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Venting,
eller boring?
Partilandsmøtene denne våren,
valgåret 2013, vil vise hvor langt
Stortinget til slutt kan gå i retning
åpning av nytt leteareal utenfor
Nordland og Troms. Vi mener
utfallet langt fra er gitt, tross
tilsynelatende robust flertall fo
or
boring.
Arbeiderpartiet vil konsekvensutrede de lukkede arealene fra Røst
til Senja. Det er nesten utenkelig
at Høyre og Fremskrittspartiet vil
gå inn for noe mindre enn Ap.
Men i september/oktober skal
valgets vinnere sette sammen ny
regjering. Meningsmålingene sier
så langt at denne blir ledet av
Høyre. Men ingen kommer til å få
rent flertall alene, det må forhandles
med andre, uansett hvem som
vinner.

BP: Helgeland V&M løste oppgaven på Skarv. Side 8–17

I dette bildet ser vi at småpartiene
på begge sider allerede omtrent
stiller ultimatum i forhold til nytt
leteareal. I en gitt situasjon vil SV,
Sp, V, og Krf kunne utnytte spørsmålet om oljeleting i nord i regjeringsforhandlinger. Derfor tør
vi ikke spå utfallet.
Borten Moe-forslaget om boring
i allerede åpnet del av Nordland VI
ligger uansett der som et mulig
kompromiss.

STATOIL: Aasta Hansteen er klar til bygging. Side 24–29
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LÆRLING PÅ RIGG:
Julianne (18) stortrives på
boredekket. Side 4–7
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Nordland rykker
opp nok en divisjon
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• Skarv er nå i drift
med driftsstøtte i
Sandnessjøen
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• Plan for utbygging og drift av Aasta Hansteen er levert
• BP og Statoil har bestemt seg for å legge sin Subseasatsing til Alstahaug
• Engineeringskompentansen er i rask utvikling i hele
Nordland, Aker Solutions er på plass i Sandnessjøen
• Helikopterbasen i Brønnøysund utvikler seg
mot ny aktivitet
Fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF):
Aasta Hansteen er viktig for Nordland. Den vil
kunne være med på å bestemme mye av den
videre utviklingen for denne næringen i fylket.
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Julianne
jobber
på rigg
Jeg setter slips,
bytter inserts i
elevator, doper gjenger,
kjører tøgger, greaser
maskiner, driver vedlikehold, vasker og styrer på.
Julianne Marseliussen Aasen (18)
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UTE I HAVET: Julianne Marseliussen
Aasen fra Leirfjord på jobb som lærling
ombord på riggen «Transocean Spitsbergen».
FOTO: PRIVAT

– Det er egentlig
ganske kult, sier
Julianne Marseliussen Aasen (18).
Julianne er ferdig med brønnteknikklinja fra Sandnessjøen videregående
skole, og fikk seg lærlingplass på en av
verdens mest moderne borerigger.
«Transocean Spitsbergen» ligger på
etterjulsvinteren 2013 på Norne-feltet,
rett vest av Juliannes hjemtrakter, landsbrukskommunen Leirfjord på Helgeland.

Tunge løft
Riggsjargongen er allerede på plass, et
stammespråk bare garvet riggmannskap
forstår fullt ut.
– Jeg er med på operasjonen og setter
slips, bytter inserts i elevator, doper
gjenger, kjører tøgger, greaser maskiner, driver vedlikehold, vasker og styrer
på, skriver Julianne oppglødd i en epost mens hun har en frivakt på riggen.
– Det er jo noen tunge løft, men det
meste går hydraulisk eller mekanisk, så
jenter kan klare jobben like lett som
menn.
Ungjenta forteller at hun får være
med på aktiviteten på boredekket, hjertet av en boreplattform.
– Vi på dekk opererer boredekket.
De «toolene» boredekket vil ha opp,
må vi ha klart på dekk og klart til å
sendes inn og opp. Ellers er det mye
krankjøring på dekk, så jeg har vært
med på flagging og anhuking. Vi pakket
også containere som skulle i land, og
pakket opp containere som kom ut. Ellers er renhold og ryddighet viktig,
forteller den unge riggarbeideren.
Fagprøve
«Transpocean Spitsbergen» er utstyrt
med såkalt dobbel Ram-rigg, to separate heiser, som gjør det mulig å bore
samtidig som riggen setter ned stålrør
som forsegling av brønnen.
– På boredekket er jeg ute og jobber
sammen med roughneck'ene (se faktaboks, journ.anm.). Der vi gjør alt mulig.
Her på Spitsbergen har vi to boretårn,
«main» og «aux». Men vi bruker per
dags dato «main» til boring og «aux»
til bygging av stand. Det er kanskje litt
stress på «main» iblant. Siden jeg er ny
og lærling er det godt å kunne prøve på
«aux», uten at det går ut over operasjonen, hvis jeg skulle plages med noe,
forteller Julianne.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤ ➤ ➤

