet Trond A. Johansen 
har levert tre industrikaier tre år tidlig-
ere enn opprinnelig plan. 

FOTO: MORTENHOFSTAD

Skarv-prosjektet var det 
som skulle til for å få 
offshore-næringen på 
Helgeland til å ta av.

SKARVEN LETTET: Byggingen av Horvnes-anlegget startet med beslutningen i BP om å legge sin ba     

Helgeland tar a   
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Vi jobber meget aktivt med den videre 
strategiutviklingen for selskapet.

slike spørsmål vil komme opp. Jeg kan 
si så mye at Helgeland V&M AS i 
større grad skal markedsføres som en 
selvstendig bedrift, ikke som et medle-
msfellesskap. Vi jobber meget aktivt 
med den videre strategiutviklingen for 
selskapet, sier Øystein Barth-
Heyerdahl.

Helgeland V&M.
– Med de partnerne vi har, har vi 

store og gode ressurser å trekke på, sier 
den nye sjefen.

– Er det aktuelt at Helgeland V&M AS 
selv vil påta seg en større del av risikoen i 
kontrakter dere jakter på?

– Vi skal snart ha et strategimøte der 

NY SJEF: Øystein Barth-Heyerdahl tok 
nylig over som ny sjef for Helgeland 
V&M AS. FOTO: HILDE ANDREASSEN

   &M
              ase til Sandnessjøen. FOTO: HARRY MARTINSEN

  av med Skarv
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Skal man få tak i 
kompetente folk, 

må bedriftene ta ansvar 
selv. Rune Johansen, Nordmiljø

tiden rundt 65 ansatte, en dobling i 
løpet av et tiår. 

Selskapet ble heleid av SAR-
konsernet i Tananger i 2010, etter et 
gradvis oppkjøp. I fjor omsatte Nord-
miljø for rundt 136 millioner, og tjente 
netto rundt fem millioner, ifølge daglig 
leder Bjørnulf Tverå.

Innenfor offshore på Helgeland 
henter selskapet mye av aktiviteten fra 
kontrakt med Statoil om mottak og 
rensing av boreavfall, sammen med ta-
nkrensing på offshorefartøyer.

Morten Hofstad
mh@hblad.no   75070321

– Nordmiljø har vært imponerende 
som lærebedrift. Gjenvinningsfaget er 
krevende, og kan by på mange mulig-
heter for arbeidstakerne, sier daglig le-
der Arnfinn Rørvik i Tverrfaglig Opp-
læringskontor for ytre Helgeland.

Må ta ansvar
Driftsleder Rune Johansen ved bedrift-
ens anlegg i Sandnessjøen er glad for 
rosen.

– Vi lager egne opplegg for lærlinger 
vi tar inn. Det er viktig med individu-
elle opplegg. I vår bedrift er det mye de 
kommer borti. Skal man få tak i kom-
petente folk, må bedriftene ta ansvar 
selv. Vi kan ikke forvente at utdan-
ningssystemet skal ta hele oppgaven 
med å kvalifisere nye arbeidstakere, sier 
Johansen.

Vokst kraftig
Nordmiljø opererer i Sandnessjøen, i 
Mo i Rana og i Mosjøen, og har for 

PÅ BASEN:
Nordmiljø 
holder blant 
annet til her på 
basen på Horv-
nes i Sandnes-
sjøen.
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HENTER AVFALL: NordMiljø i arbeid med tankrens på supplybåten «Skandi Mong-
stad» ved kai i Sandnessjøen. FOTO: STEINBJØRN MENTZONI

– Imponerer
som aktiv
lærebedrift
Nordmiljø får skryt for bedriftens 
strategi med å ta inn lærlinger.



LES OM OLJEFELTET SKULD ���

Diktet «Voluspå»

Derfra kommer møyer; 
mangt vet de, 
tre fra kilden under treet. 
Urd kalles den ene, 
den andre Verdande
skar i staver
Skuld den tredje; 
loven la de. 
Livet valgte de, 
målte skjebnen for menneskeætten.

«Skuld» er i norrøn mytologi den yngste av 
nornene, den som representerer framtida. 
Sammen med Urd og Verdande bor hun i 
et hus ved Urdarbrønnen, som ligger 
under verdenstreet Yggdrasil. 
Skuld er også en valkyrje, en som velger og 
tar med seg tapre menn som faller i strid. 
(Wikipedia)
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SKULD OG NORNENE



På Skuld har vi 
redusert prosjekt-

fasen ned mot to og et 
halvt år. Roger Lynum, Statoil TRAVELT OMRÅDE:Norne-feltet har levd med stadige t                           

nisasjon for raske utbyggingsløp. Skipet 
har stadig hatt løpende prosjekter, og er 
nå et forbilde for «fast track»-
løsninger, sier Lynum. 

