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Nordland
tar sats
I ukene som har gått siden vi debuterte
med første utgave av Petro Puls, har store
nyheter for petro-næringen i Nordland
haglet inn. Både BP og Statoil kommer til
å støtte etableringen av et subsea-miljø
på Helgeland med service på eget utstyr
i Sandnessjøen.
Aker Solutions flytter egen fabrikasjon
nordover til det tidligere offshoreanlegget på Strendene i Sandnessjøen.
Offshore-giganten vil starte med nybygg
og vedlikehold av subsea-utstyr, sammen
med moduler til plattformer og landanlegg. Ringvirkninger av etableringen
tegner allerede til å bli betydelige.
I ukene som kommer skal Skarv-feltet
etter planen starte produksjon av olje og
gass. Operatøren BP har slitt med både
teknologien og været, og prislappen for
feltutbyggingen har vokst kraftig. Vi
håper grundighet i prosjektfasen til slutt
vil betale seg i driftsfasen.
I løpet av ukene rundt rundt årsskiftet
er det ventet at Statoil vil tildele flere
sentrale kontrakter i Aasta Hansteenprosjektet. Enkelte av kontraktene har
potensial til å skape svært betydelig
aktivitet på Helgeland i årene som
kommer. Hvor mye vet vi ikke før
kontraktene er kunngjort og tildelt.

DOKUMENTAR: Norne har produsert i 15 år. Side 9–19

I utgave nummer to av Petro Puls vier
vi stor plass på å speile de første 15 årene
på Norne-feltet. Vi har gravd i det politiske spillet i forkant av vedtaket, vi har
gjenopplevd den tragiske helikopterulykken, og vi har besøkt Norne-skipet
i forbindelse med jubileet. Statoil jobber
for at Norne skal leve i minst 15 år til.
Historien mangler ikke dramatikk. Men
fortellingen om Norne er samtidig en
historie om en enestående suksess på
norsk sokkel.

BP: Skarv på startstreken. Side 29

NY INDUSTRI: Aker Solutions lager liv på
Helgeland. Side 26–28
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VI STØTTER
MORGENDAGENS
HELTER
Statoils suksess skyldes i stor grad mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, med mot
til å forsøke å gjøre det umulige mulig og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å
oppnå enestående resultater. Skal vi lykkes i fremtiden trenger vi flere slike mennesker. Ikke bare
vi, men også samfunnet vi lever i og av. Vi kaller dem morgendagens helter.
Helter inspirerer oss og binder oss sammen. Men ikke bare har vi behov for noen å se opp
til, noen som kan bidra med store opplevelser innen kultur og idrett. Verden står overfor
store utfordringer som vi trenger høyt spesialiserte fagfolk for å løse. Derfor støtter Statoil
morgendagens helter innen både idrett, kultur og ikke minst utdanning.
Til glede for dem selv og alle oss andre.

morgendagenshelter.no
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Den motvillige
Sture Jægtvik er medlem av Naturvernforbundet,
men har tilbrakt mesteparten av yrkeskarrieren
på en oljeplattform.
FLYREDD. – Jeg har vært på vei ut av
bransjen et par ganger, men ble værende likevel, sier Sture Jægtvik fra
Sandnessjøen ettertenksomt, tar en
slurk kaffe og lener seg tilbake i stolen.
Om noen uker bærer det ut til sjøs
igjen. Arbeidsplassen på Valhallfeltet
langt sør i Nordsjøen venter. Utreise
skjer med helikopter fra Stavanger.
Halvannen time flyging én vei.
Det var ikke noe dramatisk over at
han vurderte annet arbeid. Som gammel sjømann var det ikke fritt for at det
«slet litt i fortøyningene», som han sier.
Likevel klarte overordnede å overbevise ham om at han burde holde seg
der han var.
60 år gamle Jægtvik må kunne sies å
være en veteran i offshorebransjen.
Han har drevet med det i en mannsalder. Første tur ut til plattformen hadde
han 3. januar i 1986. Om halvannet års
tid trer han av med avtalefestet pensjon.
– Det er kanskje litt tidlig å gå av når
man er såpass sprek, og det blir kanskje
annet arbeid etterpå. Men det er disse
helikopterturene... De liker jeg ikke,
sier han.
Han har ikke akkurat flyskrekk, i
stedet er det mer et generelt ubehag.
Selv om han har arbeidet i bransjen så
lenge som han har gjort, har ikke ubehaget gitt seg. Og det har ikke akkurat
hjulpet på at han har opplevd et par
uhell i helikopteret. Motorhavari er
ikke å spøke med i lufta, men det har
heldigvis gått bra begge gangene.
– På flyturer kan du jo roe deg ned
med en liten jäger og en øl, men det
kan du ikke på arbeid.
NYTT YRKE. I 1980 gikk Sture Jægtvik
på maskinistskolen i Bodø. 27. mars
samme år veltet oljeplattformen Alexander Kielland på Ekofiskfeltet. 123
mennesker omkom.
Den gang var tanken om et arbeid i
Nordsjøen ennå såpass fjern for ham, at
han i et flyktig øyeblikk kun tenkte at
en karriere offshore var helt uaktuelt.
I stedet satset han på sjømannsyrket
og satte til sjøs med den norske handelsflåten som maskinist.
– Så kom utflaggingen i stadig større
grad. Vi reiste ut med et rederi, så ble vi
sagt opp og utlendingene kom om
bord. Vi måtte reise hjem. Til slutt var
bare offiserene norske.
Sjømannslivet føltes etter hvert
ganske usikkert, og den siste jobben
han hadde som maskinist, var sommerarbeid for Salten Dampskibsselskap,
eller Salten Damp som Jægtvik kaller
det. Da bodde han med samboeren
Rigmor Johansen i Bodø.
– Jeg kunne fortsette i utenriksfart og
hadde for så vidt en jobb, men i og med
at det var blitt så usikkert, valgte jeg i
stedet å søke da Bomek trengte folk. De
hadde fått vedlikeholdskontrakt på Val-

STORT: Valhallfeltets hovedbase består består av hotell- og produksjonsplattformer. En sjette plattform er også med, men den henger så tett opp til de andre, at
den ikke sees på dette bildet. I tillegg er det tre ubemannede oljerigger som fjernstyres fra Valhall.
FOTO: BP

TEKNIKK: Som prosesstekniker er data et viktig arbeidsverktøy for Sture Jægtvik.
Han medgir imidlertid at de nye, unge arbeidstakerne tar teknikken lettere enn den
eldre garden.
FOTO: PRIVAT
kolleger fra handelsflåten da jeg begynte offshore.

ARBEIDSKAMERATER: På dette bildet
er Jægtvik avbildet sammen med flere
arbeidskamerater. Det er tatt på helikopterdekket på plattformen, og til
høyre for Jægtvik sitter en av de første
kvinnene som ble ansatt på produksjonsavdelingen på Valhall, Rita Berglund.
FOTO: PRIVAT
hallfeltet og trengte folk med vår bakgrunn. Jeg møtte igjen mange gamle

STOR RESERVE. Oljereservene i Valhallfeltet ble oppdaget i 1969, og godkjent for utbygging i 1977. Utvinningen begynte i 1982. Opprinnelig trodde
man det skulle utvinnes olje der i 20 år,
men nå ligger det an til drift i 35-40 år
til.
Valhallplattformen består per i dag
av seks sammenhengende seksjoner
som huser alt fra boretårn og hotell til
produksjonsfasiliteter. I tillegg kommer
tre satellitter – ubemannede plattformer som fjernstyres fra Valhall. Olje og
gass fra disse to pumpes i rør inn til
Valhall. Det samme gjelder Hod-feltet
som også har en fjernstyrt plattform.
– I sommer ble driften på Valhall
stengt, fordi en ny produksjons- og
hotellplattform skal kobles på og settes
i drift. Derfor har det ikke vært drift

PENSJON: Sture Jægtvik har arbeidet i oljebransjen i en
seg annet arbeid etterpå.
der hele sommeren, men planlagt oppstart er ved juletider. Men vi får nå se –
det kan kanskje ta litt lenger tid enn
det, sier Jægtvik.
Til tross for produksjonsstansen, er
det full bemanning og vel så det ute på
feltet.
– Nå er det ekstra mange siden det
pågår arbeid med å koble på den nye
seksjonen. Men til vanlig er det vel 280
mennesker som arbeider der ute.
Det var Amoco som først drev utvinning av olje på Valhallfeltet. Etter hvert
kom BP inn i bildet gjennom oppkjøp,
og en periode het det BP-Amoco, før
det kun var BP som sto igjen.
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oljearbeideren

mannsalder. Nå er han 60 år, og om halvannet år har han tenkt å gå av med avtalefestet pensjon – selv om han etter eget utsagt synes det er i tidligste laget, og han vurderer å kanskje finne
FOTO: JOHN H. ULVØY
Da hadde Jægtvik for lengst sagt opp
hos Bomek. Isteden var han ansatt som
prosesstekniker. I perioder har han også
arbeidet som laborant og mekaniker.
– Du vet, Valhall er et vanskelig felt.
Det er mye kalk i grunnen og det
blander seg med suppa etter hvert som
vi pumper den opp. Det er også risiko
for at hullene tettes igjen. Men etter
hvert ble operatører og ingeniører på
land involvert, og da klarte vi bedre å
beherske utvinningen av olje.
Etter hvert som oljen er vunnet ut,
har trykket i reservoaret endret seg og
grunnen har begynt å sige. Plattformene står bortimot syv meter dypere i

dag enn de gjorde da produksjonen begynte.
ENDRINGER. Gjennom alle de årene
Jægtvik har arbeidet i bransjen, er det
ikke fritt for at ting har endret seg. Da
han begynte, sov mannskapene to og to
på lugaren.
– Samsoving med fremmede gir dårlig søvnkvalitet, fastslår Jægtvik.
– Det var ikke noe problem med de
som arbeidet skift, for da sov én mens
den andre jobbet, men vi mekanikere
arbeidet dagtid, og da var det verre. Jeg
husker at han i nederste køya satt i
senga og røkte utover kvelden. Jeg

røkte riktignok selv, men å gjøre det på
soverommet er ikke noe særlig. Og
vinduene gikk ikke an å åpne heller.
Det er bare noen få år siden det ble
enmannslugarer etter en ombygging på
plattformen, og nå har de alle slags
fasiliteter til rådighet.
– Å få enmannslugar var som himmelriket. Det er som natt og dag, konstaterer han.
Nå er det TV på hver lugar, fasttelefon likeså. Det er lagt ut fiberkabel så
mannskapene har full nettilgang, og
ferske aviser i fleng.
– Avisene er nå det store høydepunktet. I hvert fall for min del.

– Prosessoperatører går med headset
under skiftet, og et konstant gnål på
øret hele dagen. Så når middagen er
spist, går man gjerne rett på lugaren for
å få litt stillhet. Vi blir litt mobbet for å
være usosiale, humrer han.
– Før var det slik at det fantes én
telefon, og alle skulle dele på den. Du
hadde syv minutter til rådighet, så begynte en lampe å blinke utenfor. Dersom du fortsatte å prate etter syv minutter, så kom de som sto i kø inn i
boksen og hentet deg ut, ler han.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤ ➤ ➤
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REKORD: Dette bildet ble tatt i 2002, da det ble satt produksjonsrekord på Valhallfeltet, med utvinning av hele 137.000 fat olje i løpet av ett døgn.
FOTO: PRIVAT

JUL OM BORD: Her er noen av mannskapene samlet til julefeiring i 1988. Bildet
er tatt under prestens time 25. desember.
FOTO: PRIVAT

➤ ➤ ➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

verv i miljøorganisasjonen.
– Arbeid er viktig, men miljøet er
viktigere. Miljø må gå foran arbeidsplasser, konstaterer han.

Også arbeidstidene har endret seg.
«Nordsjøtid» er et mye brukt begrep
for de som arbeider turnus. Da Jægtvik
reiste ut var det to uker hektisk arbeid
og tre uker fri. I dag jobber de to uker
og har fire uker fri. Arbeidsdagen er
fortsatt 12 timer, og i tillegg kommer
overtiden.
– Det er i overtida pengene ligger.
Men noen kjenner ikke sine egne begrensninger og sliter seg helt ut. Lønna
ligger på 700.000-900.000 i året, men
det er de som har over én million også,
sier han.
KRITISK. Akkurat nå nyter Sandnessjøen godt av stadige etableringer og
utvidelser innenfor offshorerelatert
virksomhet. Det er tilgang på arbeid,
tilflytting, nybygging og positivitet.
Jægtvik synes det er bra. Likevel er han

ikke ukritisk til det som skjer.
– Dette er sikkert som å banne i kirka, men jeg sier ikke halleluja til absolutt alt oljebransjen fører med seg. Jeg
er imot utbygging i Lofoten og lenger
nord, og er faktisk medlem av Naturvernforbundet. Miljøet er sensitivt for
utslipp, særlig Lofothavet. Og det går
ikke an å utvinne olje uten å søle. Jeg
har sett såpass mye opp gjennom årene
at dette med nullutslipp, det kjøper jeg
ikke. Det er bare bløff. Men dette vet
de om ombord også, jeg er ikke redd
for å si i fra om hva jeg mener.
Medlemskapet i Naturvernforbundet
er passivt, han har ikke tatt på seg noen

Å få enmannslugar var som
himmelriket. Det er som
natt og dag.
Sture Jægtvik

BYRÅKRATI. En ting som virkelig har
endret seg de årene han har arbeidet på
plattform, er arbeidsprosedyrene.
– Det er blitt et byråkrati av en annen
verden. Skjema skal fylles ut for den
minste ting, og det er egne prosedyrer
bare du skal skru inn en skrue. Er det
noen som har skjært seg på en kniv, så
tas knivene inn, og du må kvittere dem
ut hver gang du trenger dem, og levere
dem inn så snart du er ferdig. Det bare
ett eksempel, men det er helt sant.
Han mener HMS-systemet som
brukes i oljebransjen er for adferdsbasert og tenker for lite vidt.
– Alt er nedskrevet: Ta på vernebriller, bruk hørselvern, hold deg i rekkverk i trapper og leidere og så videre.
Sånn var det jo før også, men da sa vi i

fra til hverandre – uten at ting nødvendigvis måtte skrives ned. Nå er det såkalte stoppkort der den enkeltes adferd
rundt disse tingene dokumenteres. Det
er jeg motstander av, og har for så vidt
gitt beskjed om det også.
– Sånt virker demotiverende på arbeidslysta, og man føler at alt går tregere. Men når det er sagt, så gjør vi det
som kreves av oss og er profesjonelle i
forhold til arbeidet. Og etter ulykken i
Mexico er man begynt å se litt videre
enn bare det rent personlige fokuset,
sier han og sikter til utslippene i Mexicogolfen i 2010.
– BP har vært en grei arbeidsgiver.
Når man har vært der i så mange år som
jeg, så sier det seg vel litt selv. Greie
sjefer og hyggelige kolleger.
NYE KREFTER. Jægtvik vil ikke avslutte
intervjuet uten å få skryte av den nye
generasjonen oljearbeidere – de som
utdannes i dag og de som allerede er på

Basebyen Sandnessjøen i kraftig vekst
– 1400 meter kaier, derav 290 meter dypvannskai inkl. 160 meter industrikai
– tilgjengelig industri- og næringsareal
– ca. 600 regulerrtte boligtomter
– full barnehagedekning
Sandnessjøen havn
– det naturlige valg i Nordland
www.alstahaughavn.no
Tlf. 75 07 57 00

www.alstahaug.kommune.no
Tlf. 75 07 50 00
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BESØK: Av og til har det dukket opp besøk langt til havs. Jægtvik forteller at seilbåter av og til passerer riggen.
FOTO: PRIVAT

Jeg har sett såpass
mye opp gjennom
årene at dette med
nullutslipp, det kjøper
jeg ikke.
Sture Jægtvik

vei ut i yrket.
– Vi får mye flinke ungdommer, og
den nyrekrutteringen som skjer er bra.
De er raske i skallen – særlig på data.
Slike ting. Det er en rekke meget gode,
framtidige lederemner som kommer til
Nordsjøen nå.