FAKTA
HJEMME: I friperiodene fra riggturene tar Julianne Marseliussen Aasen fra Leirfjord vakter
på Helgelandsbase i Sandnessjøen. FOTO: TONJE ANETTE VONSTAD

Roughneck
■ En betegnelse på hardt manuelt
arbeid, gjerne i farlige omgivelser.
■ På rigg offshore kalles boredekksarbeiderne «roughneck».
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Det viktigste er å velge utdann
esse. Penger betyr litt, men ma

SIKKERHET: Julianne Marseliussen Aasen fra Leirfjord har gått på brønnteknikk ved Sandnessjøen videregående skole, og fikk
seg deretter lærlingplass i riggselskapet Transocean. Her fra et sikkerhetskurs på Sea King redningshelikopter.
FOTO: PRIVAT
➤ ➤ ➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

Hun går i alminnelig offshoreturnus
med to uker jobb per tur.
– Lærlingperioden min går ut på at
jeg skal være fire turer på dekk, åtte
turer på boredekk, og fire turer i pumperom, før jeg er klar til å ta fagprøven.
I løpet av lærlingtiden skal jeg ta fem
delprøver; en på dekk, tre på boredekk,
og en i pumperom. Disse delprøvene
går ut på en skriftlig del og en praktisk
del, der min fadder og leder skal gi meg
en tilbakemelding. Disse prøvene er
godt å ha når man skal ta fagprøven
som er en prøve med innhold fra hele
lærlingperioden, forteller Julianne.
Som om ikke lange dager ute på rigg
var nok; i friperiodene tar Julianne vikarvakter på Helgelandsbase i Sandnessjøen.
– Det er såpass mye aktivitet for
tiden at de trenger folk stadig.

God disiplin
Julianne Marseliussen Aasen vurderer å
gå videre med mer utdanning.
– Jeg har hele tida visst at jeg ville
jobbe offshore, men det er mange typer
jobber der. At det ble brønnteknikk er
litt tilfeldig, forteller Julianne.
Hun skryter av utdanninga i Sandnessjøen.
– Vi har hatt utrolig gode og motiverende lærere som alle jobber offshore
og underviser når de er på land. De
kjenner forholdene vi skal jobbe under
i praksis. Det hendte aldri at vi var fri
for lærer eller fikk fritimer slik jeg hører mange andre opplever.
God disiplin har hun selv også. På to
år har hun null fravær.

Jeg har hele tida
visst at jeg ville
jobbe offshore.
– Jeg syns det er viktig å stå på når jeg
har fått skoleplassen. Det er mange søkere som vil inn på linja og da kan ikke
jeg bare rote det bort, sier Aasen.

PÅ ARBEID: Julianne Marseliussen Aasen ute på rigg.
FOTO: PRIVAT

Vurderer mer utdanning
Gode karakterer og lavt fravær er viktig
når man skal jobbe offshore.
– Når man er ute på plattformen kan
man ikke bare legge seg ned og være
syk. Det er ikke bare å sette inn en vikar
der ute, så vi må vise at vi har høy arbeidsmoral og ikke skulker unna oppgavene, forteller hun.
– Petroleumsingeniør høres spennende ut, men vi får se når den tid
kommer. Jeg har lyst til å jobbe med
noe praktisk i kombinasjon med litt
kontorarbeid, slik at jeg får en variert
hverdag.
– Må trives
At det skjer mye i offshoresektoren på
Helgeland har ikke vært avgjørende for
yrkesvalget, for hun vet ikke om det er
her hun vil bo i framtida.
– Det viktigste er å velge utdanning
etter interesse. Penger betyr litt, men
man må trives. Det er det viktigste!