Prosjektledelsen i Statoil legger vekt 
på leverandørindustriens medvirkning 
til at gjennomføringen av slike prosjekt 
går raskere. I Skuld-prosjektet har Aker 
Solutions og Subsea 7 hatt sentrale le-
veranser, mens Aibel har hatt oppgaver 
med modifikasjon av produksjonsski-
pet. 

– Skuld har vært et krevende pro-
sjekt, men leverandørene har vært med 
på leken, og møtt våre ønsker, til tross 
for et generelt høyt press i bransjen. 
Fra vår side har det vært viktig å være 
veldig tett på og spille en aktiv rolle 
mot leverandørene, sier Roger Lynum 
til Petro Puls.

Morten Hofstad
mh@hblad.no   75070321

spill med både lisenspartnere og myn-
digheter. Ved å bestille utstyr tidligere, 
som har lang leveringstid, kan vi kjøpe 
oss veldig mye tid. Vi ser at mer bruk av 
standardiserte løsninger, mer gjenbruk 
av prøvd teknologi, åpner for industr-
ialisering av mindre funn rundt eksis-
terende infrastruktur, sier Lynum.

TETTERE PÅ LEVERANDØRENE. Statoil 
har høstet positive erfaringer av å samle 
alle funksjoner, fra leting til prosjekt-
gjennomføring og drift, under samme 
tak i Harstad.

– Norne har blitt en foregangsorga-

UTBYGGING. Når utbyggingen av 
Skuld etter planen skal åpnes for pro-
duksjon mot slutten av året, kan pro-
sjektet til en budsjettert kostnad på 10 
milliarder kroner bli en ny målestokk 
for tidsbruk. 

– Før ville en slik utbygging ta fire-
fem år fra funn til produksjonsstart. På 
Skuld har vi redusert prosjektfasen ned 
mot to og et halvt år, sier prosjektleder 
for Skuld i Statoil, Roger Lynum.

OLJEFUNN VAR STARTEN. Funnet av 
olje på letebrønnen Fossekall rundt 
påsketider 2010 satte fart i Skuld-pro-
sjektet. 

Ved utgangen av 2012 planlegges 
kranene åpnet på Norne-skipet for 
produksjon over en distanse på 26 kilo-
meter av 90 millioner fat olje fra tre 
bunnrammer med til sammen ni 
brønner.

Sommeren 2012 har vært uvanlig 
hektisk med fem subsea-fartøyer i sving 
på feltet med installasjonsarbeid, sam-
tidig som to rigger skal veksle på å drive 
produksjonsboring. I tillegg gjennom-
føres modifikasjons- og klargjøringsar-
beid ombord på Norne-skipet.

– Skuld har fulgt en ambisiøs plan. 
Enn så lenge holder både tidsplanen og 
budsjettet, sier Lynum.

KORTERE PLANPERIODE. Begrepet 
«fast track» i Statoil innebærer en ny-
satsing på gjennomføringsmodeller 
som korter ned utbyggingsperioden. 
Statoil mener raskere gjennomføring av 
prosjektfasen ikke skal gå på kompro-
miss med sikkerheten. Den største 
tidsbesparelsen ligger i beslutningsfa-
sen.

– Vi har kuttet planløpet i forkant av 
investeringsbeslutningen i godt sam-

GLAD GJENG:En glad gjeng på dekk under arbeid med installasjoner på Skuld-
prosjektet.

FRAM MED SPADEN:Stigerør med flyteelement kommer opp på dekk, og spaden 
hentes fram for å fjerne groing.

PETRO PULS NR 1 – 201228

Har halvert byg

KOBLING: Endestykket for rørledningen mellom Norne-skipet og Skuld på dekk, 
før det settes ned på havbunnen.

Skuld-prosjektet er i ferd med å bli 
et utstillingsvindu for hvor fort Statoil 
kan gjennomføre nye utbygginger.



RIGG OG BÅT: Riggen «Transocen Spitsber-
gen» fotografert fra installasjonsfartøyet 
«Skandi Acergy» på Skuld-utbyggingen.

      ilknytninger av nærliggende olje- og gassfelt. Med stadig leteaktivitet skaper det til tider stor rigg-aktivitet på feltet, som her med tre rigger i aksjon samtidig. ALLE FOTO: STATOIL
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Aasta Hansteen-
røret er etter vår 

vurdering en område-
løsning for det nordlige 
Norskehavet. 

Thor Otto Lohne, Gassco-direktør

PROSJEKTLEDER:Torolf Christensen 
er prosjektleder for Aasta Hansteen-
utbyggingen til 50 milliarder. 