RUSSER: Her er en annen langveisfarende gjest. Jægtvik sier at seilskuta har
opprinnelseshavn i Russland.
FOTO: PRIVAT

John H. Ulvøy
ulvoy@hblad.no 75070381

MINNER: Et svært fotoalbum huser mange minner
fra arbeidet på Valhallfeltet i
Nordsjøen. Jægtvik viser
velvillig fram bilder fra arbeidet om bord i riggen.
FOTO: JOHN H. ULVØY

Scan koden med mobilen og forsyn deg
med fantastiske Marulk-oppskrifter.

Marulk
startet
produksjon
2. april 2012

Uten å være stor i kjeften: Marulk innleder en ny epoke
eni norge var en av eierne da Ekofisk-lisensen ble tildelt i 1965. 47 år
senere er vi blant de største aktørene på norsk sokkel med eierandeler
i 51 lisenser. I vår startet produksjonen på Marulk – det aller første
eni norge-opererte feltet i drift. Et av verdens største energiselskap er
dermed også med i den øverste sokkelligaen i Norge.
Marulk er en undervannsløsning koplet direkte til Statoils Norneskip 30 km unna. Økt produksjon på Norne bidrar til å opprettholde

investeringsnivået og sikre god ressursforvaltning. Nå i høst borer eni
norge den andre brønnen på Marulk med Transocean Spitsbergen.
Helgelandsbase i Sandnessjøen er forsyningsbase og helikoptrene
går til og fra Brønnøysund. Fire milliarder er investert – og flere hundre
mennesker bidro til en rask og effektiv utbygging. I minst 10 år vil
Marulk bidra positivt til aktivitet på Helgelandskysten.
www.eninorge.com

8

ANNONSE

PETRO PULS

Nordland går
under vann

Vi jobber hardt for at subsea-industrien
skal gå på land i Nordland.
En næringspark for aktører innen subsea-markedet i
Sandnessjøen kan skape mer enn 300 arbeidsplasser innen 2020.
BP og Statoil har signalisert at de vil legge lager, service
og vedlikehold av subseautstyr for flere av sine felt til
Sandnessjøen.
Vi ønsker lykke til og at flere følger etter!
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➤➤➤

15 ÅR MED NORNE
Vi tar et tilbakeblikk:
Snuoperasjonen som ga base i Sandnessjøen
Den tunge starten med helikopterstyrt
Og ser framover:
Mot 2030?
Side 10-19 ➤ ➤ ➤

FOTO: MARIANN VATNE
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NORNE 15 ÅR:

Den politiske snuoperasjonen

«Umulig» vend
Basen i Kristiansund var større og mer etablert.
Den lå godt foran Sandnessjøen i løypa.
Men regnefeil og politisk innsats snudde saken
i 12. time. – Og Norne-basen ble døråpneren for
aktiviteten vi ser i dag, sier tidligere Alstahaugordfører Bill Rønning.
VEDTAKET. Det er 14. juni 1996, og
Stortinget sitter samlet i salen. De har
kommet til en flerdelt sak om utbygging og drift av Åsgardfeltet, disponering av innretninger på Odinfeltet, og
lokalisering av forsyningsbase for Nornefeltet.
– Når det gjelder forsyningsbasespørsmålet, har det vært relativt jevnt
løp mellom Kristiansund og Sandnessjøen, innleder ordfører for saken,
Gunnar Fatland (H).
– Men i en tilleggsproposisjon, St.prp. nr. 71, har departementet redegjort
for en feil i de økonomiske beregninger
og endrede forutsetninger når det gjelder framtidig aktivitetsnivå i Norskehavet. Dette har ført til at man nå
anbefaler Sandnessjøen som forsyningsbase istedenfor Kristiansund, som
var anbefalt i St.prp. nr. 50, fortsetter
han.
TIL OSLO. Som tilskuere er Alstahaugordfører Bill Rønning (Ap) og politiker
i formannskapet, Øistein Gårdvik (Sp),
som også er leder i Alstahaug og omegn
næringsselskap.
Det er lokalisering av forsyningsbasen de er opptatt av. De vet hvilken
utgang saken får, men har reist til Oslo
for å få det med seg med egne øyne og
ører likevel.
– Vi ville bare ha gleden av å overvære det, minnes Rønning 16 år senere.
PÅ TINGET. I stortingssalen sitter også
en annen alstahaugværing. Tidligere
ordfører Gunnar Breimo (Ap) kom inn
på Stortinget i 1993, og sitter i energiog miljøkomiteen, som er den som har
gitt innstilling i saken.
Nå tar han ordet.
– Saken vi behandler i dag, spenner
over det meste innenfor petroleumssektoren, åpner han, og legger til at den
blant annet handler om en av de største
investeringsoppgavene på norsk sokkel.
– Likevel må det være tilgitt at en
representant fra Nord-Norge stiller
med silkeslips i debatten og konsentrerer sitt innlegg om lokalisering av baser
og driftsorganisasjon for Norne-feltet.
For selv om saken, som nevnt, omhandler større ting for storsamfunnet
enn noen arbeidsplasser på et par baser,
er det all grunn til å framheve det fak-

FAKKELTOG: Den gang Alstahaug-ordfører Gunnar Breimo i fakkeltog etter funnet
av olje utenfor Helgeland, 7. desember 1991.
FOTO: KARI-ANN DRAGLAND STANGEN
MER OLJE: Basesjef
Frans Nilsen (f.v.),
Amocos lokale representant, Asbjørn Harestad, og ordfører
Bill Rønning jubler for
oljefunn nummer to
utenfor Helgeland,
som den gang Amoco
(nå BP) gjorde. – Oljealderen er kommet
for å bli på Helgeland,
sa en jublende ordfører til Helgelands
Blad. Bildet er fra 29.
april i 1998.
ARKIVFOTO: HB
tum at Nord-Norge gjennom de vedtak
som fattes i dag, for alvor vil tre inn i
den såkalte oljealderen, og på en svært
positiv måte, sier han.
FØRST NEDSTEMT. Gunnar Breimo
hadde en av sine svarteste dager, da han
tapte kampen om Sandnessjøen som
forsyningsbase for Norne i partigruppa, og nærings- og energiminister
Jens Stoltenberg bestemte seg for å
følge Statoils anbefaling om Kristiansund.

Det ville være et klart flertall for
Kristiansund i Stortinget, med ei slik
innstilling.
– Jeg var rimelig deprimert, forteller
han.
For representanten fra Sandnessjøen
representerte Norne-basen ei åpning
mot den framtidige oljevirksomheten,
etter en rekke skuffelser og forventninger som ikke var innfridd. Alstahaug
følte seg snytt for ikke å ha fått basen
for Heidrun noen år tidligere, og nå lå
Kristiansund an til å få forsyne dette

BESØK: Sjef Frans Nilsen på Helgelandsbase i Sandnessj
vedtaket i Stortinget om Norne-basen.
feltet også. Det var bare fire-fem år
siden funnet av Norne samlet jublende
innbyggere – sammen med ordfører
Breimo – til spontant fakkeltog i Sandnessjøen.
– I 1993 åpnet Arbeiderpartiet valgkampen sin i Nordland i Sandnessjøen,
og jeg husker så godt at man lovte at
Sandnessjøen skulle få basen for Nor-
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«'Umulig' vending», fortsetter ➤ ➤ ➤

FEIRING: Disse guttene feiret oljefunnet
utenfor Helgeland i fakkeltog i Sandnessjøen 7. desember 1991.
FOTO: KARI-ANN DRAGLAND STANGEN

ding

I lokaliseringssaker som denne,
bruker regjeringa å få
det som den vil.
Gunnar Breimo til HB 16. april 1997

Helgelandsbase i Sandnessjøen, Frans
Nilsen, som satte opp et av sine store
regneark og begynte å splitte opp tallene.
Der fant han flere kalkyler han mente var feil. Frans Nilsen si utrengning
ga i stedet et tall i Sandnessjøens favør.
Blant annet var kostnadene for frakt av
diesel satt til 432 kroner per tonn. Nilsens tilbud fra Shell lå på 18 kroner.
– Og det er enorme mengder diesel
det handler om, sier han.
SKUFFELSE. Men motmeldinga fra
Alstahaug var ikke nok til å snu saken,
selv om de hadde god støtte fra Mosjøen og Mo i Industri Helgeland-samarbeidet. I mars kunngjør departementet og regjeringa at de ønsker forsyning
fra Kristiansund i første omgang, med
mulighet for at Sandnessjøen kommer
mer på banen etter hvert.
På ytre Helgeland var skuffelsen stor.
– I lokaliseringssaker som denne,
bruker regjeringa å få det som den vil,
uttalte en skuffet Gunnar Breimo til
Helgelands Blad 16. april.

øen kan fornøyd vise Kåre Willoch rundt på basen i forbindelse med valgkampen sommeren 1997. Bildet er tatt 28. juli 1997, et års tid etter
ARKIVFOTO: HELGELANDS BLAD
ne. Det brukte jeg tungt i diskusjonen
internt, men da ble det benektet at lovnaden var så sterk, forteller Breimo.
– Som ordfører pleide jeg å si at vi
har vært i den syvende himmel og like
langt på den andre sida.
MOTMELDING. Saken om Nornebasen er representativ i så måte. Skuf-

felsen da Statoils beregninger viste at
Kristiansund var økonomisk mer lønnsomt enn Sandnessjøen – og som statsråd Stoltenberg støttet – snudde til nytt
håp etter at saken tok ei ny vending.
Her kommer Frans Nilsen og Eirik
Johansen inn.
– Blåøyd som jeg var ringte jeg til
vedkommende i Statoil som hadde la-

get beregningsgrunnlaget. Vi hadde en
hyggelig tone, og jeg fikk oversendt
detaljene, forteller Johansen, som den
gang var engasjert i Alstahaug og
omegn næringsselskap for å lage ei
motmelding til Statoils oljemelding i
forbindelse med Norne-basen innen
høringsfristen 1. mars 1996.
Han tok detaljene med til sjefen på

VERIFISERING. I Alstahaug skjønte de
at de måtte ha noen objektive utenfra
som kunne verifisere tallene deres.
– De var verdiløse hvis vi skulle presentere dem, forteller Frans Nilsen og
Eirik Johansen.
Men det var ingen enkel sak. Havnefogd Martin Moland ringte rundt til
diverse konsulentselskaper, men ingen
ville ta på seg jobben på så kort tidsfrist.
Til slutt ringte Frans Nilsen til en bekjent på Mo, sivilingeniør Sverre
Stålem, som sa ja og fikk ei knapp uke
på seg. Finansieringa ordnet Moland
gjennom havnevesenet.
Det hjalp nok også til Sandnessjøens
fordel at Shell bekreftet sin dieselpris.
– Så skjer det som egentlig er helt
usannsynlig, forteller Frans Nilsen, og
fortsetter:
– En av toppene i Statoil bekrefter
dieseltallene. Og da var løpet kjørt. Da
hadde de bekreftet at vår rapport var
rett. Hadde ikke Statoil innrømmet at
deres tall var feil, ville nok saken vært
mye verre å snu. Man kan lage så
mange utredninger man bare vil, men
har du ikke noen autoriteter som går ut
og bekrefter det som står der, er man
like langt, mener han.
– Det er en ganske fantastisk historie,
sier Eirik Johansen, som ble kvalitetssjef på Helgelandsbase året etter, og
jobbet der til han ble pensjonist i 2010.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤ ➤ ➤
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NORNE 15 ÅR:

«'Umulig' vending»

Den første og største byggeklossen var
Det var noen få brikker som var på rett
➤ ➤ ➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

REGNEFEIL. Hvor bevisst eller ubevisst
disse feilene var lagt inn i beregningsmaterialet til Statoil, blir kanskje mest
spekulasjoner.
– Jeg mener det var bevisst laget til
for å få høye kostnader i Sandnessjøen.
I PUD'en sto det blant annet at det
ikke fantes noen dieseltank i Sandnessjøen. Jeg måtte spørre dem: Tror dere
vi har en tilitersdunk stående her? forteller Frans Nilsen.
– Jeg tror rett og slett at det var
venstrehåndsarbeid. Statoil mente nok
at de hadde gjort en god jobb, men de
hadde ikke løftet en finger for å finne
ut om en kunne få ned kostnadene i
Sandnessjøen. Kanskje ville de helst
bruke Kristiansund, sier Eirik Johansen.
NY MULIGHET. Da Helgelands Blad
første gang slo opp nyheten om funnet
av Norne 7. desember i 1991, sto det i
lokalavisa: «Endelig er det oppdaget
olje utenfor Helgelandskysten og ordføreren i Alstahaug, Gunnar Breimo,
understreker at denne ressursen skal gi
maksimal uttelling på Helgeland.»
Nå øynet Breimo en ny mulighet,
etter nederlaget i stortingsgruppa.
– Jeg hadde god kontakt med
politikerne lokalt, og vi diskuterte hele
tida hvordan vi skulle gå fram. Men vi
ville helt sikkert ha mistet Norne hvis
ikke regnefeilene hadde blitt funnet.
Hadde Statoil stått på sitt, ville det nok
også vært vanskelig å få Stoltenberg til
å skifte mening, forteller Breimo.
Han skrev et brev til Stoltenberg, og
fikk komitélederen til å skrive under.
Dermed måtte statsråden komme til
Stortinget og svare.
– Der skrev jeg: Når vi nå vet at
Statoils tall var feil, og statsråden den
gang la økonomi til grunn for sitt valg,
vil statsråden nå forandre mening? Han
kom til fraksjonen i energi- og miljøkomiteen, og der bestemte vi at han
skulle skifte mening. Alle var enige i at
en ny stortingsproposisjon skulle anbefale Sandnessjøen. Jens valgte å godta
det, forteller Breimo.
LOBBYVIRKSOMHET. På denne tida
var Bill Rønning ordfører i Alstahaug.
Han husker en enorm møte- og reisevirksomhet for å knytte kontakter og
skaffe erfaringer i tida fram mot baseavgjørelsen.
– Men Kristiansund hadde jobbet
intenst med dette i 20 år. De hadde en
egen lobby i Oslo, som var til stede på
Stortinget hver dag, og hadde gode
kontakter i departementet. Vi hadde
ikke penger til noe sånt. For oss ble
Gunnar Breimo en døråpner. Hadde
det ikke vært for at han hadde den
posisjonen han hadde, ville vi hatt en
mye lengre vei å gå, forteller han.
Rønning hadde blant annet med seg
ordførerne i Vefsn og Rana til Oslo for
å tale Sandnessjøens sak. Og etter Statoils bekreftede regnefeil på 50 millioner i frakt av diesel, møtte Rønning de-