Morten Hofstad
Rigmor Nygård Hansen
ARBEIDSPLASSEN: Riggen «Transocean Spitsbergen» (i forgrunnen) i aksjon på Norne-feltet.
FOTO: STATOIL

mh@hblad.no 75070321

ØVELSE: Fra sikkerhetskurs på Sea King redningshelikop
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fthavn
Sandnessjøen Luft
– ditt førstevalg

ning etter interan må trives.

pter.

10 daglige avganger til Bodø og Trondheim
5 ukentlige avganger til Oslo (f.o.m. mars)
Bestill flyreisen gjennom din
lokale reiseformidler, tlf. 75 06 56 30.

Helgeland Flyservice A/S
Sandnessjøen Lufthavn, Stokka

FOTO: PRIVAT
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ENDELIG FYR I
Bare minutter før 2012 ebbet ut, åpnet
mannskapet på Skarv-feltet kranene
for brønnstrømmen fra den første av i
alt 15 produksjonsbrønner.
Operatørselskapet BP planlegger at
Skarv-skipet skal nå full produksjonskapasitet innen året er omme.
Like før oppstart oppsto et alvorlig
teknisk problem som vedlikeholdsfolkene i Helgeland V&M måtte løse.
Veien fram til produksjonsstart har
vært lang og kronglete. Vi har
oppsummert Skarv-feltets 15 år lange
forhistorie.
LES MER PÅ DE NESTE SIDENE ➤ ➤ ➤
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FAKKELEN

FOTO: BP
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Trapper opp
produksjonen

SKARV-SJEF: – Oppstarten har gått
som forventet, sier plassjef for BP i
Sandnessjøen, Tove Ormevik.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Gassproduksjonen på Skarv ble
åpnet fra en brønn på nyttårsaften. I løpet av februar skal fire
brønner være i drift.
Morten Hofstad
mh@hblad.no 75070321

Den første gassbrønnen, som ble åpnet
i minuttene før 2012 ble til 2013, har
fått følge av en til i løpet av januar. Til
sammen produserer de to brønnene
rundt 7 millioner kubikkmeter gass i
døgnet.
– Oppstarten har gått som forventet,
forteller plassjef Tove Ormevik i BP.

God sjøbåt
Den første vinteren på feltet var preget
av til dels ekstremt vær, som bidro til å
forsinke installasjonen av produksjonsskipet. Denne vinteren har vært langt
roligere.
– Båten har vist seg å ha gode sjøegenskaper, sier Ormevik, som også har
jobbet for Statoil på Åsgard-feltet,
noen få landmil lenger sør.
Nye brønner
I løpet av februar skal ytterligere to
gassbrønner åpnes. Innen 2013 ebber
ut, er planen å sette 15 olje- og gassbrønner i produksjon, sammen med en
brønn for injeksjon av gass til reservoaret for trykkstøtte.
Skarv er prosjektert for en maksimal
dagsproduksjon av gass på rundt 9 millioner kubikkmeter, og 85.000 fat olje.
Olje på vent
I disse dager pågår fortsatt avsluttende
testing og godkjenning av utstyr på
skipet, før oljeproduksjonen blir startet.
Med mye mannskap fra leverandørbedrifter i sving om bord, betyr det at
alle 100 lugarer vil være opptatt i uker
og måneder framover.
– Det vil være stor aktivitet ute på
båten en god stund framover, sier Ormevik.
I normal drift vil det være 55-60 personer om bord på Skarv.

SAMMEN MED NYTTÅRSRAKETTENE:
Fakkelen på Skarv lyser opp i nattemørket vest av Sandnessjøen.
FOTO: BP

Bygger allerede om båten
OMBYGGING: Til tross for at produksjonen
på Skarv startet for et par måneder siden, er
planer for ombyggingsarbeid på skipet
allerede lagt.
– Vi skal blant annet bygge om byssa om
bord, storskjermene i kontrollrommet skal

byttes ut, og hele røranlegget om bord skal
merkes på nytt. Dette er modifikasjonsoppdrag som skal utføres av Aker Solutions i
Sandnessjøen, sier plassjef for BP i Sandnessjøen, Tove Ormevik.