FOTO: MORTEN HOFSTAD

er byggingen av dekket vil få ansvaret 
for sammenkoblingen av skrog og dekk, 
en operasjon med potensial for betyde-

ingsbeslutningen er tatt, ifølge pro-
sjektleder Torolf Christensen i Statoil. 
Det er en mulighet at den som vinn-

Travel høst
Aasta Hansteen-prosjektet avventer in-
vesteringsbeslutningen i Statoil, som 
planlegges i begynnelsen av desember. 
I sommer fikk Technip USA og 

Hyundai i Sør-Korea byggeoppdraget 
på det sylindriske skroget, en kontrakt 
på 700 millioner dollar. Hvem som får 
byggingen av dekket til plattformen, 
blir kunngjort kort tid etter at invester-

Statoil tar et langt sprang nordover i 
Norskehavet med gassfeltet Aasta 
Hansteen. Verdens største plattform i 
sitt slag, etter Spar-konseptet, er be-
regnet å koste 32 milliarder kroner å 
bygge.

Dobbel kapasitet
Aasta Hansteen skal etter planen åpne 
produksjon nærmere jul 2016. Før vi 
kommer dit skal det legges en helt ny 
rørledning som blir omkring 500 kilo-
meter lang.
Foreløpig prislapp for det nye røret 

er 17 milliarder kroner. Statoil har 
overtatt operatøransvaret for rørpros-
jektet, som er døpt NSGI (Norwegian 
Sea Gas Infrastructure), og utvikler rø-
rprosjektet parallelt med feltutbygg-
ingen. Andre potensielle feltutbygg-
inger langs NSGI-røret, er Shell-
opererte Zidane og Linnorm utenfor 
Nord-Trøndelag.
Ifølge Gassco-direktør Thor Otto 

Lohne er det ikke lenger noen kobling 
mellom NSGI-røret og diskusjonen 
om utbygging av LNG-fabrikken på 
Melkøya.
– Aasta Hansteen-røret er etter vår 

vurdering en områdeløsning for det 
nordlige Norskehavet, sier Lohne.
Rørledningen får en dimensjon på 36 

tommer, og vil kunne gi en daglig 
transportkapasitet på 70 millioner ku-
bikkmeter gass.
– Dette er omtrent dobbelt så mye 

som påviste reserver i området. Så sel-
skapene ser muligheter der oppe, sier 
Lohne.

Aasta Hansteen-prosjektet vil 
åpne det nordlige Norskehavet 
for andre feltutbygginger.

DYPEST I NORGE:Aasta Hansteen-anlegget planlegges på 1.350 meters havdyp vest av Bodø.  

Aasta Hansteen
åpner Norskehavet
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RIGGER I KØ:Boreriggene «Transocean Spitsbergen» (i forgrunnen) og «Transo-
cean Leader», med Norne-skipet i bakgrunnen. FOTO: STATOIL

første letebrønnen vil bli boret lengst 
vest i Norskehavet.

Skuffende funn
I 2005 gjorde daværende Hydro gass-
funnet Stetind i lisens 283, 300 kilo-
meter rett vest av Sandnessjøen. En 
påfølgende avgrensningsbrønn drepte 
optimismen knyttet til størrelsen av 
funnet. Enda lenger vest gjorde Shell 
to gassfunn i lisens 326 (Gro), men li-
sensen ble levert tilbake til myndig-
hetene ut fra en vurdering at geolo-
gien er såpass utfordrende at lønnsom 
produksjon vil bli svært krevende. En 
ytterligere letebrønn i Shell-regi på 
det tilstøtende gassprospektet Dals-
nuten var tørr.

– Hva forteller disse resultatene dere 
som leter etter olje og gass i Norskehavet?
– Vi vet at det har blitt generert 

gass. Men tiltroen til å gjøre større 
funn har blitt kraftig redusert. Ho-
vedutfordringen er mangel på reser-
voar.

– Så inntil videre prioriterer Statoil 
egne boreaktiviteter nært etablert infra-
struktur?
– Ja, på kort sikt, boringsmessig. 

Men vi bruker vel så mye ressurser på 
å modne fram nye ressurser i Norske-
havet, sier letedirektør Noralf Steins-
land til Petro Puls.

Morten Hofstad
mh@hblad.no   75070321

vest for Norne-området innenfor 
mulig avstand for en tilbakeføring av 
eventuelle reserver til Norne-skipet. 
Statoil er opptatt av at de foreløpig 

stengte områdene Nordland 6 og 7, 
sammen med Troms 2, skal bli åpnet 
for leteboring. 
– Vi synes dette området kan ha et 

spennende ressurspotensial, og har 
kjøpt alle seismiske data i disse om-
rådene, sier Steinsland.