PENSJONERT: Frans Nilsen (t.v.) og Eirik Johansen er begge pensjonister i dag,
men hadde sentrale roller i kampen om lokalisering av Norne-basen til Sandnessjøen, den gang som basesjef og ansatt i Alstahaug og omegn næringsselskap.
FOTO: MARIANN VATNE

OLJEFUNN: Første funn av olje på norsknorsk sokkel. F.v.: Havnefogd Martin Moland, ordfører Gunnar Breimo og direktør på Helgelandsbase, Frans Nilsen. Bildet
står på trykk i Alstahaug havnevesens hefte i anledning sitt 100-årsjubileum.
partementet sammen med ordførerne i
Herøy og Dønna.
I mai 1996 kunngjør statsråd Jens
Stoltenberg at han har snudd i saken,
og at det skal fremmes en tilleggsproposisjon som anbefaler Sandnessjøen
som forsyningsbase. I tillegg til den
bekreftede regnefeilen fra Statoil, la
han også vekt på at aktivitetsnivået i
området opprinnelig var satt for lavt.
På samme tid uttalte Statoil at de nok
uansett ville valgt basen i Sandnessjøen
til forsyning av Norne fra andre halvdel
av 1997, men for politikerne på Helgeland ble nok kunngjøringa fra statsråden tatt som en sikrere lovnad.
– Dette var framtida og mulighetene
som var forespeilet oss for mange år
siden. I ettertid ser vi at det å få
Norne-basen hit, var den største døråpneren for den økte aktiviteten som er
i Sandnessjøen i dag. Nå skyter firmaene opp som paddehatter, sier Bill
Rønning.
LOKALISERINGSKAMP. Frans Nilsen
husker Sandnessjøen som ganske ven-

neløs i kampen for Norne-basen, og
Trønder-/Møre-lobbyen var tung og
dyktig. Også Kristiansund hadde behov
for mer aktivitet.
– Det var ikke mye støtte å få rundt
omkring, minnes han.
– Og LO Nordland ville først og
fremst sikre driftsorganisasjonen i
Harstad, husker Eirik Johansen.
På Helgeland ville også Brønnøysund gjerne ha forsyningsbase, og lobbyerte for seg, mens Bodø-miljøet og
fylkeskommunen var litt halvlunkne,
ifølge Bill Rønning.
– Bodø lå hele tida i vannskorpa,
minnes han.
– Sandnessjøens befolkning var nok
heller ikke så klar over hva som sto på
spill. Olje var ikke den store greia her i
1996, sier Eirik Johansen.
SEIGLIVET BASE. Drifta på Helgelandsbase i 1980-årene var lav, med
sporadisk leteboring. Men basen var
«seiglivet», leverte billige tjenester, og
hadde ingen egne Statoil-ansatte. Det
fantes ikke noe incitament for å legge

PÅ SIKT: Nå, 15 år etter oppstarten av Norne, kan dagens
Norneskipet, Edvin Danielsen.
den ned.
– Hadde ikke Helgelandsbase vært
der i de årene, hadde kanskje basen vært
borte før Norne ble funnet. Hadde ikke
Norne kommet, hadde ikke Skarv
kommet. Så det var nøkkelen at vi klarte å berge Norne den gangen. Det var
et gulleple som ble lagt. Det trappetrinnet var helt nødvendig, ellers ville
det bare vært et hull der, sier Frans
Nilsen.
ØKONOMI. Innsatsen fra noen få menn
klarte altså å vende en sak som så ut til å
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Norne.
plass til rett tid.

s Alstahaug-ordfører, Bård Anders Langø (t.h), se økte ringvirkninger av oljevirksomheten i Sandnessjøen. Men Norne var første trappetrinn. Her sammen med plattformsjef på
FOTO: MARIANN VATNE

være opp og avgjort og bare lå klar til
formelt politisk vedtak. Egentlig var
det mest tilfeldigheter som gjorde en
omkamp mulig, så kort tid opp mot
stortingsbehandlinga.
– Distriktspolitiske argumenter førte
ikke fram. Vi skulle egentlig lage ei
motmelding med ord, men det ville
vært dødfødt. Vi måtte inn i løvens
hule, forteller Eirik Johansen.
– Vi måtte knuse dem med ren økonomi. Det er det eneste som teller. Det
var tjuvflaks at vi fikk tak i grunnlagsmaterialet fra Statoil, og at de bekreftet

sin regnefeil. Deres rapport ville gått
igjennom som alle andre rapporter, sier
Nilsen, og legger til:
– Men det var veldig heldig for oss at
det var en så dårlig rapport, for den var
enkel å knuse.
– At vi fikk til den snuoperasjonen,

Nå skyter
firmaene opp som
paddehatter.
Bill Rønning

var helt unikt. Det var slitsomt, men
veldig artig, synes Bill Rønning.
– Det skal ikke gå an, egentlig. Men
det gikk. Men det var i 12. time, forteller Frans Nilsen.
– Det var flaks, sier Eirik Johansen.
– Og dyktighet, mener Nilsen.
– En skjebnens tilsnikelse.
– Men én ting har livet lært meg, og
det er at du skal ikke sovne av her. Hvis
du ikke gjør en god jobb, så stikker de
av, sier Frans Nilsen.
Selv ble han pensjonist 1. juli i år,
etter 27 år som sjef på Helgelandsbase.

Nå følger han utviklinga innen olje og
gass fra sidelinja.
– Det er kjempebra det som skjer i
Sandnessjøen nå. Men den første og
største byggeklossen var Norne. Det
var noen få brikker som var på rett plass
til rett tid. Tilfeldigheter, som ikke
skjer igjen. Det er som å springe over ei
elv på isflak. Hvis ett av dem ligger for
langt unna, så kommer du deg ikke
over, sier han.

Mariann Vatne
mv@hblad.no 750700312
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Helikopteret som styrtet

«Gråt, bann eller be», sa sjefen på Norneskipet til de ansatte,
mens sykepleieren klargjorde 12 bårer til døde kropper.
Det er gått 15 år siden helikopterulykka på vei til skipet, og
minnene sitter fortsatt sterkt hos de som var på jobb i disse dagene.

Den tunge star
UT AV KONTROLL. Han var den siste
som så dem i live. Driftsleder Geir
Andreassen gikk inn i helikoptermaskinen, sjekket at alle satt som de skulle og
hadde selene på. Deretter fikk de klarsignal om å sette kursen mot Norneskipet, som om knappe to måneder
skulle starte produksjonen.
De kom aldri dit, de ti passasjerene
og to pilotene.
Ingen nødsignal eller beskjeder om
problemer ble gitt. Det gikk neppe opp
for pilotene hva som var i ferd med å
skje – før det var for sent. De hadde registrert et blinkende varsellys i cockpiten, men slet med å tolke det.
Havarirapporten i etterkant siterer
fra den registrerte samtalen mellom
kaptein og styrmann i cockpit.
– Jaha, det var jo et merkelig lys.
– Hvilket lys tenker du på? Var det
noe jeg ikke fikk med meg her?
– Jaa..
Klokka 06:56:30, knappe to minutter
etter siste radiokontakt, høres et dunk
og en intens lyd på helikopterets taleregistrator. Helikopteret kommer helt
ut av kontroll, og faller ukontrollert
ned mot havet, hvor alle 12 ombord dør
i sammenstøtet med havoverflata. Et
forsøk på «Mayday» klokka 06:56:43
kom aldri ut.
VANLIG MORGEN. Det er gått 15 år,
og på helikopterbasen i Brønnøysund
er det ingen igjen av dem som jobbet
der på ulykkesdagen i september 1997.
Geir Andreassen var driftsleder på
basen, ansatt i selskapet Helikopter
Service. Nå er han gruppeleder for
opplysningsavdelinga hos Brønnøysundregistrene i samme by.
– Det var mye aktivitet ute på Norne
da, med ekstra personell fra ulike serviceselskaper. Det var ikke plass til at
alle kunne overnatte der ute, så vi fløy
dem ut på morgenen, og hentet dem
igjen på kvelden, forteller Andreassen.
Denne dagpendlinga var det ikke alle
som var like glad i.
Men det var ingenting som tydet på
at noe var galt, da helikopteret av typen
Eurocopter Super Puma AS 332L1
gikk gjennom den rutinemessige tekniske sjekken i hangaren på morgenen
8. september. Værforholdene så greie
ut, og vekta av bagasje og last var lav.
– Det var en helt vanlig morgen, der
ting ble gjort på vanlig måte. Teknikerne går over maskinen, pilotene får
ut værforholdene. Jeg satt på innsjekk,
sjekket inn passasjerene, beregnet lasta,

MINNER: Geir Andreassen var driftsleder på helikopterbasen i Brønnøysund i
mange år. Nå er han gruppeleder for
opplysningsavdelinga hos Brønnøysundregistrene, men husker godt ulykFOTO: MARIANN VATNE
kesdagen i 1997.
og lastet maskinen, forteller Geir
Andreassen.
Klokka 05:48 var helikopteret ferdig
lastet og klart for oppstart.
STO OG VENTET. På helidekket på
Norneskipet står Aud Røstenskar og to
andre cargoheli-vakter og venter, klar
til å ta imot helikopter og oljearbeidere,
de fleste fra Aker Maritime.
Over flyradioen har de nettopp hørt
flygerne snakke med naboriggen om
landing.
– Plutselig hørte vi ingenting, før
riggen begynte å rope på dem, forteller
Røstenskar.
I resepsjonen satt folk klare til å reise
videre med samme helikopter. Der ble
det veldig stille.
– Vi sto og så på hverandre og lurte
på: hva skjer nå. Men vi kunne ikke
gjøre noe, vi måtte bare vente på mer
informasjon, sier Røstenskar.
DRAMATISK BESKJED. På kontoret i
Stavanger får direktøren i Helikopter
Service, Jakob Bae, en telefon fra nord.
Helikopteret er savnet, ingen har fått
kontakt med det.
– Det var en dramatisk beskjed å få,
og jeg fryktet det verste med en gang.
Kommunikasjonen med helikopteret
hadde ikke vært noe problem der tidligere, minnes han i dag, nå administ-

DAGEN ETTER: Lokalavisa Brønnøysunds Avis dagen etter ulykka, 9. september 1997. På dette tidsp
rerende direktør i helikopterselskapet
Blueway Offshore Norge AS.
– Jeg skjønte tidlig at noe alvorlig
hadde skjedd, sier han.
Samme dag reiste han til Brønnøysund for å bistå i beredskapsarbeidet på
basen.
KONTAKTEN. Geir Andreassen satt

i helikopterterminalen da de ringte fra
tårnet og sa at de hadde mistet kontakten med helikopteret. Norneskipet bekreftet at helikopteret ikke hadde landet der.
Underveis hadde Bodø kontrollsentral kontakt med besetninga klokka
06:14. Radiostasjonen på riggen
«Transocean Prospect», som lå like ved
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«Den tunge starten», fortsetter ➤ ➤ ➤

KONTAKTEN: Riggen «Transocean Prospect» lå ved Norneskipet på denne
tida, og var den som hadde radiokontakt med helikoptre som skulle lande på
skipet. Bildet er tatt 22. juli 1997.
ARKIVFOTO: HELGELANDS BLAD

rten

Det blir så hektisk med telefonering og kommunikasjon,
at jeg kan ikke si at jeg tenkte så mye verken den dagen
eller de neste dagene.
Geir Andreassen
møte, og ba alle ringe hjem og si at de
hadde det bra. Det satte de nok pris på.
De gikk unna for unna i disse telefonboksene, minnes han.
Underveis orienterte han om utviklinga over skipets høyttaleranlegg.
Noe av det som sitter sterkest, var da
han måtte be sykepleieren om å forberede seg på å ta imot døde.
– 12 bårer ble gjort klare, og var det
var tungt for mange, forteller han.

TRAGEDIE: Forsida til Brønnøysunds
Avis 9. september 1997.
Nord-Norge, og to Sea King redningshelikoptre, to F-16 jagerfly og senere et Orion overvåkningsfly satte
kurs mot leteområdet. Innen klokka 13
samme formiddag hadde to helikoptre,
fem fly, og 18 fartøy begynt å lete i
området.
NESTE DAG. Aud Røstenskar skulle
egentlig på land igjen senere samme
dag. I stedet fikk hun en hektisk arbeidsdag på helidekket, etter hvert som
andre helikoptre begynte å lete i området, og trengte påfylling hos dem.
Neste dag satte hun seg inn i helikopteret i retning Brønnøysund.
– Alle som gikk inn i det helikopteret
tenkte vel sitt. Det er ikke så kjekt etter
ei ulykke, men i land må vi. Og hjem
kom vi. Vi fikk veldig god oppfølging,
og ble også skjermet for pressen da vi
kom til land, forteller hun.

unktet var bare to av de tolv ombord funnet. De fleste passasjerene jobbet for Aker Maritime.
Norne, hadde kontakt med besetninga
klokka 06:52:41. Bodø kontrollsentral
fikk siste beskjed fra helikopteret klokka 06:54:42. Da var det i ferd med å
begynne nedstigning mot Norneskipet.
Besetninga beregnet landing klokka
07:05, og ga ingen informasjon om
tekniske eller operative problemer.
– Vi fryktet med en gang at det hadde

skjedd ei ulykke, forteller Andreassen.
– Da begynner man å gå i krisedokumentasjonen. Hvem skal varsles, og
hvem skal gjøre hva. Man blir ganske
opptatt av sånne ting. En tenker ikke så
mye på hva som kan ha skjedd, men
heller på hva du kan gjøre.
Klokka 07:18 varslet Bodø kontrollsentral Hovedredningssentralen for

LENGER PÅ VAKT. Ute på Norneskipet
skulle også plattformsjef Egil Ravndal
egentlig på land med det samme helikopteret denne dagen, på et møte i
Harstad. Dit kom han seg ikke.
– Og det er jeg glad for. Jeg var på
det beste stedet jeg kunne være i en slik
situasjon, blant de som følte det på
kroppen, forteller Ravndal 15 år senere.
Han ble ei uke lenger på vakt denne
gangen. Folk gikk rundt mer eller
mindre i ørska. Ulykka var vanskelig å
fatte, og det var ikke lett å jobbe.
– Det var enormt mange inntrykk.
Noe av det jeg husker mest fra ulykkesdagen, var da jeg kalte inn til all-