MYE SKJERMER: Kontrollrommet på Skarv-skipet skal
utstyres med nye storskjermer.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
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LØFTES UT: Den seks tonn tunge dieselmotoren til ei brannpumpe løftes ut i en komplisert operasjon i regi av Helgeland V&M.
ALLE FOTO: BP

Tung reparasjon
til havs
«ELLEVE TONN MED PRESISJON», SIDE 12-13 ➤ ➤ ➤

BEISTET: En av de
fire brannpumpene på dekk 6, som
drives av 20sylindret dieselmotor, veier til
sammen 11 tonn.
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Elleve tonn me
Da ei 11 tonn tung brannpumpe på Skarv røk,
var gode råd dyre.
En kveld i november oppsto en teknisk
utfordring om bord på Skarv.
Dieselmotoren på en av de fire brannpumpene var ute av drift og trengte
reparasjon. Skarv-skipet har fire svære
pumper som skal fungere hvis brann
oppstår. Minst tre må alltid være i drift,
ellers må produksjonen av olje og gass
om bord på Skarv stenges.
– Vi fikk orientering på morgenmøtet med skipet halv ni. Kvart over ni satt
vi sammen med et team fra Helgeland
V&M for å diskutere løsning på problemet, forteller Tove Ormevik, som er
plassjef på BP-kontoret i Sandnessjøen.

Mye planlegging
En detaljert studie fulgte.
– Først måtte vi ta stilling til om
reparasjonen skulle foregå ute, eller på
land, sier Per Åke Svensson, som er
mekanisk koordinator for roterende
utstyr i BP-organisasjonen i Sandnessjøen.
Valget ble å ta den havarerte motoren til land, og frakte en helt ny motor
ut.
– Noe slikt har aldri vært gjort før på
Skarv, sier Svensson.
Dieselmotoren, med 20 sylindere, og
den tilhørende brannpumpa, veier totalt 11 tonn. For å få motorblokka på
seks tonn ut av båten, måtte kolossen
løftes opp ett dekk gjennom en sjakt
med mindre enn 10 cm klaring til sidene.

PÅ SLEDE: Den seks tonn tunge motoren måtte først kjøres på en slede over i et
annet rom før den kunne løftes opp ett dekk og ut.

Samme arbeidslag
Svetek i Sandnessjøen bygde en løfteanordning som fikk kolossen opp en
etasje til dekk sju. Først da ville motoren være innenfor rekkevidde for dekkskranene på Skarv.
Det samme arbeidslaget som fikk
den ødelagte motoren ut, skulle samtidig løfte en ny motor inn, et bevisst
valg for å øke gjennomføringsevne og
sikkerhet i operasjonen.
– Det var flere store utfordringer
med prosjektet. For det første skulle
dette ha vært gjort «i går», forteller
Aker Solutions-ansatt og prosjektleder
for vedlikeholdskontrakten i Helgeland
V&M, Olav Botn.
– Det andre var hvordan få opp
motoren uten å bryte barrierer slik at
man kunne unngå en nedstegning av
produksjonen.
Liten klaring
«Barrierer» handler om to gasstette
rom som måtte forseres før motoren
var ute på dekk.
– Det ene rommet var så lite at vi
etter mye fintenking bare hadde 50-70
millimeter klaring for å få ut motoren
på hoveddekket. Men da måtte bunnpanna på motoren demonteres før løftet og «utskidding» (sledefrakt, red.
anm.) på dekk sju. Videre var størrelsen
på motor og luke en utfordring da dette
var særdeles uklart og manglet doku-

OPP ETT DEKK:
Dieselmotoren heises opp fra dekk 6 til
7 med en klaring til
sidene på mindre
enn 10 centimeter.

ENDELIG UTE: Den
ødelagte dieselmotoren er endelig
ute i fri luft på dekk,
og kan løftes over
på en supplybåt for
frakt til land.
mentasjon, forteller Olav Botn.
– Hensynet til helse, miljø og sikker-

het, sammen med risikohåndtering, var
hele tiden en hovedsak i dette prosjek-

FAKTA
Helgeland V&M AS
■ 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.
■ Omsetning i 2012: Cirka 120 millioner kroner.