Under lavaen
Helt vest på den norske sokkelen i 
Norskehavet i det såkalte Vøring-bas-
senget, hele 400-500 kilometer fra 
land, jobber giganter som Exxon og 
Chevron med leteplaner i geologi av 
typen sub-basalt; bergarter som ligger 
skjult for tradisjonell seismikk under 
størknet lava. Leting i disse områdene 
er teknisk og praktisk krevende på 
grunn av geologien og avstanden til 
land. 
Statoil eier 20 prosent i lisens 527, 

der Chevron er operatør. CGG gjen-
nomførte i sommer en omfattende 
innsamling av tredimensjonal seis-
mikk i dette dyphavet, vest av Helge-
land. 
– Vi deltar gjennom konsortier, 

bransjeforum, og lisenser i Vøring-
området. I første omgang foregår 
evaluering av seismikk, sier Steins-
land, som ikke vil tidfeste når den 

Norskehavet, definert fra Stad i sør til 
Lofoten i nord, vil se en letestrategi 
fra Statoils side som tar utgangspunkt 
i å videreutvikle allerede etablert inf-
rastruktur i form av oljeproduserende 
installasjoner, og et planlagt nytt 
gassrør.

Lengst mulig liv
Direktør i Statoil for leting i Norske-
havet, Noralf Steinsland, forteller at 
selskapet har 15-20 letebrønner på 
planen de nærmeste tre årene.
– For det første vil vi drive det vi 

kaller nærfeltleting i modne områder, 
blant annet rundt Åsgard, Kristin og 
Norne. Dette er robuste installasjoner 
med lang levetid. Det gjelder å gi 
disse innretningene så langt liv som 
mulig. Leting i disse områdene vil 
pågå i lang tid framover, sier Steins-
land.
Dernest er det lagt en strategi for 

det Steinsland definerer som vekst-
områder. Utbyggingen av gassfeltet 
Aasta Hansteen vest av Bodø er under 
full planlegging, og investeringsbe-
slutningen skal etter planen fattes mot 
slutten av året. Gassen fra feltet plan-
legges eksportert til Ormen Lange-
terminalen utenfor Molde via en ny 
rørledning.  
– Omkring Aasta Hansteen har vi 

flere lovende prospekt, så leting i 
dette området vil være en naturlig 
oppfølging av at et nytt feltsenter 
kommer på plass, sier Steinsland. 

To brønner i høst
Og vi ser spennende vekstmuligheter 
også i andre deler av Norskehavet.
Høsten 2012 bores den kystnære 

letebrønnen «Lovund» omtrent midt 
mellom land og Norne-feltet i lisens 
386, heleid av Statoil. 
– Helgelandsbassenget er så langt 

lite utforsket. Seismikken har gitt oss 
visse antakelser, men så langt har 
ingen gjort funn i området. Det er lav 
funnsannsynlighet i brønnen, men 
gjør vi funn kan dette åpne nye mu-
ligheter, sier Steinsland.
Den andre letebrønnen Statoil 

planlegger i høst utenfor Helgeland, 
er Jette (lisens 385), som ligger nord-

Statoil prioriterer 
leteboring rundt 
etablert infrastruk-
tur i Norskehavet 
de nærmeste 
årene.

Planlegger
15-20 letebrønner
i Norskehavet

STØRST I VERDEN:Spar-plattformen på feltet blir 
den største i sitt slag i verden.

lige lokale ringvirkninger.
Konsekvensutredningen for Aasta 

Hansteen-prosjektet skal etter planen 
ut på høring fra midten av september. 
Selve basevalgene er uansett fastsatt 
med supply fra Sandnessjøen, og heli-
kopter fra Brønnøysund.

Subsea
Nå knytter det seg spenning til hva 
Statoil bestemmer seg for i forbindelse 
med et mulig subsea-anlegg på land i 
nord.
– Vi driver for tiden med en intern 

studie av en mulig subsea-base i Sand-
nessjøen. Her ser vi på Statoil som hel-
het, med de kapasiteter vi har i dag, og 
hva selskapet vil trenge i årene fram-
over. Konklusjon i studien er ventet i 
god tid før selve investeringsbeslut-
ningen om Aasta Hansteen, sier Torolf 
Christensen.

Morten Hofstad
mh@hblad.no   75070321

            ILLUSTRASJON: STATOIL

Vi synes dette området kan ha et 
spennende ressurspotensial, og 

har kjøpt alle seismiske data i disse 
områdene. Noralf Steinsland, Statoil, om Lofoten og Vesterålen
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Større flyplass
Samferdselsdepartementet ga før som-
meren grønt lys til at Alstahaug kom-
mune kan engasjere Avinor i arbeidet 
med å prosjektere utvidelse av rulleba-
nen på Sandnessjøen Lufthavn Stokka 
til 1.199 meter. Forprosjektet og kon-
sesjonsbehandlingen er ventet avklart 
før året er omme.