LANGE DAGER. Inne på basen i Brønnøysund var det ikke så mye tid til å sette
seg ned og tenke konsekvenser.
– Det blir så hektisk med telefonering og kommunikasjon, at jeg kan ikke
si at jeg tenkte så mye verken den dagen
eller de neste dagene, forteller Geir
Andreassen.
Det ble lange dager på jobb.
– Mye skal organiseres, og man blir
en del av det. Man blir så opptatt av å
gjøre de rette tingene, sier han.
I hodet på direktør Jakob Bae går
tankene om hva i all verden som kan ha
skjedd. Når letemannskapene begynner
å finne vrakdeler på havflata, skjønner
han at de står overfor en katastrofe –
den verste i hans tid i selskapet.
– Det som sitter sterkest i ettertid,
var å se hvordan alle sluttet opp om
hverandre og fokuserte på å gjøre det
viktigste, å ta vare på de ansatte og
pårørende. Det var godt å se, og det ble
aldri noen peking på eventuelle skyldige. Vi fikk også god hjelp og støtte fra
lokalsamfunnet, alle stilte opp, sier han.
DØDE KROPPER. Samme dag som
ulykka, klokka 13:22, ble det funnet
vrakdeler flytende i sjøen, og to omkomne i overlevelsesdrakter ble heist
om bord i et av redningshelikoptrene. I
løpet av de elleve neste døgnene ble det
hentet opp en rekke ulike vrakrester, de
fleste innenfor et område på 100 x 100
meter.
Mange av vrakdelene kom inn med
båt til basen i Brønnøysund. Det
samme gjorde flere av de omkomne.
Geir Andreassen var selv med og bar
kroppene inn i hangaren. Han kjente
begge flygerne, som han hadde jobbet
med i mange sammenhenger før. Passasjerene kjente han bare på hei og
nikk, etter å ha sjekket dem inn en
rekke ganger.
– De kom inn i poser, så jeg kunne
ikke se hvem det var, forteller han.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤ ➤ ➤
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«Den tunge starten»

Gråt, bann eller be.
Alt etter hva som passer deg best.
➤ ➤ ➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

MANGE FØLELSER. Samtidig som leteoperasjonene foregikk, var det andre
flighter som skulle ut til Norne fra
basen i Brønnøysund. Helikopter Service måtte skaffe et nytt helikopter, og
endte med å velge en nyere type av
Super Puma.
Ingen visste noe om årsaken til
ulykka, og for sikkerhets skyld ble helikoptertypen satt på bakken inntil en
visste mer.
– Det var mange følelser, og spekulasjoner. Kanskje særlig på teknisk
side var det stor usikkerhet om hva som
kunne være årsaken, om noen hadde
gjort noe feil, sier Jakob Bae.
Pilotene som egentlig skulle ut på
neste flight, ble tatt ut av tjeneste. I
stedet kom to andre piloter til Brønnøysund, som ikke var like nær de omkomne.
– Jeg husker ikke om vi fløy igjen
samme dag som ulykkesdagen eller
neste. Men vi fløy en nyere type helikopter, sier Andreassen.
MØTTE PÅRØRENDE. Helikopter Service holdt etter hvert debrief for alle de
involverte, og Geir Andreassen var
blant dem som reiste til Bergen på felles minnestund for de omkomne.
– Det tok egentlig litt tid før jeg begynte å ta det hele inn over meg. Jeg
tror nok man reagerer forskjellig på
slike hendelser. Men det er klart, når
man setter seg ned og tenker igjennom
hva som har skjedd, så blir man veldig
berørt og trist på vegne av alle de andre
som er berørt, familie og unger. Jeg
hadde nok noen tunge kvelder, samtidig som jeg følte meg sikker på at det
ikke var noe jeg hadde gjort som hadde
skyld i det som var skjedd, forteller
Andreassen.
Han var selv til stede på møte med de
pårørende, som også reiste til Brønnøysund.

NYTT NAVN: I dag
er helikopteret til
Norneskipet merket
CHC Helikopter Service AS. Selskapet
skiftet navn fra Helikopter Service til
CHC i 2000. Her fra
landing på Norneskipet i august
2012.
FOTO: MARIANN VATNE
– Det husker jeg godt. Både det å
treffe dem, men også spørsmålene
deres. For eksempel kan det være veldig
viktig for noen å vite detaljer som hvilken stol ektemannen satt i, selv om det
ikke har noen betydning.
Offshorearbeiderne reagerte forskjellig.
– Noen ble nesten aggressive. Man
var usikker på årsak, og kanskje mente
noen at vi som selskap hadde skyld i
det. Noen var kanskje redd for å fly i
utgangspunktet, sier Andreassen.
– Jeg vet om piloter som syntes dette
ble så nært at de vurderte andre oppgaver eller tidlig pensjon. Det var nok
noen som fikk seg en støkk.
STILTE OPP. Ute på Norneskipet ba
plattformsjef Egil Ravndal de ansatte
om å få ut følelsene sine. Flere av
Nordsjø-prestene kom på besøk.
– Gråt, bann eller be, sa jeg til de ansatte. Alt etter hva som passer deg best,
forteller Ravndal, og husker godt hvordan jentene i cateringen stilte opp og ga
folk klemmer når de skulle ut i helikopteret igjen.
Mange var bekymret for å fly helikopter. Selv stanset han dagpendlervirksomheten ut til skipet, men pendlinga
ble tatt opp igjen av andre senere.

ÅRSAKSFORHOLD. Helikopteret ble
etter hvert lokalisert på 380 meters dyp.
Havarikommisjonen for Sivil Luftfart forklarer årsaken til havariet i sin
rapport fra 2001 slik:
Ei akselhylse i hovedgearboksens
høyre inngående akseltapp hadde flere
utmattingssprekker. Det førte til at en
lås løsnet og kom inn i kraftoverføringsakselen til høyre motor, som dermed kom ut av balanse. Det skapte vibrasjoner som igjen satte motorens system for regulering og kontroll av turtall
ut av funksjon. Dermed steg kraftturbinens turtall ukontrollert, så mye at
kraftturbinen ble revet i stykker. Fragmenter fra denne kuttet to kontrollstag
til hovedrotoren, kontrollstaget til halerotoren og ødela kraftturbin-seksjonen på venstre motor.
På dette tidspunktet var helikopteret
ikke lenger mulig å kontrollere.
Havarikommisjonen sammenligner
det med en dominoeffekt, der flere
uheldige forhold har virket sammen og
ført til ulykka. Ingen aktør gis direkte
skyld, men kommisjonen gir en rekke
tilrådinger til produsent, helikopterselskap og luftfartsmyndigheter. Helikopterselskapet får blant annet kritikk for
kvalitetssystemet sitt, selv om det overgikk myndighetenes minimumskrav.
«Ulykken har med all tydelighet vist

hvor sårbart et helikopter kan være for
tekniske feil. Den har videre vist at en
lang rekke uheldige tekniske løsninger,
som isolert sett kan synes ukritiske, i
kombinasjon kan føre til en fatal
ulykke», skriver kommisjonen.
FLERE ENDRINGER. Ulykka førte til
endringer og innstramminger i rutiner.
Produsenten forbedret flere tekniske
forhold. Sintef utarbeidet en ny sikkerhetsstudie, som kom med en rekke
generelle tiltak.
Hos selskapet ble det innført daglig
vibrasjonssjekk. Helikopter Service
hadde nemlig et system som registrerte
vibrasjoner etter hver flyging, men
dette var delvis ute av drift, og ble ikke
lest med mindre det var mistanke om
feil.
– I ettertid ble det lagt mye vekt på
den tekniske overvåkninga av komponentene i helikopteret. Systemet ble
forbedret, og fulgt med på. I tida etter
ulykka var mitt budskap til pårørende
og ansatte at vi ville gjøre alt vi kunne
for å finne årsaken og hindre at noe
sånt skjer igjen, og at det skulle skje i
full åpenhet, forteller Jakob Bae.
Loggen fra det havarerte helikopteret viste i ettertid at unormale vibrasjoner kunne vært oppfattet før ulykka,
dersom en hadde gått igjennom den.
– Kanskje kunne man oppfattet feilen
på forhånd med andre rutiner. Men de
var ikke der da. Jeg vil påstå at sikkerheten var god hele tida, sier Geir
Andreassen.
– Etter ei sånn ulykke vil det alltid
avdekkes ting som kan bli bedre. Men
den viste også at ei ulykke sjelden skjer
av én årsak alene. Og det gikk ikke så
lang tid etter at årsaksforholdet ble
kjent, at vi gikk tilbake til å fly samme
helikoptertype igjen. Jeg tror nok at
tiltroen både til typen og selskapet etter
hvert ble som før, sier Jakob Bae.

Mariann Vatne
mv@hblad.no 75070312
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TRANSPORT: Helikopter Service hadde mye transport til og fra Norneskipet mens feltet ble klargjort til produksjon høsten 1997. Dette bildet er tatt 19. mars 1998.
ARKIVFOTO: HELGELANDS BLAD

Vi hjelper din bedrift å velge
miljøriktig avfallsløsning
• Containerutleie
• Mottak av alt avfall
• Sug- og spyletjenester
• Miljørådgivning

Våre avdelinger:
• Sandnessjøen, Horvnes
Tlf. 75 07 00 71 / 971 13 694
• Mosjøen, Skotsmyra
Tlf. 75 18 79 00 / 976 60 375
• Mo i Rana, Mellomvika
Tlf. 75 12 01 70 / 481 59 340
Åpningstider: Mandag – fredag: 07.00 – 15.00
www.nordmiljo.as
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NORNE 15 ÅR:

Statoil vil produsere på Norne til 2030

Får stadig leng
Egentlig skulle det være i drift til 2016. Nå er det godkjent til 2021.
Men Statoil vil gjerne bruke Norneskipet enda lenger – til 2030.
15 ÅR PÅ HAVET. Det ser litt slitt
ut, Norneskipet, der det åpenbarer seg
på havflata etter en times flytur med
helikopter fra Brønnøysund.
Det blå- og oransjemalte skroget er
merket av sine 15 år til havs. Men bak
den rustne kledningen pumpes det opp
millioner fat olje hvert år, som lagres på
skipet og hentes av tankskip som går til
forskjellige raffinerier i Nord-Europa –
til Tyskland, Frankrike, England, og
Mongstad.
I tillegg sendes det cirka 6 millioner
kubikkmeter gass herfra til Åsgardrøret – hver dag.
SUKSESS FOR STATOIL. I 2011 ble det
pumpet opp 14 millioner fat olje på
Norne. Med en oljepris på 110 dollar
fatet vil det si verdier for over 1,5 milliarder dollar – eller 8,8 mrd. norske
kroner. Ifølge Statoil har Norne siden
starten innbrakt verdier for rundt 350
milliarder norske kroner, basert på
dagens oljepris og dollarkurs.
– Og Norne har en høy utvinningsgrad, rundt 60 prosent. Norsk sokkel
har et gjennomsnitt på rundt 50 prosent, forteller produksjonsdirektør
Anita A. Stenhaug, som kan fortelle at
feltet var lønnsomt også da oljeprisen
var på sitt laveste.
– Litt ubeskjedent pleier vi å si at det
er bortimot verdensklasse over det, sier
kommunikasjonsansvarlig hos Statoil i
Harstad, Anne-Mette Fjærli.
Det er ingen tvil om at det første
produserende nordnorske olje- og
gassfeltet har vært en suksess for Statoil. De vil neppe pakke sammen og dra
herfra med det første.
FØRSTE I NORD. I norrønsk mytologi
var nornene skjebnegudinner. De var til
stede når noen ble født eller døde, og
bestemte hver enkelts skjebne. Utenfor
Nordland boret oljeselskapene tørre
brønner i mange år, mens optimismen
dalte på land. Noen begynte å tro at det
gikk ei grense ved Heidrun, og at all
olje befant seg sør for denne.
For mange ga funnet av Norne på
starten av 90-tallet ny optimisme og
etterlengtet tro på bedre tider i nord, i
ei tid med høy arbeidsledighet. Prinsippene for norsk oljepolitikk var skrevet ned i de såkalte «ti oljebud» allerede i 1971. Oljevirksomheten skulle
komme «hele landet til gode». Nord
for 62. breddegrad skal det velges et
aktivitetsmønster som tilfredsstiller de
særlige samfunnspolitiske forhold som
knytter seg til landsdelen, heter det i
punkt nummer ni.
Nornefeltet fikk også ei nordnorsk

1997: Slik så Norneskipet ut for 15 år siden: 22. juli 1997. Da var det på plass på feltet utenfor Helgeland, ei stund før produksjonsstart 6. november.
ARKIVFOTO: HELGELANDS BLAD

2012: Slik ser Norneskipet ut i 2012, 15
år etter oppstarten. Nå jobber Statoil
med forlenget levetid.
og testet ut hvordan ting skulle være. Vi
fikk formet en god arbeidsorganisasjon
tidlig. Det var en god start med mye bra
sosialt, forteller han om starten.
Miljøet er mye av det samme nå som
for 15 år siden, ifølge Bendixen.
– Men jeg tror nok kompetansen har
økt, i alle fall innen min organisasjon.
Vi skal være så mye, alt fra renholder til
værmelder. Dessuten er vi blitt mye
bedre på beredskap og på å operere helikopter, mener han.

FLERE TILKNYTNINGER: I høst lå rørleggingsfartøyet «Seven Oceans» like ved
Norneskipet og la rør mellom skipet og Skuld, som snart skal være i produksjon.
løsning, etter politisk kamp fra landsdelen, med driftsorganisasjon i Harstad, forsyningsbase i Sandnessjøen, og
helikopterbase i Brønnøysund.
Det er gått 15 år siden den første
oljen fra Norne kom inn i prosessanlegget på Norneskipet 6. november
1997. Fortsatt er Norneskipet den
eneste produserende installasjonen
utenfor Nordlandskysten, selv om det
snart får følge av Skarvfeltet 35 km
lenger sør, og etter hvert også gassfeltet
Aasta Hansteen 14 mil lenger nord.
NYE FUNN. Denne augustdagen i 2012
ligger fartøyet «Seven Oceans» ved
siden av Norneskipet. Det legger rør
mellom Norne og Skuld, som blir enda
et tilknyttet felt.
– Bygd ut i rekordraskt tempo, oppsummerer Anita Stenhaug om funnet
som ble gjort for 2,5 år siden, og som

skal starte opp produksjonen over
Norneskipet mot slutten av året.
Ifølge mytologien skal herskernornen Urd ha representert fortida, mens
søsteren Skuld representerte framtida.
– Og framtida ser lovende ut, mener
selskapet.
Statoil fortsatte å bore i Norneområdet etter starten, fant mer olje og
gass, bygde ut og fylte på. I løpet av den
neste tida har Statoil planlagt fem nye
letebrønner i denne delen av Norskehavet.
– Og slik har vi klart å forlenge levetida, sier Stenhaug.
MED FRA STARTEN. Truls Bendixen
har vært forpleiningssjef på Norneskipet helt siden starten. Faktisk siden
før skipet sto ferdig på feltet.
– Mange ble ansatt tidlig. Vi tilbrakte
et helt år på Stord, jobbet med anlegget

LEVETID. Den opprinnelige tekniske
levetida på Norneskipet var satt til
2016. Nå er den 2021, men Statoil jobber med enda en forlengelse – til 2030.
– Noen av de ansatte snakker om å
pensjonere seg her, sier plattformsjef
Edvin Danielsen.
Men en båt som har ligget 25 år i
havet uten å ha vært innom land, vil
antakelig trenge en tur i dokk før den
kan tilbringe enda mer tid til sjøs.
– Vi jobber med et konsept, hvordan
vi skal løse det og når, sier Anita Stenhaug, som legger til at det heller ikke er
så mange verft i nærheten som kan ta
imot en 260 meter lang båt.
– Men vi vet at det er ressurser nok i
området til å produsere ut over 2021. Vi
har absolutt mulighet til å produsere
fram til 2030. Vi må bare finne måter å
gjøre det på, og det arbeidet er ennå
ikke klart, sier Anne-Mette Fjærli.
Blant annet vil det ta mye tid å skulle
stenge ned produksjonen, for å ta
Norneskipet inn til land for ny klassifisering.
– Det er en stor jobb, sier Fjærli.