SPESIALBYGD: En løfterigg måtte bygges av Svetek i San
tet. Objektet måtte hele tiden kunne
sikres i løpet av 5-10 minutter hvis en
hendelse oppsto, eller været endret seg.

Verdi av samarbeid
Løftingen av ødelagt motor ut, og ny
motor inn, foregikk i januar. I midten
av februar gikk prosjektet mot slutten.
– Dette har gått på skinner, og har
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d presisjon

ndnessjøen, og blir her sertifisert i hallene til Aker Solutions på Strendene.
vært et pilotprosjekt for samarbeidet
med Helgeland V&M. Det er tilfreds-

stillende å se at alt fungerer og har gått
veldig bra, sier Per Åke Svensson.

Anslått tidsforbruk på operasjonen er
rundt 3.000 timer. 25-30 personer fra
bedrifter som Svetek, Can Alsten, Miras, Haug Offshore, NCNP AS og Aker
Solutions har bidratt i oppdraget til
Helgeland V&M.
– Dette prosjektet illustrerer verdien
av å kunne jobbe tett på våre lokale leOlav Botn verandører, en forutsetning som gir oss

Det var flere store utfordringer med
prosjektet. For det første skulle dette ha
vært gjort 'i går'.

stor gevinst, sier BP-sjef Tove Ormevik
og nikker i retning av kontorene til
Helgeland V&M i samme etasje som
BP-kontoret på Horvnes i Sandnessjøen.

Morten Hofstad
mh@hblad.no 75070321
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Da Skarven lan
Ute på Karl Johan er det slapseføre. Med bare en uke igjen til jul
2007 er landets paradegate preget av travel handel.
Inne på Stortinget er formiddagen preget av en tettpakket dagsorden, slik det
gjerne er like før høstsesjonen skal avsluttes.
Rundt halv ett slår dørene fra salen
opp til begge sider. Folkevalgte og
journalister strømmer ut i vandrehallen. Nasjonalforsamlingen har lagt bak
seg en formiddag med lange debatter
om blant annet spillpolitikk, og bemanning i barnehagene.
Nå er det tid for lunsj. Tilbake i salen
sitter bare medlemmene av energi- og
miljøkomiteen. I presselosjen sitter
bare én journalist.

Ingen tvil
Et lite omtalt offshoreprosjekt skal
bankes gjennom. Scenen bærer lite
preg av at Stortinget med sitt vedtak
skal innelede en ny tidsalder for Helgeland og Nordland. Stortinget skal
faktisk godkjenne den største industriinvesteringen i Nordland i moderne
tid.
Men juletallerken og andre fristelser
på stortingsrestauranten frister mer for
de fleste på huset denne formiddagen.
Utfallet av debatten er dessuten for
lengst gitt, etter et omfattende forarbeid fra operatørselskapet BP, regjeringens innstilling, og komiteens behandling. Det er ingen tvil: Utbyggingen av Skarv-feltet kommer til å bli
enstemmig vedtatt av Stortinget.
Saksordfører Torny Pedersen (Ap)
fra Nordland innleder debatten med å
sitere fra en BP-annonse i et SASmagasin:
– Skarven har lettet, vi er i gang.
Pedersen har i lengre tid fulgt utviklingen av prosjektet i hjemfylket på
nært hold. Stortingsrepresentanten har
vært et nyttig kontaktpunkt for miljøet
på Helgeland, som har prøvd å følge
med på politikken i denne enestående
viktige saken for regionen.
– Jeg mener at modellen som BP har
brukt for Skarv-utbyggingen, er en god
løsning i dette tilfellet. Den skaper arbeidsplasser i regionen, og den synliggjør verdiskaping knyttet til petroleumsvirksomhet i nord. Dette er avgjørende for framtidig petroleumsvirksomhet i de nordlige havområdene, sier
Pedersen i sin innledning til debatten i
stortingssalen.
– Stort for regionen
Saken har vært viktig for folkets kårne
fra Nordland.
Representanten Ivar Kristiansen (H)
roser både prosjektutformingen, operatørselskapet BP, og tar Stortinget i
skole i forhold til den regionale, geografiske, og politiske virkeligheten.
– Dette er en liten sak i norsk olje-