I tillegg til utvidelsesprosjektet ligger 
planer for en større passasjerterminal, 
og satellittbasert navigasjon for innfly-
ging. GA-terminal, for helikopter og 
charter-fly, ble ferdigstilt i sommer.

Morten Hofstad
mh@hblad.no   75070321

Logistikken rundt trafikk til og fra 
basebyen Sandnessjøen har lenge vært 
utfordrende. Manglende overnattings-
kapasitet og flaskehalser rundt flytra-
fikken er noe aktører i offshorenæring-
en stadig opplever.

250 rom
Rica-hotellet står foran en total om-
bygging der antall rom skal mer enn 
dobles fra dagens 70 til nærmere 150 
rom.

Prosjektet i regi av Syv Søstre Hol-
ding AS er knyttet til kommunens 
bygging av kulturhus og badeland. Går 
det slik aktørene planlegger, settes spa-
den i jorda for hele prosjektet i sep-
tember. 

Samtidig prosjekterer firmaet TKG 
47 AS minst fem etasjer nytt hotell i 
tidligere Haarek Hotell ved parken og 
Karivika. Firmaet har samtidig levert 
søknad om å få bygge ti etasjer med 
rundt 100 rom. Hvilken hotellkjede 
som eventuelt skal stå for driften, er 
foreløpig ikke bekreftet.

Basebyen Sandnessjøen vil ikke 
bli til å kjenne igjen når aktuelle 
byggeprosjekt står ferdig de 
nærmeste par årene.

BYGGES UT: Sandnessjøen Lufthavn 
Stokka planlegges utvidet i løpet av 
2013 med lenger rullebane og større 
passasjerkapasitet. 

FOTO: STEINBJØRNMENTZONI

KULTURKVARTALET: Det planlagte hotellet vegg i vegg med kommunens kultur-
hus og badeland. Anbudsåpning er planlagt i september. TEGNING: VOLL ARKITEKTER

NYTT HOTELL: Rica Hotel Syv Søstre slik prosjektet fortoner seg på tegnebrettet i 
ti etasjer og 150 rom. SKISSE: VOLL ARKITEKTER

Baseby skifter ham
PETRO PULS NR 1 – 2012 33

Illustrasjonsfoto

Industriområde, Sandnessjøen

Leirfjord kommune regulerer og legger til rette for 458 dekar på Leines for Havne og industriformål. 
For mer informasjon, kontakt næringssjef Øyvind Toft, e-post: oyvind.toft@leirfjord.kommune.no
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TAKE OFF:Tekniker Patrik Nilèn har 
fått klarsignal fra tårnet. Kaptein 
Geir Morten Ramsøy nikker. Nå er 
alt klart for tur til Norne.
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BEGGE FOTO: HEGE SÆTHRE LIND

REPORTASJE, SIDE 36-37 ���

UT TIL FELTET

25.000 offshorearbeidere flys 
hvert år inn og ut fra 
helikopterbasen i Brønnøysund.
Det gir jobb til 170 andre.



SJEKK:Tekniker Patrik Nilèn går gjen-
nom helikopteret etter hver tur, for å 
skifte deler, og før hver tur for å være 
sikker på at alt fungerer som det skal.

Han legger til at de årlig flyr om lag 
560 turer for BP fra en base som har 
tilgjengelig helikopter 12 timer hver 
dag, syv dager i uken. 
– Vi flyr om lag 13.000 passasjerer 

inn og ut fra Brønnøysund lufthavn, 
sier han.
I løpet av kort tid er Bristows Sikor-

sky i lufta, og en rekke oransjekledde 
karer går samlet ut fra heliporten til 
CHC Helikopter Service sitt helikop-
ter. 
Tekniker Patrik Nilèn venter på 

klarsignal fra AFIS-Fullmektigen i 
tårnet. Tommelen går opp, det samme 
gjør helikopteret.

Hege Sæthre Lind
desk@hblad.no   75070300

– Om sommeren er det sjelden kan-
selleringer, men også da er vi væravhe-
ngige. At tilbringertjenesten får mann-
skapet hit, er et kritisk punkt for oss, og 
at vi har delene vi trenger ved teknisk 
feil på helikopteret. Nå er vi heldigvis 
på en liten base, med god kommunika-
sjon og bra miljø, så skulle vi mangle 
deler, kan vi låne hos Bristow, og de hos 
oss, for vi hjelper gjerne gode kolleger, 
sier Johansen.