Mariann Vatne
mv@hblad.no 75070312
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gre levetid
FAKTA
Norne: Historiske fakta
■ Den høyeste produksjon på en dag var
18. februar 2002 på 37.576 Sm3 (standardkubikkmeter) olje.
■ Første tankbåtlast fra Norne forlot feltet 27. november 1997. Per november
2012 produseres last nummer 726.
■ Opprinnelig besto Norne-feltet av 5
bunnrammer og produksjonsskipet.
■ I 2001 startet gasseksport og i 2005 ble
Urd-feltet knyttet opp mot Norne.
■ I august 2008 ble Alve-feltet satt i produksjon.
■ I januar 2009 ble K-ramma satt i produksjon.
■ I oktober 2009 ble M-ramma satt i produksjon.
■ I april 2012 ble Marulk-feltet satt i produksjon.
(Kilde: Statoil)

SJEF: Produksjonsdirektør Anita A.
Stenhaug.

OLJE: Olje tappet på Norneskipet.

LEVETID: Menneskene blir små på
Norneskipet. Det 260 meter lange skipet har fått utvidet levetid etter hvert
som nye funn er gjort og tilknyttet skipet.
ALLE FOTO: MARIANN VATNE
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OFFSHORE NOR
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.

HORVNES
Den første milliarden er lagt i bakken av offentlige og private aktører på baseområdet Horvnes i Sandnessjøen, sammen med
det bakenforliggende industriområdet Strendene. Denne høsten bygges det for rundt 100 millioner kroner i regi av Helgelandsbase, Asco og Coastbase Nordland.
FOTO: NEWS ON REQUEST

HELIPORT BRØNNØYSUND
Rigger og feltsenter utenfor Nordland
betjenes med helikopter fra Brønnøysund.
FOTO: MARIANN VATNE

PETRO PULS NR 2 – 2012

21

RDLAND
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

NORNE
Olje- og gassfeltet Norne feirer i disse dager 15
driftsår siden oppstarten i november 1997. Feltsenteret utvikles stadig videre med nye satellitter.
I desember åpnes produksjonen av olje fra Skuld.
FOTO: STATOIL

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
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FAKTA
Truck Tek
■ Bedriften holder til i Vik i Sømna.
■ Er eid av Thaya Arumairasa, Herbjørn
Hanssen, Kjetil Rune Haraldsvik og Even
Sund, men ble startet av Louis Ulvær i
1988.
■ Siden 1990 har hydrauliske kraner vært
viktigste geskjeft.
■ Truck Tek hadde et resultat på 3,3 millioner kroner i 2011, og en egenkapitalandel på 31 prosent.
■ Bedriften har agentur for italienske
hydrauliske kraner i Norge, Island og Baltikum.
(Kilde: Proff og Truck Tek)

ALLE FOTO: HEGE SÆTHRE LIND

Nordlandsbanken - en del av DNB Bank ASA

bedre.no

Photo: Anne-Mette Fjærli / Statoil

PÅ OPPDRAG: En kran trenger service, og Kjetil Rune Haraldsvik er sendt ut. – Vi har mange oppdrag ute per uke, sier han.

I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet
seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv,
hvor oljenæringen er en viktig del av denne. Nærhet
til markedet, lokal beslutningsmyndighet og høy

kompetanse er nøkkelord som kjennetegner
Nordlandsbanken. Våre rådgivere har lang erfaring
med å finne produkter og tjenester tilpasset ditt
firmas behov.

Vi er engasjert og lokal med storbankens muligheter
Kontakt oss på tlf. 08900 | www.nordlandsbanken.no

– En del av DNB Bank ASA
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Truck Tek har stor pågang fra oppdrettsnæringen, og
spesialiserer seg for å komme i posisjon for oljebransjeoppdrag.

Vil sjekke
vinsjen offshore
Arbeidende styreformann Herbjørn
Hanssen forklarer at bedriften har spesialkompetanse innen hydrauliske
kraner og vinsjer.
Bedriften har kontorsted både på Vik
i Sømna og i Sentrum næringshage i
Sandnessjøen, men de åtte ansatte skal
oftest være ute på oppdrag langs hele
kysten, da innen sakkyndig kontroll,
service og reparasjon.

Fra oppdrett til olje
Med nærhet til helikopterbasen i
Brønnøysund, ønsker Truck Tek å få
faste avtaler med oljeselskaper.
– Vi har til nå hatt flest oppdrag innen oppdrettsnæringen med nedslagsfelt fra Kristiansund til Troms, med
bestillinger fra store aktører som Nova
Sea og Marine Harvest. Fremover har
vi også tro på offshoreoppdrag og ønsker å spesialisere oss i to ting; sakkyndig periodisk kontroll av løfteutstyr og
å levere komponenter. Vi har kort responstid, og dermed muligheten til å
levere deler til helikopter, sånn at de
raskt får hjelp offshore, sier Hanssen.
Han har med seg ansatte med sikkerhetskurs og nødvendig sertifisering
for å ta de ulike typene oppdrag.
Særdeles lang reisevei
Allerede har Truck Tek en rekke oppdrag offshore bak seg, blant annet på
«Aker Spitsbergen», der teamet gjorde
godkjenninger av større vinsjer, og på
seismikkskip nær Nornefeltet.
– Der har vi blant annet montert ra-

TEAMARBEID: Arbeidende styreformann Herbjørn Hanssen (i midten), opplyser
at de fleste ansatte i Truck Tek har 18-20 års erfaring innen hydraulikk og industrimekanikk. Fra venstre bak: Kjetil Rune Haraldsvik, Even Sund, Tor Aas, Rolf Pettersen
og Martin Skog. Mikal Fjellsøy var ikke til stede da bildet ble tatt.
diostyringer på kran, sjekket systemer
og justert trykk, kort sagt den type service som må utføres, opplyser Kjetil
Rune Haraldsvik, som er en av de
mange med nærmere 20 års erfaring i
bedriften.
– I februar i år fikk vi et oppdrag på
riggen «Leiv Eriksson», og forsto at
den holdt til på Shetland. En nærmere
kikk på arbeidsoppdraget, viste at vi
hadde takket ja til å dra til SørShetland, nær Falklandsøyene. Det ble
en lang reise med fly og helikopter, sier
Haraldsvik, som fikk tur ut på isen før
han fikk gjort ferdig oppdraget.

Teamet viktig
Det er stor samling av bedrifter rettet
mot offshorebransjen i Sandnessjøen
om dagen, men daglig leder Thaya

Arumairasa ser ikke for seg at det vil
være optimalt å flytte Truck Tek dit.
– Vi har fått spørsmål om flytting,
men vi har medarbeidere som gjennom
år har takket ja til kompetanseheving
og sertifiseringer, og som jobber godt i
team. De ansatte bor her på SørHelgeland, og har hjemmene sine her.
Da ser vi ikke for oss å flytte, men heller ta de reisedøgnene som uansett gjøres i denne bransjen, sier han.
– Vi har også fått spørsmål om vi
ønsker å selge kraner offshore, men på
grunn av dokumentasjon måtte vi ha en
ingeniør i jobb kun med det, supplerer
Hanssen.

FAGANSVAR: Maskiningeniør og daglig leder Thaya Arumairasa har flere
turer offshore bak seg, men vil holde
seg på Sør-Helgeland.
messer for å knytte kontakter.
– Senest på ONS 2012 i Stavanger
opplevde vi hvor viktig det er å være tilstede, for der var oljeselskapene, og
ikke minst våre konkurrenter, eller skal
vi kanskje si kolleger, sier Hanssen, som
også ser stor fordel for bedriftens lærlinger å få oppdrag offshore.
– Hos oss får de fagbrev innen industrimekanikerfaget. Mange ønsker seg
jobber på rigger og skip som karriere,
og får de prøve seg under lærlingtiden,
er det fin erfaring både de og vi drar
veksler av, sier Hanssen.

Hege Sæthre Lind
desk@hblad.no 75070300

Viktig læring
Truck Tek har i flere år vært del av oljeog gassnettverk, og de besøker en rekke

Take a position – on the future of energy
Aker Solutions is looking for individuals who are
prepared to take a position. Not only a position
within Aker Solutions, but also a position on the
exciting challenges the global oil and gas
industry faces now and in the future.
Aker Solutions brings together engineering and
technologies for oil and gas drilling, field
development and production.

Visit www.akersolutions.com/career

Visit:

www.akersolutions.com/career
for more information
Web:
www.akersolutions.com
http://linkedin.com/company/aker-solutions
http://twitter.com/akersolutions
http://facebook.com/AkerSolutions

Aker Solutions provides oilfield products, systems and
services for customers in the oil and gas industry worldwide. The company’s knowledge and technologies span
from reservoir to production and through the life of a
field. Aker Solutions brings together engineering and
technologies for oil and gas drilling, field development
and production. The company employs approximately
25 000 people in more than 30 countries. They apply
the knowledge and create and use technologies that
deliver their customers’ solutions.
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Vil bygge ny sub
Med både Statoil og BP ombord,
har en framtidig Subsea Park
Nord fått flere byggesteiner.
I perioden som har gått siden Statoil
annonserte en subsea-strategi i Sandnessjøen i begynnelsen av oktober, har
det foregått møter mellom Statoil og
BP om hvordan selskapene skal gå ut i
forhold til leverandørindustrien.
BP annonserte sin subsealokalisering for Skarv-feltet i vår.

Flere aktører
Det er ikke opplagt at oljeselskaper og
leverandører vil gjøre noe i fellesskap,
selv om økonomi skulle tale for det.
Subsea-teknologien hegnes om av både
oljeselskap og leverandører.
Subsea-anlegget på Norne-feltet er
levert at FMC Kongsberg, Nornesatellitten Skuld er levert av Aker Solutions, mens Skarv-anlegget er levert av
Vetco/General Electric.
Hvem som skal bygge og vedlikeholde subsea-utstyret på Aasta Hansteen er foreløpig ikke kjent.
Anbudskriterier fra oljeselskapene på
lager og vedlikehold i Sandnessjøen
kan komme ut før jul, opplyses det på
informert hold. Uansett er det ikke
ventet at kontrakter til eiendomsforvaltere og service-selskaper i subseabransjen tildeles før nærmere sommeren 2013.
Bygger «bastion»
Statoil legger service på Skuld-utstyret
og det kommende Aasta Hansteenanlegget til Sandnessjøen.
– Vi ser på dette som begynnelsen til
en subsea-bastion i Sandnessjøen, sa
konserndirektør i Statoil, Øystein Michelsen, da han landet selskapets strategi torsdag 4. oktober.
– Det er imponerende å se hva de
allerede har fått til her. Sandnessjøen
ble valgt ut fra en ren forretningsmessig vurdering. Sandnessjøen var best, sa
Michelsen.
Dermed får et subsea-miljø i Sandnessjøen Skarv, Skuld og Aasta
Hansteen-utstyret å jobbe med i første
omgang.
– Det blir ikke så mange egne
Statoil-folk. Men vi kommer til å se at
leverandørene vil trenge et betydelig
antall ansatte. Vi kommer til å trenge et

SERVICE: Subsea produksjonsutstyr av
denne typen er aktuelt for service i
Sandnessjøen.
FOTO: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
fagmiljø som kan overhale og vedlikeholde tungt subsea-utstyr, sier Statoildirektør Michelsen.

Kalkyle fra fylket
Assisterende næringssjef Terje Stabæk i
Nordland fylkeskommune anslår at
service på de installasjoner som til nå er
lokalisert til Sandnessjøen, kan utgjøre
en årlig omsetning omkring 200 millioner kroner.
– En grei regel kan være å telle én
ansatt for hver andre million i omsetning, altså rundt 100 ansatte på bakgrunn av det som hittil er annonsert
skal til Sandnessjøen. I løpet av en
femårsperiode tror vi at en Subsea Park
Nord vil ha tatt form i Sandnessjøen,
sier Stabæk, som selv har spilt en sentral rolle i tilretteleggingen for det som
nå skjer.
Stabæk står fast på konklusjoner i
fylkeskommunens egen rapport som
spår 250-300 ansatte i en subsea-park i
Sandnessjøen før tiåret er omme.

Morten Hofstad
mh@hblad.no 75070321

Vi ser på dette
som begynnelsen
til en subsea-bastion i
Sandnessjøen.
Øystein Michelsen, Statoil

Subsea på Mars
Norsk offshoreteknologi vekker interesse i NASA, der
fjernstyrte operasjoner er avgjørende for utforskingen
av andre planeter.
– Norge er et lite land, og vi må fokusere på de områdene vi er gode på, som blant annet er høyteknologisk
boreteknologi. Det er Nasa klar over, og de ønsker derfor
å lære av oljeindustrien. Mange tror at petroleumsteknologi handler om en skiftenøkkel som vris. Men her er
det to høyteknologiske bransjer som har mye å lære av
hverandre. Begge har felles mål om å nå ekstreme
omgivelser uten menneskelig tilstedeværelse, sier student Christopher Hoftun til Teknisk Ukeblad.

Hoftun deltar i et teknologisamarbeid mellom norsk
industri, utdanningsinstitusjoner, og den amerikanske
romfartsindustrien.
– Operatørene på sokkelen har utfordringer med
automatisert utstyr, ekstreme forhold, fjernstyrte enheter og økt bruk av sensorer og datakraft. Dette sammenfaller med hva romsektoren jobber med til daglig. Det er
ulik skala og en del ulike rammer, men det er forbausende mye likt også mellom jordlig boring og boring på
andre planeter og objekter i verdensrommet, sier Brage
W. Johansen, styreleder i samarbeidsforumet Space &
Energy.

MÅNELANDING: Undervannsfabrikken til Åsgard-feltet plassert på en fotballbane, et prosjekt Statoil og Aker Solutions ser
på som Norges svar på månelandingen.
ILLUSTRASJON: STATOIL
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bsea-«bastion»

GODT MOTTATT: Ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø (t.v.), tok imot konserndirektør i Statoil for utvikling og produksjon på norsk sokkel, Øystein Michelsen, som
hadde med seg nyheten om Statoils subsea-strategi i Sandnessjøen.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

En grei regel kan være å telle én ansatt for hver andre million i
omsetning, altså rundt 100 ansatte på bakgrunn av det som
hittil er annonsert skal til Sandnessjøen.
Terje Stabæk, assisterende næringssjef Nordland fylkeskommune
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Aker Solutions planlegger å ha minst
30 ansatte før jul i verkstedet
selskapet har kjøpt i Sandnessjøen.

Blåser nytt
liv i industribedrift
Aker Solutions flytter inn i det tidligere
Ruukki-anlegget i Sandnessjøen med
stor tyngde.
En årsak til oppkjøpet er høyt press
på anlegget i Egersund. En annen motivasjon er at oljeselskapene har begynt
å oppmuntre leverandørene til å se
nordover.
– Vi har veldig tro på framtida for
norsk sokkel. Vi ser en generell vekst på
alle områder, spesielt innenfor vedlikehold og modifikasjon. Vi ser fortsatt
høy aktivitet i dette markedet i 50-100
år framover. Vi kommer ikke til Sandnessjøen for en periode på fem år. Vi
skal være her lenge, sier konserndirektør for MMO (vedlikehold og modifikasjon) i Aker Solutions, Tore Sjursen.

Følger oljeselskapene
For en stor leverandørbedrift som Aker
Solutions teller det mye at både BP og
Statoil har signalisert så klart at de to
oljeselskapene vil ha landbasert aktivitet i basebyen Sandnessjøen.
– Vi kan ikke være overalt. Vi ser at
Sandnessjøen ligger veldig sentralt
plassert i forhold til basefunksjoner,
transport og logistikk i hele Norskehavet. Nå skal vi legge bredsiden til og
utvikle et kompetansemiljø i verdensklasse, sier Sjursen.
Ansetter folk
Rekrutteringen av nye ansatte startet
samtidig med at kjøpet ble annonsert i
slutten av oktober. Organisasjonen i
Egersund styrer oppgraderingen og
oppbemanning av anlegget.
I første omgang er rundt 40 stillinger
utlyst i verkstedet.
– Hvor høy bemanningen skal være
fremover er vanskelig å anslå nå. Det er
helt avhengig av at vi sikrer oppdrag fra
kundene våre. Vi skal bygge stein for

GÅR NORDOVER: Sjef i Aker Solutions for fabrikasjon inn

GRATULASJON: Ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø, tok hjertelig imot konserndirektør for modifikasjon og vedlikehold i Aker Solutions, Tore Sjursen, da oppFOTO: MORTEN HOFSTAD
kjøpet i Sandnessjøen ble kunngjort.
rundt 40 ingeniører i kontoret på
Horvnes. Ytterligere 10 er på veg inn
etter den siste kampanjen som ga 130
søkere fra flere land.
Ingeniørstaben på Horvnes kommer
til å spille en viktig rolle for produksjonsanlegget på Strendene, ifølge Nuland og Sjursen.

HISTORIEN: Riserbase til Heidrun-feltet
levert av Excon.
stein, og målet er helt klart at verftet i
Sandnessjøen skal bli en viktig del av
leveransemodellen vår i nord, sier Svein
Oskar Nuland, direktør for verftet i
Egersund, og leder av fabrikasjon i
Aker Solutions MMO.
Aker Solutions har allerede ansatt

Over og under vann
Produksjonen Aker Solutions har plan-

HISTORIEN: Livbåtseksjon til Heidrun.
er om å ta med seg nordover, er produkter til bruk både over og under
vann. Subsea-installasjoner, sammen
med moduler til plattformer og landanlegg, er produkter selskapet ser for
seg å bygge i Sandnessjøen.
– I første omgang vil anlegget støtte
eksisterende prosjekter i Aker Solu-

Vi skal bygge stein for stein, og målet er
helt klart at verftet i Sandnessjøen skal
bli en viktig del av leveransemodellen vår i
nord.
Svein Oskar Nuland, Aker Solutions i Egersund

PETRO PULS NR 2 – 2012

27

nenfor MMO-området, Svein Oskar Nuland.

FOTO: MORTEN HOFSTAD

Kontrakter på gang
En rekke store kontrakter til Aasta Hansteen-utbyggingen
planlegges tildelt av operatøren Statoil i løpet av de nærmeste
månedene.
HISTORIEN: Flammetårnet til Heidrunplattformen ble levert fra Excon i Sandnessjøen.
tions, men vår visjon er å skape et
komplett miljø som kan ta på seg oppdrag som utelukkende leveres fra
Sandnessjøen. Det inkluderer design,
prosjektstøtte og feltingeniører, sier
Nuland.
Med de stillinger som til nå er utlyst
kan Aker Solutions være til sammen
rundt 100 ansatte ingeniører og verkstedoperatører i Sandnessjøen i løpet av
vinteren.

Morten Hofstad
mh@hblad.no 75070321

Flere av kontraktene kan gi betydelig
aktivitet på Helgeland.
Prosjektet har en anslått investeringsramme på 50 milliarder kroner
for feltinstallasjonene, sammen med
rørledning og modifikasjon av landanlegget på Nyhamna.

Bygging av dekket til plattformen
Mulige kandidater i Norge: Aker
Solutions (Egersund/Sandnessjøen),
Kværner (Stord, Verdal), Bergen
Group (Rosenberg i Stavanger).
Sammenstilling av dekk og skrog
En svært arbeidskrevende jobb som
vil stille store krav til lokal logistikk.
Statoil-folk har allerede gått langt i å

si at dette er en operasjon som er mulig å gjøre på Helgeland.

Rørhåndtering
Rundt 500 kilometer lang rørledning
skal mellomlagres og klargjøres før
installasjon. Både Kristiansund og
Sandnessjøen har meldt seg på for å
vinne det omfattende logistikkoppdraget.
Undervannsutstyr
Mulige kandidater i Norge: Aker
Solutions (Egersund/Sandnessjøen/Moss/ Tranby/Aberdeen), FMC/Kongsberg, Vetco/General Electric.

VERDENS STØRSTE: Aasta Hansteenflyteren, slik den ser ut på tegnebrettet
i Statoil.
ILLUSTRASJON: STATOIL

Marine operasjoner
Mulige kandidater: Sjøentreprenørene Emas, DeepOcean, Subsea 7,
Technip, sammen med de fleste øvrige
offshorerederier i Norge.
Boring
Riggselskapene Transocean og Seadrill har flere enheter som er spesielt
egnet for dypt vann og tøft klima.
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For Helgeland V&M AS har regionalt samarbeid åpnet dørene
til offshoremarkedet.

Samarbeid
ble nøkkelen

DAGLIG LEDER: Øystein BarthHeyerdahl, Helgeland V&M AS.
FOTO: HILDE ANDREASSEN

Industribedrifter på Helgeland har
lenge forsøkt seg enkeltvis på å komme
inn på nybygg og vedlikehold i offshoreindustrien. Men ikke før sentrale
bedrifter la sine egg i samme kurv, begynte det å ta av.

– Virkelige ringvirkninger
Helgeland V&M AS (HVM) eies av
fem bedrifter på Helgeland som kan
levere ulike disipliner inn til et større
oppdrag.
Første kontrakt selskapet fikk var
vedlikeholdskontrakt på Skarv med
operatøren BP. Forventningen var årlig
omsetning i kontrakten på 20 millioner
kroner i året, over fem år.
Like etter ble HVM hentet inn på en
kontrakt knyttet til ferdigstillingen av
Skarv-skipet fram mot produksjonsstart.
Fasit så langt i år er en forventet
omsetning på helårsbasis på minst 90
millioner, bare på Skarv-prosjektet.
– Mange snakker om kostnadssprekk
på Skarv. Dette er jo ikke penger ut av
vinduet, men virkelige ringvirkninger i
regionen i form av kompetanseheving i
nettverk av flinke folk, sier daglig leder
i HVM, Øystein Barth-Heyerdahl.
Samarbeid
HVM leverer både ingeniørkraft, anskaffelser, fabrikasjon og allsidig vedlikehold innenfor elektro, mekanisk,
løft og prosjektledelse. Leveransene til
Skarv utføres i nær tilknytning til BPorganisasjonen i Sandnessjøen.
Eierbedriftene selger sine folk inn til
HVM, som står som den formelle kontraktpartneren mot oppdragsgiveren.
Samarbeidsformen bidrar til at bedrifter som ikke nødvendigvis kan påta seg
store V&M-oppdrag, likevel kan få levere tjenester der bedriften har sine
fortrinn.
– Ser dere på mulighetene utenfor den
geografiske hjemmearenaen?
– Vi ser på det meste, og tar sikte på å

LUFTIG ARBEIDSPLASS: Folk som sendes ut offshore fra Helgeland V&M er forberedt på god utsikt. Her er Arnt Remy Åvik fra Can Alsten på plass i et eksostårn på
Sleipner A.
FOTO: PRIVAT
følge våre kunder. Vi ønsker å jobbe der
BP er. Vi er eneste leverandørbedrift i
Nord-Norge som har kontrakt direkte
med et oljeselskap, sier Øystein BarthHeyerdahl.

Morten Hofstad
mh@hblad.no 75070321

Vi er eneste leverandørbedrift i
Nord-Norge som har
kontrakt direkte med et
oljeselskap.

Helgeland på ett lag
■ Helgeland V&M eies av Miras (Mo i
Rana), Svetek, Sinus, Can Alsten og Slipen
(Sandnessjøen).
■ Eierbedriftene bidrar til sammen med
rundt 500 ansatte.
■ Aker Solutions og Can AS er strategiske
samarbeidspartnere.
■ Forventet omsetning i 2012: 90 millioner kroner.

Øystein Barth-Heyerdahl

På statsbudsjettet

Score trenger folk
REKRUTTERING: Serviceselskapet Score
AS trenger mer folk både til hovedbasen i
Randaberg, men også til knoppskytingen i
Sandnessjøen.
Med kontrakt på Skarv har selskapet
etablert seg midlertidig i et verksted utenfor Sandnessjøen, men har planer om nybygg i tilknytning til Horvnes-basen.
– Vi har en generell vekst i aktivitet innenfor eksisterende kontrakter, sier kont-

FAKTA

raktsjef Dag Meling i Score AS.
I Sandnessjøen søker bedriften ventilteknikere, kontraktskoordinator og ordrebehandler. I Randaberg trengs ingeniører,
salgsfolk og innkjøper.
– Vi venter litt på responsen før vi bestemmer oss for hvor mange vi skal ta inn,
sier Meling.
Score AS er så langt rundt 60 ansatte i
Norge, hvorav sju jobber i Sandnessjøen.

LEIER VERKSTED: Score AS leier foreløpig verkstedlokaler på Søvik i Alstahaug.
FOTO: RICHARD KARLSEN

BEVILGNING: Regjeringen vil fra 2013
gi en fast grunnbevilgning til Nordområdesenteret ved Universitet i Nordland
(UiN).
For 2013 bevilges 10 millioner kroner.
Dermed befester Nordområdesenteret
sin posisjon som et nasjonalt senter for
verdiskaping, næringsutvikling og premissgiver for politikkutforming i Nordområdene, melder UiN.
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Oljeleting som dataspill
Interessen for realfag i norske
skoler skal stimuleres av et nytt
dataspill som tar gammeldags
Monopol videre til norsk sokkel.
Både myndigheter, industri og bransjeorganisasjoner snakker mye om stort
behov for økt rekruttering til realfagene i videregående og høyere utdanning. Siste tilskudd på serien av ideer
og tiltak er lanseringen av et online
dataspill, som minner om gammeldags
Monopol.

Monopol
Interesseorganisasjonen Norsk olje og
gass (tidligere OLF) gir sitt bidrag
gjennom å lansere nettstedet www.jaktenpådypet.no.
– Spillet, som primært er rettet mot
ungdom mellom 16 og 19 år, er utformet som et monopolspill med norsk
sokkel som spillbrett, og hvor målet er
å finne og utvinne olje og gass. Spillet
inneholder realistiske oppgaver og
videoer, og setter spillerne på reelle
prøver som skal gi en bedre forståelse
av hvordan norsk olje- og gassvirksomhet fungerer og henger sammen, sier
prosjektleder Kjetil Hjertvik i Norsk
olje og gass.
Stor premie
Spilleren, som i løpet av spilleperioden

PÅ SKJERMEN: Norsk olje og gass har laget dataspillet «Jakten på dypet», som skal bidra til å stimulere interessen for realfag
i skolene.
FOTO: NORSK OLJE OG GASS
på en måned, finner og utvinner mest
olje og gass, vinner en treårig bachelorutdannelse i realfag, verdt 300.000
kroner.

Spillet er utviklet av byrået Try/Apt
på oppdrag fra Norsk olje og gass, i
samarbeid med ungdom i målgruppen.
Etter konkurranseperioden vil spillet

være tilgjengelig i skole og undervisning.

Score A/S er et privateid selskap med spisskomp
petanse på ventiler og
tilhørende utstyr. Uavhengig av alle produsenter og leverandører i
bransjen, leverer vi bl.a. «Total Valve Management», teknisk support
og assistanse til våre kunder, lagerhold av ventiler og tilhørende utstyr,
tilstandsovervåking, samtt leveranse/supply av ventilpakker til større
og mindre prosjekter og dag-til-dagbehov. Vi har egen serviceavdeling
som tar seg av overhalinger, modif isering og vedlikehold av alle
ventiltyp
per, størrelser og fabrikater både on- og offshore. Vi har også
vårt eget opplæringssenter på Randaberg som bl.a. tilbyr OLF
ventilkurs, spesialkurs for kunde, samtt driver opplæring av eget
personell både i regi av kurssenteret og vårt egenutviklede interaktive
opplæringssystem – V. I. T. A. L.
Score A/S er en del av Score Group Plc., som er en internasjonal
organisasjon med ca. 1500 spesialiserte medarbeidere, fordelt på
31 lokasjoner i 19 land. Score A/S ble etablert i Stavanger, Norge
i 1993 og vi har vårt hovedkontor på Randaberg, like utenfor
Stavanger. Vi har her pr. d.d. en 8500 m2 stor industrigård som er
dedikert til ventiler, ventilservice og ventilrelater, utstyr til olje- og
gassindustrien – samtt en tomtt på ca. 25000 m2 under utvikling.
Vi etablerte i 2011 et avdelingskontor i Sandnessjøen, hvor vi har satt
opp fullt verksted med alle fasiliteter – inkludert fullt testsenter.
Vi har her videre planer om ytterligere, og store investeringer som
inkluderer nybygg over det neste året.

Vi er et selskap i vekst, og har følgende
stillinger ledige for å styrke våre avdelinger
på Randaberg og i Sandnessjøen ytterligere:
• Valve Tech. / Mekaniker(e) (Onshore/On/Offshore)
Lokasjon: Randaberg og Sandnessjøen

Score A/S kan tilby gode orddnninger, en spennende arbeidsplass og et meget godt og uformelt
arbeidsmiljø til den/de rette kandidater. Kontakttpersoner for stillingene er oppgitt på vår web-side.
For generelle henvendelser, vennligst kontakt: Anne Redder, HR Manager, tlf.: 514 12 326
annnne.redder@score-group.com

• Kontraktskoordinator (Contract Co-ordinator)
Lokasjon: Randaberg og Sandnessjøen

• Engineer(s) (mechanical/Instrumentation)
Lokasjon: Randaberg

• Inside Sales / Sales Engineer
Lokasjon: Randaberg

• Innkjøper (procurement)

Søknad sendes elektronisk til: scoreas@score-group.com
Vennligst merk søknad med stillingens tittel.

Lokasjon: Randaberg

• Ordrebehandler / Sales Support
Lokasjon: Randaberg og Sandnessjøen
Se www.score-groupp.com for mer utfyllende informasjon om stillingene
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600 MÅL: Området sør og nord for Aker Solutions-anlegget i Sandnessjøen har fått en masterplan i regi av Coastbase Nordland AS.