VEGG I VEGG.CHC sin base er vegg i 
vegg med Bristow Norway AS, som 
utfører samme type oppdrag for BP 
Norge.
– Vi flyr offshore-ansatte i BP Norge 

til Skarv FPSO og andre BP-relaterte 
prosjekter, et oppdrag vi startet i januar 
i år. Vi er 15 ansatte i Brønnøysund og 
flyr ti faste turer i uken, i tillegg til 
ekstraturer. Turene gjennomføres med 
tredjegenerasjonshelikopter av typen 
Sikorsky S-92, opplyser Sten Idar Nils-
sen i Bristow Norway. 

og det er fantastisk fin natur og nærhet 
til sjøen, men det skal noe til for å flytte 
fra stedet man har bodd på i mange år, 
sier han. 

LOSJERT INN.De offshore-ansatte har 
gått gjennom sikkerhetskontrollen. De 
har lagt fra seg elektronisk utstyr og fått 
utlevert sin «survival suit». Etter å ha 
sett en sikkerhetsfilm, blir de losjert inn 
i helikopteret. Den karakteristiske ly-
den høres i det helikopteret letter fra 
bakken, og forsvinner utenfor 
synsvidde.

OFFSHORE-TRAFIKKEN. Mye skjer på 
samme tid, denne typiske dagen ved 
helikopterbasen i Brønnøysund.  
Widerøe-fly kommer inn fra nord og 

sør med offshore-ansatte og andre pas-
sasjerer, Securitas gjør seg klar til inn-
sjekk og sikkerhetskontroll som sikrer 
at riktig person reiser ut til arbeid på 
offshorefeltet.
Ved CHC Helikopter Service har 

piloten akkurat analysert ferdig vær- og 
vindforhold ut til Norneskipet. Han gir 
tekniske data videre til lufthavnbetjen-
ten i Avinor, som fyller opp drivstoff i 
helikopteret utenfor hangaren, et Si-
korsky S-92, som betjener Statoil sine 
installasjoner en times flyging utenfor 
basen.

BEREDSKAP.På basen dagtid er drifts-
leder Fredrik Johansen ved CHC Heli-
kopter Service travelt opptatt med å 
tilrettelegge for åtte piloter og fem 
teknikere, som sørger for at alt er klart 
til å frakte opp mot 19 offshore-folk ut 
til arbeidsplassen sin, månedlig 600-
800 personer.
– Trafikk og innsjekking på 9-10 års-

verk er overlatt til Securitas. Men når 
den jobben er utført, flyr vi 2-4 daglige 
turer ut til rigger og seismikkskip. I fjor 
hadde vi 1.111 turer ut, nå i juni 2012 
var antallet 785 personer ut og 764 inn, 
sier Johansen, som drifter administra-
sjonen.
Han legger til at de ved behov også 

flyr ut på natta.
– Beredskapen er 24/7. Det vil si, i 

løpet av en time er mannskap og tekni-
kere på plass. Per i dag er det Norne-
skipet, aktivitet rundt det, «Aker Spits-
bergen» og «Iceland Frontier» som 
betjenes av CHC Helikopter Service 
Brønnøysund. Den nye kontrakten 
med Statoil, fra 2014, kan gi mer akti-
vitet lokalt enn i dag. Aasta Hansteen-
feltet vil være aktuelt for våre piloter, 
opplyser Johansen.

GRØNT LYS.Det er 20 minutter til av-
gang, og nå er piloten på plass i heli-
kopteret. Sjekklister som tar vare på 
sikkerheten er gjennomført av tekni-
kerne. Nå er det pilotens tur.
– I dag er det faktisk en vindstille dag 

ute i havet. Det blir ganske rett frem, 
og slett ikke som i vinter. Da hadde vi 
det lengste opphold i flygingen noen-
sinne; 14 dager, på grunn av vinterstor-
mer. Men når alt er sjekket, har vi en 
grei jobb. Enten er det rødt eller grønt 
lys ute på riggen, forklarer pilot Geir 
Morten Ramsøy fra Sætre i Hurum. 
Han er i likhet med alle de andre 

pilotene i CHC Helikopter Service i 
Brønnøysund pendler.
– Jeg stortrives her i Brønnøysund, 
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60 minutter og   
Det er en liten time til take-off. 
Piloten skal straks gi viktig statusinformasjon 
til teknikerne, som i sin tur klargjør ni tonn 
helikopter til flygning ut i Norskehavet.

UT PÅ JOBB: Frode Flåm er installatør fra Bergen, og opplyser at basen i Brønnøy-
sund fungerer godt for de som skal offshore. Til venstre tekniker Patrik Nilèn.