SUBSEA-PARK: Service-haller for subsea-selskaper, stor rørbase er planlagt nord
for Aker Solutions (hallene i bakgrunnen).
ANIMASJON: COASTBASE NORDLAND

FOTO: BP/NEWS ON REQUEST

I SØR: Slik ser Coastbase Nordland for seg området som er i ferd med å
bli planert etter steinuttaket til Aqua Rock. Hallene Aker Solutions har
kjøpt til høyre i bildet.
ANIMASJON: COASTBASE NORDLAND

Etter at en milliard kroner er investert i offentlig og privat infrastruktur, står

Gjør klart for ne
De nye baseanleggene, som ble anlagt
etter at BP lokaliserte selskapets Skarvlogistikk til Sandnessjøen, er nå i ferd
med å avle nye investeringer.

Subsea-utstyr
■ I løpet av høsten har BP og Statoil

kunngjort at de vil ha lager og vedlikehold for subsea-utstyr i Sandnessjøen.
I første omgang er utstyr fra feltene
Skarv (BP), Skuld og Aasta Hansteen
(Statoil) kunngjort. Anbudskriteriene
for etableringen er rett rundt hjørnet.
Dermed er det foreløpig uklart hvor

disse subsea-anleggene vil havne, øst
eller vest i basebyen (Strendene eller
Horvnes).

Spolebase
■ I forbindelse med Aasta Hansteenutbyggingen for Statoil har spørsmålet

om en spolebase kommet opp. Også
denne basen kan det bli konkurranse
om, øst eller vest i byen.
Kommunen og fylkeskommunen utreder en utbygging i tilknytning til forsyningsbasen på Horvnes, et prosjekt
de mener kan medføre 800 dekar nytt
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KAN GÅ MOT NORD: En spolebase kan legges langs vegen fra kaiene på Horvnes, helt bort til Helgelandsbrua.

FYLLER UT: Skissen viser hvordan et område fra Horvnes-området mot Helgelandsbrua kan tenkes nedsprengt, fylt ut, og utbygd med dypvannskaier. Skissen er kun foreløpig, og involverer andre grunneiere enn de offentlige.
SKISSE: ALSTAHAUG HAVNEVESEN

FOTO: BP/NEWS ON REQUEST

HJEM FOR TUNGVEKTERE: Sjøentreprenøren EMAS er blant aktørene som
ser på mulighetene for å gjøre en spolebase i Sandnessjøen til hjem for båter
som AMC Connector.
FOTO: EMAS

basebyen Sandnessjøen klar til nok et tigersprang.

este etappe
industriareal. Fjell sprenges ned og fylles ut slik at det samtidig åpnes en
tverrforbindelse over til anleggene på
Strendene.

Masterplan
■ På Strendene har grunneier Coast-

base Nordland AS laget en godkjent
reguleringsplan og en masterplan for til
sammen 600 dekar industriareal med
industrikaier, lagerareal og serviceanlegg for subsea-aktører. Området ligger
omkring anlegget Aker Solutions har
kjøpt.

Hvilke av disse planene som får luft
under vingene i månedene som kommer, vil ha sammenheng med hvordan
Statoil tildeler kontrakter i Aasta Hansteen-prosjektet.
Uansett kan de etablerte arealplanene
åpne andre muligheter på sikt.

Morten Hofstad
mh@hblad.no 75070321
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Goliat tar form
Slik så det ut da Goliatplattformen ble satt sammen på
verftet i Sør-Korea.
Italienske Eni bygger ut oljefeltet Goliat med en flytende produksjonsenhet
etter det norske Sevan-konseptet.
Flyteren til det første oljefeltet i Barentshavet skiller seg fra mer velkjente
konstruksjoner med det tønneformede
skroget.

Fulgte med
Mediaselskapet News On Request AS
har fått i oppdrag av operatørselskapet
å dokumentere byggeprosjektet.
Fotograf Trond Eide fra Sandnessjøen var nylig på verftet for å bivåne
det gigantiske løftet da det fem etasjer
høye boligkvarteret til Goliatplattformen på 1.100 tonn ble montert
på skroget.
– Det var et veldig mektig syn. Jeg
har vært heldig å få oppleve store utbyggingsprosjekter i flere land, men
dette er noe av det mest spektakulære
jeg har vært vitne til, forteller Eide.
– Bare transporten av boligkvarteret
inne på verftet var imponerende i seg
selv. Transporten foregikk på et spesialkjøretøy med 240 hjul, som ble
operert med en liten joystick. Kjøretøyet ble flyttet med en imponerende
presisjon, sier Eide.
Enorm kran
Løftet ble utført med verftets enorme
kran.
– Selve løftet var imidlertid det aller
mest imponerende. På knappe 40 minutter var det gigantiske bygget på
plass, med millimeterpresisjon. Å være
tilskuer til dette helt på nært hold er et
minne for livet, sier Eide.
Forsinket
Sevan-flyteren til Goliat bygges på
verftet Hyundai Heavy Industries i

Sør-Korea.
Leveringen av plattformen er forsinket fra verftet til utgangen av 2013, slik
at produksjonsstart på feltet utenfor
Hammerfest er forskjøvet fra fjerde
kvartal 2013 til tredje kvartal 2014,
ifølge Eni Norge.
Operatørselskapet mener forsinkelsen fordyrer prosjektet med rundt 2,5
milliarder kroner. Total kostnadsramme
for Goliat-utbyggingen er nå 36,7 milliarder kroner, opp fra tidligere anslag
på 30,5 milliarder.

650.000 arbeidstimer
Goliat-plattformen får et boligkvarter
på 5.000 kvadratmeter med 120 enkeltrom.
650.000 arbeidstimer har gått med til
å bygge boligkvarteret, som er tilpasset
arktiske forhold.
Goliat-plattformen måler over 100
meter i diameter, og fyller nærmest hele
bredden i verdens største tørrdokk ved
det koreanske verftet.

Morten Hofstad
mh@hblad.no 75070321

■ News On Request AS, som har tatt disse
bildene, har 11 ansatte, og jobber mye for
oljeindustrien. Blant annet har selskapet
dekket Skarv-utbyggingen for BP.

Dette er noe av
det mest
spektakulære jeg har
vært vitne til.

STORT LØFT: Boligkvarteret veier 1.100 tonn.

Trond Eide, fotograf

UNDER BYGGING: Sevan-flyteren til Goliat-feltet bygges på verftet Hyundai Heavy Industries i Sør-K

STORT PROSJEKT: Byggingen av Goliat-plattformen har forsinket produksjonsstart
på feltet i Barentshavet med rundt ni måneder.

Korea.
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STOR PRESISJON: Det
fem etasjer høye boligkvarteret med 120 rom
kom på plass på dekk
med millimeterpresisjon.

LOGISTIKK: Økt riggaktivitet vil trekke opp behovet for logistikk på land, heter
det i en fersk rapport.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Venter tidobling
RAPPORT: Leveranser til petronæringen
fra Nord-Norge vil tidoble seg de kommende årene, konkluderes det i en rapport
Rystad Energy.
Vedlikehold, logistikk og aktiviteter
knyttet til den økte leteboringen vil utvikle
seg kraftig i årene som kommer, heter det i
rapporten som er laget for Petro Arctic,
Kunnskapsparken Nord og Pro Barents.

I 2015 kan nordnorsk leverandørindustri
konkurrere om leveranser opp mot 11 milliarder kroner. Det er i Norskehavet potensialet er størst i 2015 med mulige leveranser på seks milliarder kroner, mens det er i
Barentshavet at markedet forventes å øke
mest. I Barentshavet er det forventet en
dobling fra 2012 til 2015, og tilsvarende
sterk vekst frem mot 2020.

Vil åpne for konsekvensutredning
POLITIKK: En meningsmåling i regi av
LoVe Petro slår fast at blant velgerne i alle
politiske parti er det flertall for å konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
Totalt er 73,1 prosent av velgerne i Lofoten og Vesterålen positive, mens hele 81,5

ALLE FOTO: NEWS ON REQUEST

TUNG TRANSPORT: Her transporteres boligkvarteret over verftsområdet før modulen skal løftes ombord på plattformen.

prosent av velgerne i hele landet støtter
dette, ifølge målingen.
– Vi ser en betydelig forsterkning i de
fleste partiers velgermasse siden forrige
meningsmåling i fjor høst, sier direktør i
LoVe Petro, Ørjan Robertsen.
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MYE OFFSHORE: NordMiljø blir SAR
AS.
FOTO: STEINBJØRN MENTZONI

Samarbeide

Nordmiljø blir SAR
FUSJON: SAR AS i Rogaland har siden
2010 eid Nordmiljø AS på Helgeland. Fra
årsskiftet fusjoneres Nordmiljø inn i SAR
AS.
– Vi skal fortsette å levere komplette
avfallsløsninger til offshore og landbasert
industri og private. Offshore er et viktig
satsningsområde, men også de tradisjonelle miljøtjenestene vi selger vil ha stort
fokus fremover. Sammen med SAR skal vi
videreutvikle selskapene til det beste for
våre ansatte og våre kunder, sier daglig
leder Bjørnulf Tverå i Nordmiljø.
– Nordmiljø og SAR har felles mål og
felles strategi. Med en felles organisasjon
vil det bli lettere å samkjøre felles systemer. Vi skal hente ut beste praksis i
begge selskapene, og dette vil bedre
kvaliteten overfor kundene, sier administrerende direktør Per Kristian Nagell i
SAR-gruppen.
SAR AS omsatte for 557 millioner kroner i 2011, og tjente 33 millioner kroner
netto.

KOMMER: Aasta Hansteenutbyggingen vest av Bodø vil medføre investeringer i plattform, rørledning og landterminal for til sammen
50 milliarder kroner.
SKISSE: STATOIL

Bikker 200 milliarder
UTBYGGING: Investeringene til oljeog gassvirksomheten, inkludert rørtransport, vil neste år for første gang passere
200 milliarder kroner, spår Statistisk sentralbyrå (SSB).
Det reviderte anslaget for 2013 lyder
på 204 milliarder kroner. Dette er 9,8 milliarder mer enn ved forrige rapportering.
Anslaget for 2012 justeres ned med 1,7
milliarder og utgjør nå 184,9 milliarder
kroner, melder SSB.
Anslaget for 2012 er 33,2 milliarder
kroner høyere enn tilsvarende tall for
2011, gitt i 3. kvartal 2011.

Trenger læreplasser
UTDANNING: Mer enn 1.200 lærekontrakter er inngått hvert år de siste tre
årene, og kontinuerlig er mer enn 3.400
lærlinger i opplæring rundt omkring i
Nordland gjennom året.
Men fortsatt mangler det læreplasser,
spesielt innen automatiker, ambulanse,
barne- og ungdomsarbeid, bil, elektro,
IKT-service, industrimekaniker, matros,
motormann og tømrer.
– Det gis økonomisk støtte for å dekke
bedriftens opplæringskostnader. Men
like viktig for bedriftene er det at dette er
den beste måten å rekruttere gode arbeidstakere som blir dyktige fagarbeidere gjennom læretida, sier fylkesråd Marit
Tennfjord.

Statoil og russiske Rosneft
samarbeider om utforsking
av ressursene i Arktis.
De siste årene har Arktis fått ny dynamikk som industriregion. Olje på sokkelen er en av de viktigste ressursene.
På nåværende tidspunkt er totalt 70 felt
i produksjon på norsk sokkel, 12 av
dem i Norskehavet, og ett i Barentshavet.

Rosneft + Statoil
I mai 2012 signerte Statoil og det russiske oljeselskapet Rosneft, med den
russiske staten som største eier, avtaler
om samarbeid.
30. august besøkte styreformann og
konsernsjef i Rosneft, Igor Sechin, Stavanger der han møtte Statoils konsernsjef Helge Lund og undertegnet aksjonær- og samarbeidsavtaler.
Et mål med det norsk-russiske samarbeidet er leting og utvikling av fire
russiske lisensområder utenfor kysten
av Russland.
– Statoil har innledet et strategisk
samarbeid med Rosneft om felles letevirksomhet i uutforskede områder i
Norge og Russland, og om å gjennomføre felles tekniske studier av to felt på
land i Russland. Avtalen omfatter én lisens i Barentshavet og tre lisenser i
Okhotskhavet øst for Russland.
– Avtalen er i samsvar med Statoils
strategi om å gå tidlig inn i nye attraktive leteområder. Statoil dekker kostnadene i den første letefasen, som omfatter seismikkinnhenting og til sammen seks letebrønner, sier Statoil informasjonssjef Bård Glad Pedersen.
22. runde
Statoil vurderer mulighetene for felles
søknad i fremtidige lisensrunder i den
norske delen av Barentshavet.
– Avtalen omfatter også felles letevirksomhet i norske områder og identifiserer et område for samarbeid i den
norske delen av Barentshavet for den
22. lisensrunden. Statoil og Rosneft er
også enige om å vurdere felles søknader
i fremtidige lisensrunder, opplyser
Statoil informasjonssjef.
Ifølge Bård Glad Pedersen er det for
tidlig å si noe om når oljeproduksjon på
norsk side i Barentshavet kan starte.
– I første omgang forbereder vi deltakelse i 22. lisensrunde. Når vi vet
hvilke muligheter vi eventuelt får etter
denne, vil selve letearbeidet starte.
Betydelig potensial
De aktuelle lisensene for norsk-russisk

samarbeid er Perseevsky-blokken i Barentshavet, og de tre blokkene i
Okhotskhavet; Kashevarovsky, Lisyansky og Magadan 1.
– Dette er svært store områder, som
vi mener kan ha et betydelig potensial,
forklarer informasjonssjef Bård Glad
Pedersen.
– Men det er uutforskede områder,
og som alltid med letevirksomhet er
det usikkerhet knyttet til om vi vil gjøre
store funn. En del av Statoils strategi er
å komme seg tidlig inn i nye attraktive
leteområder, og vi er derfor glade for å
ha fått denne muligheten til å gjøre
felles letevirksomhet med Rosneft.
Aksjonær- og samarbeidsavtalene er
like for de fire lisensområdene, ifølge
pressemeldingen fra Statoil. Rosneft vil
eie en andel på 66,67 prosent. Statoils
andel vil være på 33,33 prosent. I tillegg vil Statoil dekke 100 prosent av
kostnadene i letefasen. I perioden fra
2016 til 2021 omfatter arbeidsprogrammet boring av seks letebrønner.