FAKTA

Helikopterbase- 
og flyplass
�Helikopterbasen i Brønnøysund og for-
syningsbasen i Sandnessjøen dekker all 
oljeaktivitet som drives i Norskehavet 
utenfor Nordland i dag. I tillegg til lete-
rigger, sammen med produksjonsski-
pene på Norne og Skarv, skal basene be-
tjene den kommende Statoil-opererte 
utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet.
� Rundt 500 millioner kroner er investert 
i hangarer, lufthavn, terminal, flytårn, sik-
kerhetsutstyr og flyplasshotell i Brønnøy-
sund. Det er omlag 170 ansatte. 
� Antall passasjerer totalt over Brønnøy-
sund Lufthavn utgjør på årsbasis rundt 
140.000. Offshoretrafikken utgjør rundt 
25.000 passasjerer på årsbasis. 
�Heliporten i Brønnøysund eies av Torg-
hatten ASA, Flyplassen av Avinor, og fly-
plasshotellet av Thon Hotel. Totalt driver 
17 ulike firma virksomhet på flyplassen. 
De største aktørene på selve Heliporten 
er CHC Helikopterservice, Bristow, Avinor 
og Securitas.

(Kilde: Torghatten ASA og Avinor)

PÅ TUR UT:Fra helikopterbasen i Brønnøysund. 
ALLE FOTO: HEGE SÆTHRE LIND



Skaper store lokale ringvirkninger
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  g alt skal klaffe

basebyene. For Brønnøysund-området 
bidrar helikopterbasen sterkt til at vi 
alt har passert 350 arbeidsplasser som 
følge av oljevirksomheten, 170 på fly-
plassområdet og om lag 200 offshore-
arbeidere, sier han.

Hege Sæthre Lind
desk@hblad.no   75070300

som kan gi offshoreaktivitet lokalt. 
Det er viktig at Avinor og vi i Torg-
hatten legger godt til rette, sånn at de 
som betjenes på stedet er fornøyde, 
sier Forbergskog.

RINGVIRKNINGER. Varaordfører Paul 
Birger Torgnes ser stor verdi i å legge 
til rette for videre utvikling.
– For Helgeland er basefunksjonene 

i Brønnøysund og Sandnessjøen sær-
deles viktige for å sikre ringvirkninger 
for hele regionen, og det er viktig at vi 
samarbeider om å styrke basenes kon-
kurransekraft blant annet gjennom å 
bedre kommunikasjonene mellom 

– Helgeland Heliport er et utslag av 
lokalpatriotisme. Helikopterselskaper 
ønsket å ha base her. Den nødvendige 
infrastrukturen var ikke på plass, og 
Kristiansund ble vurdert som alter-
nativ. Da valgte vi å satse, for helikop-
teraktiviteten skaper store lokale ring-
virkninger. Nå følger vi nøye med på 
potensielle felt som skal bygges ut, og 

KAPASITET. Helgeland Heliport eies 
av Torghatten ASA. Konsernsjef 
Brynjar Forbergskog opplyser at det 
ennå er noe kapasitet igjen i den nyes-
te av de to hangarene i Brønnøysund. 
– Den ble ferdigstilt i fjor, og er 

snart fylt opp av aktivitet. Vi vil se an 
utviklinger fremover. Dersom det 
oppstår mer kapasitetsbehov, vil vi 
vurdere utvidelse, sier han.

– PATRIOTISME.Torghatten ASA har 
hovedsete i Brønnøysund og er et av 
landets største transportkonsern. 
Torghatten driver ifølge Forbergskog 
ikke ellers med eiendomsutvikling.

INVESTERER: 
Konsernsjef 
Brynjar For-
bergskog i 
Torghatten 
ASA.

Helgeland Heli-
port er et utslag 

av lokalpatriotisme.
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Framtida er her allerede.

tistikk har en mer enn velvoksen kom-
munal administrasjon. Likevel bommer 
kommunen på helt elementær forvalt-
ning, denne gangen ved å bygge ei ny 
kai stikk i strid med alle vedtak. Det er 
tredje gang på kort tid dette skjer i 
samme kvartal, og hver gang lover 
kommunen å skjerpe seg.
Tro det den som vil. For også dette 

handler om rekruttering av mennesker 
med kompetanse. Dersom forvaltning-
sbrølerne i Nordlands største og ras-
kest voksende by er et tegn på kompe-
tanseunderskudd i offentlig forvalt-
ning, er det et dårlig tegn.
For framtida er her allerede. De som 

fortsatt venter på den risikerer å stange 
hodet i fortida.

Arne O. Holm
Spesialrådgiver

Nordområdesenteret, 
Universitetet i Nordland

sent publikum med krav til sitt nye bo-
sted.
Spørsmålet blir derfor i første rekke 

hvordan offentlig sektor og andre næ-
ringer skal konkurrere om kompetent 
arbeidskraft. Oljenæringa vil rekruttere 
ved bruk av markedskreftene, andre 
næringer og ikke minst offentlig sektor 
trenger politisk hjelp.
I tillegg skal infrastrukturen, som er 

tilpasset en landsdel i økonomisk til-
bakegang, møte en formidabel vekst. 
Nye arealer skal legges til rette, mens 
gamle arealer skal omdisponeres.
Næringslivet har en egen evne til å 

tilpasse seg virkeligheten, men uten en 
fungerende og moderne offentlig sek-
tor vil både næringslivet og befolk-
ningen for øvrig kunne oppleve veksten 
i nord som mer utfordrende enn det vi 
forestiller oss i dag. 

OFFENTLIGE BRØLERE.Sist så vi det 
demonstrert i Bodø, som ifølge all sta-

I kjølvannet av dette øker den inter-
nasjonale arbeidsledigheten, og ledig 
kompetanse finner som alltid veien dit 
hvor det fortsatt spises honning. Det 
underbygges av antall søkere på ledige 
stillinger innenfor oljebransjen i nord. 
Basert på denne statistikken er det 
lenge til vi har et rekrutteringsproblem.
Utfordringen ligger sannsynligvis i 

motsatt ende av næringskjeden. 

KAMP OM HODENE.En voksende be-
folkning krever mer av en allerede stor 
offentlig sektor. Det blir flere eldre som 
trenger omsorg og flere unge som skal 
ha skolegang. Kommunenes planavdel-
ing og juridiske avdeling settes på 
prøve når nasjonale og internasjonale 
selskaper entrer den lokale arenaen. 
Tradisjonelle næringer skal kjempe om 
den samme arbeidskraft som de nye 
næringene. Sjømatnæringen regner 
alene med å femdobles de neste tiårene. 
Kulturnæringa skal tilfredsstille et kre-

GAMMELT KART. Jeg har et gammelt 
skolekart hengende på veggen hjemme. 
I tillegg til å være dekorativt henger det 
der for å minne meg om hvordan Eu-
ropa så ut før kommunismens fall, før 
oljealderen og før finanskrisa ble en del 
av det europeiske hverdagsspråket.
På kartet er Nord-Norge et fraflyt-

ningsområde som får selv Nord-Finla-
nd til å framstå som urbant. Mennes-
kene flokker seg rundt Middelhavet, og 
pilene som illustrerer Golfstrømmen er 
de eneste som peker nordover. Som et 
slags forvarsel, kanskje, for i dag er bil-
det snudd.

NORD VOKSER.To «nye», tunge næ-
ringer er allerede på plass, selv om noen 
fortsatt snakker om Nord-Norge som 
mulighetenes landsdel. Gamle gruver 
er gjenåpnet med ny teknologi, og nye 
gruver planlegges. Alt sammen inspi-
rert av råvarepriser diktert av kinesisk 
økonomi. Olje- og gassproduksjonen er 
i full gang. 
Dermed snur også den demografiske 

utviklingen. Sommerens utallige me-
dieoppslag har riktignok gitt oss det 
feilaktige inntrykk at det er rumenske 
tiggere som strømmer til landsdelen. 
Slik er det ikke. Folketallet i nord vok-
ser for første gang på mange tiår fordi 
etterspørselen etter kompetent ar-
beidskraft øker for hver dag som går. 
Så raskt går utviklingen at frykten for 

manglende rekruttering til de «nye» 
næringene er mer utbredd enn redselen 
for å bli slukt av den europeiske finans-
krisa.
En slik tankegang er med høy sann-

synlighet et feilspor. 

FINNER FOLK.Finanskrisa vil nå oss. 
Ganske enkelt fordi de verdier vi skaper 
i nord ikke skal brukes i nord. Ikke spi-
ser vi fisken vi fanger, ikke brenner vi 
oljen vi utvinner og ikke lager vi pro-
dukter som etterspør mineralene vi ut-
vinner. Markedet ligger utenfor vår 
kontroll, og store deler av dette marke-
det er allerede møllspist av nasjonal 
gjeld og internasjonal spekulasjon.

GAMLE DAGER:Kart fra den norske Nordhavsekspedisjonen. FOTO: SJØFARTSDIREKTORATET
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Om å stange
hodet i fortida

Oljenæringa vil rekruttere ved bruk av markedskreftene, andre 
næringer og ikke minst offentlig sektor trenger politisk hjelp.
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