Natur
Det grunnleggende prinsippet i gjennomføringen av offshoreprosjekter er
ubetinget samsvar til økologiske krav
av internasjonale avtaler i alle faser av
prosjektet.
Statoil og Rosneft vil utvikle økologiske kompetansemiljøer og teknologi.
Statoil har stor erfaring fra oljeproduksjon offshore, og Rosneft har erfaring fra landbasert oljeproduksjon.
– Avtalen mellom Statoil og Rosneft
omhandler også et program for utveksling og utvikling av kompetanse og
teknologi relevant for arktiske strøk.
Dette er et område som er svært viktig
for Statoil. Vi annonserte nylig at vi i
2013 vil tredoble vår forskningsinnsats
for å utvikle teknologi og kunnskap om
olje- og gassutvikling i arktiske omgivelser, sier Pedersen.
I tillegg skal de to selskapene realisere program om utveksling av lederpersonell og teknisk personell og kompetansebygging.
Spesialister fra Rosneft skal arbeide
spesielt med økologi og miljøforpliktelser mot befolkningen i berørte regioner.
Karahavet
I årene som kommer vil de to selskapene ha stor aktivitet i russisk del av
Arktis. Rosneft starter et prosjekt i

SIGNERT: Avtalene ble signert av konsernsjef Helge Lun
Karahavet og Barentshavet, ifølge selskapets nettside.
I 2010 fikk Rosneft fire lisenser for å
utforske arktisk sokkel. Tre av dem er
på sokkelen av Karahavet, Øst Prinovozemelskie 1, 2 og 3, og én lisens i
Pechorahavet. Ressursene i dette om-

En del av Statoils strategi er å komme seg tidlig inn i nye
attraktive leteområder, og vi er derfor glade for å ha fått denne
muligheten til å gjøre felles letevirksomhet med Rosneft.
Bård Glad Pedersen, Statoil
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er i nord

d (t.h.) i Statoil og styreformann og president Igor Sechin i Rosneft.
råde er anslått til 21.5 milliarder tonn
oljeekvivalenter.
Karahavet er en del av Nordishavet
som ligger nord for Sibir, mellom øygruppene Novaja Semlja, Frans Josefs
land og Severnaja Semlja. Karahavet er
en utvidelse av Vest-Sibir olje- og gassprovins, som utgjør 60 prosent av dagens oljeproduksjon i Russland.
Karahavet er veldig krevende med
havdyp på 40-350 meter og vanskelige
isforhold (270-300 dager av året).
Temperaturen på vinteren kan falle til
minus 46 grader Celsius, og istykkelsen
kan bli 1,2-1,6 meter.
Karahavet er forbundet med Ba-

FOTO: ROSNEFT

rentshavet og Laptevhavet lenger øst
gjennom de delvis isfrie sundene Karastredet og Vilkitskijstredet. Hovedhavnene i Karahavet er Novyj Port og
Dickson. Fra oktober til mai er havet
helt frosset. Den nordlige delen av havet er alltid dekket med is.
Prinovozemelskie i Karahavet er undersøkt med todimensjonal seismikk.
Estimerte utvinnbare oljeressurser i de
tre områdene er 6,2 milliarder tonn,

totalt 20,9 milliarder tonn oljeekvivalenter.

Barentshavet
Også Barentshavet inneholder store
forekomster av olje og gass. Grensedragning mellom norsk og russisk
økonomisk sone ble avklart i 2010 med
grenselinjeavtalen. Avtalen har gjort
det mulig å organisere arbeidet med
utviklingen av offshorefeltene.

Statoil dekker kostnadene i den første
letefasen.
Bård Glad Pedersen, informasjonssjef i Statoil

Barentshavet er et sokkelhav med et
gjennomsnittlig dyp på bare 230 meter.
Isdekket har sin største utbredelse fra
mars til mai, og et minimum i perioden
fra august til september. Den viktigste
årsaken til variasjonene av is ser ut til å
være styrken på Svalbardstrømmen.
I Okhotskhavet finnes 29 soner der det
kanskje finnes olje- og gassressurser.
Det er estimert at reservene på sokkelen kan inneholde 1,2 milliarder
tonn olje, og 1,5 milliarder kubikkmeter gass.

Sergey Surovtsev
sergeysurovtsev2100@gmail.com
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BP fastholder at Skarv kommer til å åpne kranene
for gassproduksjonen «i desember».

Skarv
starter i
desember

SISTE KLARGJØRING: BP har hatt skuta liggende på feltet i over et år i påvente
av at produksjonen skal komme i gang.
FOTO: KJELL ØYSTEIN BJERKE

Produksjonen på Skarv starter
opp i desember, forutsatt at
alt går som planlagt.
Olav Fjellså, BP

Ute på feltet foregår hektisk testing av
alle systemer som må godkjennes før
oppstart av produksjonen.
Planen har vært å tørke rørledningen
sørover til Åsgard for vann ved hjelp av
metanol fra midten av november.
Rundt tre uker senere kan altså selve
gass- og oljeproduksjonen starte opp på
det enorme produksjonsskipet.
– Produksjonen på Skarv starter opp
i desember, forutsatt at alt går som
planlagt, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i operatørselskapet BP, Olav Fjellså.

Dyrere
Tidligere prisforventning til Skarvprosjektet har vært 35,6 milliarder. Nå
lyder prisen 47,1 milliarder, en differanse på 32,4 prosent.
Endringer i design og konstruksjon,
utsatt boreprogram, høyere vekt på
produksjonsskipet, sammen med mer
tidsbruk på installasjon og testing, har
trukket kostnadene i været. «Lønnsomheten i prosjektet er fremdeles
god», heter det i rapporten til myndighetene, som følger forslaget til neste års
statsbudsjett.
Tilleggsreserver
Med stigende investeringskostnad vil
totaløkonomien i Skarv-prosjektet i
større grad styrkes av hvorvidt det
påvises drivbare tilleggsreserver.
Skarv bygges ut på basis av 100 millioner fat påvist olje, og 50 milliarder
kubikkmeter påvist gass.
BP har allerede påvist gass i satellitten Snadd, som har bidratt til å øke påviste reserver med rundt 20 prosent.
Letebrønnen Snadd Outer viste seg å gi
minimalt reservetilfang.

UTFORDRINGER: Både teknologi og vær, sammen med press i leverandørindustrien, har bidratt til å forsinke oppstarten på
Skarv, ifølge direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i BP, Olav Fjellså.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
BP har andre leteprospekt på gang i
Skarv-lisensen, samtidig som andre
også jobber med leting i nærområdet.
Inntil videre benyttes riggen «Polar
Pioneer» til å ferdigstille produksjons-

brønnene på Skarv, en borejobb som er
ventet å fortsette langt ut i 2013.
På nyåret planlegger danske Mærsk å
bore letebrønnen Albert vest av Skarv,
med «Transocean Barents». Mærsk

Leter i dypet
LETING: I høst har seismikkselskapet EMGS
vært på tokt lengst vest på sokkelen utenfor Helgeland på oppdrag som oljegiganter som Exxon og Chevron.
Målet har vært å benytte elektromagne-

PÅ TOKT: Seismikkskipet Atlantic
Guardian ved kai på Horvnes.
FOTO: LEIF STEINHOLT

tror de vil støte på gass, hvis hydrokarboner har blitt dannet i prospektet.

Morten Hofstad
mh@hblad.no 75070321

Årets vekstskaper
tisk seismikk til å danne et bedre bilde av
mulige forekomster av olje og gass under
vulkanske berglag (basalt).
Letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet har store forventninger til hva undersøkelsene i dette dyphavet kan avsløre.
– Dette er områder med en annen geologi, som er veldig spennende. Gjøres det
funn kan det åpne for en ny gassprovins,
ifølge Eriksen.

KÅRING:Terje Olav Hansen i NorLense er
kåret til region Nords fremste vekstskaper 2012.
Terje går nå til den nasjonale finalen i
Ernst & Young Entrepreneur Of The Year i
Norge.
– Vi har bygget dette sammen, stein på
stein, og ser nå med spenning fram til
den nasjonale finalen, sier Hansen om
kåringen av bedriften fra Fiskebøl.
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Ny sjef i
Harstad
Hans Jakob Hegge starter fra
årsskiftet i jobben som ny
områdedirektør for Drift Nord
i Harstad.
Hegge er 43 år gammel og opprinnelig
fra Fauske. Han tar med seg kone og to
barn når han flytter fra Stavanger til
Harstad.

DRIFT NORD: Hans Jakob Hegge skal lede Drift Nord i Harstad.

FOTO: IVAR LANGVIK

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

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

Økonom
Hegge begynte i Statoil i 1995 som
trainee i konsernsenteret, og har siden
opparbeidet seg bred erfaring fra ulike
deler av selskapet. Han har hatt flere
lederroller, senest som direktør for
Driftsutvikling i Utvikling og produksjon Norge, før hans nåværende stilling
som områdedirektør for Drift Nord-

sjøen Øst (Troll og Oseberg), opplyser
Statoil.
Hegge er utdannet økonom med en
mastergrad i økonomi og administrasjon fra Norsk Handelshøyskole
(NHH), og videreutdanning innen
ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Drift Nord
Statoils nye driftsområde med senter i
Harstad får ansvaret for Norne og
Snøhvit, sammen med de kommende
utbyggingene Aasta Hansteen utenfor
Nordland, og Skrugard/Havis i
Barentshavet.
Som sjef for Harstad-kontoret, får
Hegge ansvaret for rundt 300 Statoilansatte fra 22 nasjoner, som blant annet
driver med leting, drift og utvikling,
feltutvikling, boring og brønnteknologi.
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Rammene for det nye nordnorske forskningssenteret for olje
og gass, minner sterkt om et magaplask etter stup fra stor høyde.

Ikke mer
hermetikk, takk
kommentar
.

MAGAPLASK. For ett år siden lanserte
olje- og energiminister Ola Borten
Moe ideen om et eget nordnorsk
forskningssenter for olje og gass i Arktis. Nordnorske kunnskapsinstitusjoner
skulle løftes inn i oljealderen. Nylig ble
rammene for senteret presentert. Det
minner sterkt om et magaplask etter
stup fra stor høyde.
Ambisjonene var gode og riktige da
olje- og energiministeren lanserte sitt
forslag i Oljemeldinga. Olje- og gassvirksomheten var allerede på flyttefot
nordover, men kompetansen hang igjen
i kunnskapsinstitusjonene lenger sør.
Disse institusjonene hadde vært en del
av oljemiljøene siden Arne Rettedal
omgjorde Stavanger fra en fattig hermetikkby til en dynamisk og vekstkraftig oljeprovins. Nordnorske kunnskapsinstitusjoner sto i åpenbar fare for
å bli tilsvarende provinsiell dersom kompetansenavnet fortsatt ble liggende i
aksen mellom Universitetet i Oslo, via
Bergen til NTNU og SINTEF i
Trondheim.
Dette ville Borten Moe gjøre noe
med. Han ville ikke bare åpne reservoarene i Nordområdene i rekordfart.
Han vil også løfte den nordnorske
kompetansen i takt med den geografiske utvidelsen oljenasjonen Norge sto
overfor. Derfor stilte han krav om at
senteret skulle ha sitt nav i et av de
nordnorske fylkene.
FORSKNINGSPENGER. Akkurat dette
har antakelig falt kunnskapsinstitusjonene i sør tungt for brystet. I tillegg har
kanskje Forskningsrådet, som administrerer de aktuelle forskningsmidlene, mislikt de politiske føringene som
fulgte pengene fra Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet. Den departementale finansieringa
har sannsynligvis også møtt en viss
motstand i Finansdepartementet, hos
finansminister Sigbjørn Johnsen.
Annerledes er det vanskelig å tolke
utlysninga slik den nå foreligger på
Forskningsrådets hjemmesider.

FORSKNING: Olje- og energiminister Ola Borten Moe lanserte ideen om et eget nordnorsk forskningssenter for olje og gass
i Arktis. Underveis i prosessen har dreininga gått vekk fra forskning på vesentlige spørsmål, skriver Arne O. Holm. Her er statsFOTO: MORTEN HOFSTAD
råden på åpninga av det nye kaiet på Horvnes 31. august 2011.
Den finansielle innsatsen fra de to
departementene er redusert til fem
millioner kroner første år, og ti millioner de fire neste år. Forskningsrådet
etterlyser teknologisk forskning, en
forskning som i sin form er svært kostbar, ikke minst i forhold til teknologi.
Ti millioner kroner i året minner mer
om et forskningsoppdrag enn et forskningssenter.
DREINING. Underveis i prosessen fram
mot etablering av senteret har ikke
minst olje- og energiministeren etterlyst forskning om olje- og gassindustriens ringvirkning og betydning for
andre næringer. I den endelige utlysningen er det meste av det som smaker
av forskning knyttet til nordnorsk næringsliv og samfunnsutvikling barbert
vekk. Det som står igjen er rein teknologi. Det er ikke uten betydning at
nordnorske kunnskapsmiljø settes i
stand til å møte den teknologiske utvikling, men det er mer enn påtakelig at
den bebudede satsing på å forstå samfunnsøkonomiske konsekvenser av
oljenæringen i nord barberes bort.
Det gis ikke noen begrunnelse for
denne uelegante dreining vekk fra ve-

sentlige spørsmål i olje- og energidepartementets presentasjon av det såkalte forskningssenter. Muligens ligger
det likevel en slags forklaring i formuleringer som understreker at valg av
forskningsområder har skjedd i nært
samarbeid med næringen selv.
Som et lite apropos til størrelsen på
norsk forskningsinnsats generelt skrev
Aftenposten for kort tid siden en artikkel om styrkeforholdet mellom svensk
og norsk forskning. I et av eksemplene
ble svenske Ericssons forskningsinnsats
på 30 milliarder kroner i året sammenlignet med Statoils 2,1 milliarder i
samme periode.
POLITIKK. Jeg vet ikke om Ola Borten
Moe føler seg som en vinner eller taper
i denne saken, og skal derfor vokte meg
vel for å kritisere ham for et initiativ
som i utgangspunktet hadde alle forutsetninger for å bli en god sak både for
Senterpartiet og for nordnorske kunnskapsinstitusjoner.
Derimot er det all grunn til å advare
mot den konsekvente undervurdering
av samfunnsforskningens plass i utvikling av nye næringer og omorganisering av gamle næringer i nord.

De siste ukers debatt om Kjell Inge
Røkkes omgang med fisk og fiskekvoter
utenfor kysten av Finnmark er illustrerende i så måte.
Dersom regjeringen og Forskningsrådet hadde forstått betydningen av en
sterk og kontinuerlig forskning knyttet
til næringsutvikling hadde vi sluppet de
bots- og bedeøvelsene som nå dominerer den fiskeripolitiske debatten.
Verken Kjell Inge Røkkes sjarmerende retorikk, som ga ham store deler
av fiskeressursene i nord, eller Helga
Pedersens ønske om gjenvalg til Stortinget, er gode nok begrunnelser for
utforming av norsk fiskeripolitikk.
Å forske på samfunns- og næringsutvikling koster svært lite.
Røkke-saken viser imidlertid at de
kronene som spares på kutte denne
delen av forskninga tapes mange ganger på sikt.
Prisen betaler ikke Nord-Norge
alene. Det rammer hele nasjonen.
Arne O. Holm
Spesialrådgiver
Nordområdesenteret,
Universitetet i Nordland

PETRO PULS

ANNONSE

40

BP i Sandnessjøen
Alle BP-stillingene i Sandnessjøen er nå besatt, og vi har fått et dyktig team med erfarne medarbeidere,
de aller fleste fra Helgeland. De representerer forskjellige disipliner, alle nødvendige for å yte effektiv
driftsstøtte til Skarvskipet. Aktivitetsnivået er økende og avdelingen leverer blant annet støtte til lettere
vedlikehold og modifikasjoner, HMS-rådgivning, logistikk og lokale innkjøp samt teknisk dokumentasjon.
BP Norges forsyningsbaser ledes fra Sandnessjøen.
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HMS-rådgiver

Materialkoordinator
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Plassjef

Koordinator mekanisk

Per Åke Svensson

Maritim rådgiver

Skarv er et olje- og gassfelt som ble oppdaget i 1998. Det ligger ca. 200 km. vest av Sandnessjøen.
Skarvskipet betjenes med forsyningsbase og vedlikeholdsfunksjoner i Sandnessjøen og helikopterbase i Brønnøysund.

Skarvfeltet opereres av BP på vegne av partnerne Statoil, E.ON og PGNiG