historie, men for den nye regionen, region nord, er det en veldig stor, viktig
og betydelig sak. Jeg vil bare ha sagt, i
en innskutt bisetning, at når vi befinner
oss utenfor Helgelandskysten, rett vest
av Sandnessjøen, er det mange nordpå
som ikke bruker begrepet Midt-Norge.
Selv om vi befinner oss nord i Norskehavet, er man veldig bevisst i nord på å
ha grensene klare. Jeg tror det er helt
avgjørende for denne sakens utvikling
og de kommende aktiviteter at man nå
ser at aktivitet på sokkelen i nord gir
ringvirkninger i nord. Det er norsk
politikk nødt til å ta inn over seg og
begripe.
– Det sies mye pent om BP i denne
sammenheng. Selskapet har tatt klare
initiativ. De har selv foreslått å legge en
driftsstøtteenhet med ansvar for logistikk, innkjøp og vedlikehold i tilknytning til forsyningsbasen i Sandnessjøen, sier Kristiansen.

– Godt prosjekt
Etter valget høsten 2007 overtok Åslaug Haga (Sp) ansvaret for Olje- og
energidepartementet fra sin partifelle,
Odd Roger Enoksen. I Stortinget forsvarer Haga regjeringens, og sin forgjengers, støtte til BP-konseptet med
en delvis driftsorganisasjon på Helgeland.
– Skarv er et godt prosjekt for videreutvikling av norsk petroleumsvirksomhet, sier Haga.
– Årsaken til at vi har fått en god
omforent løsning på Skarv, er et godt
arbeid av alle involverte, og ikke minst
skyldes det at det har vært et aktivt og
konstruktivt lokalt og regionalt engasjement for å få en løsning som har
gode virkninger for Helgeland og
Nordland, sier ministeren i Stortinget.
Forslag fra Fremskrittspartiet og
Kristelig folkeparti om at driftsorganisasjonen for Skarv skal lokaliseres nord
for 62. breddegrad, faller med bare
forslagstillernes stemmer.
Krav fra Kristelig folkeparti og
Venstre om elektrifisering av Skarv fra
land får bare de to partienes stemmer.
Rundt klokka 14.15, 18. desember
2007, er debatten over. Stortinget godkjenner utbyggingen av Skarv-feltet.
Ved inngangen til 2008 har det gått
nesten ti år siden Skarv-feltet ble funnet.
Funn på 6507/1
«Jubel for oljefunn like stort som Norne», skrev Helgelands Blad 29. april
1998.
Nyheten om at operatøren Amoco
(senere kjøpt opp av BP) hadde truffet
innertier med riggen «Mærsk Jutlander», hadde lekket ut.

GUDMOR: Stortingsrepresentant Torny Pedersen (Ap) var saksordfører for Skarv-saken i Stortinget.
– Oljealderen er kommet for å bli på
Helgeland, sa daværende ordfører i
Alstahaug, Bill Rønning (Ap), mens han
skålte i champagne med basesjef Frans
Nilsen på Helgelandsbase.

Jeg mener at
modellen som BP
har brukt for Skarvutbyggingen, er en god
løsning i dette tilfellet.
Torny Pedersen, Ap

Dagen etter, den 30. april, kommer
pressemeldingen fra Oljedirektoratet,
som offisielt bekrefter funnet:
«Brønnen er boret i et område som
tidligere er blitt undersøkt uten funn
og viser at forbedret datakvalitet og
reevaluering av geologisk informasjon
fortsatt kan føre til interessante funn i
modne leteområder på norsk sokkel»,
het det tørt i meldingen fra OD.
4. mai rykker laksegründer og fylkepolitiker Hans Petter Meland fra Lovund ut i Helgelands Blad og tar til orde
for gasskraftverk på Helgeland, og vil
ha med Hydro og Elkem.
For regionen Helgeland var Amocofunnet en kjærkommen nyhet etter et
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det

Dette er en liten sak i norsk oljehistorie,
men for den nye regionen, region nord,
er det en veldig stor, viktig og betydelig sak.
Ivar Kristiansen, Høyre

STORTINGET: – Dette er en stor sak for
regionen, sa Ivar Kristiansen (H) om
Skarv i Stortinget. FOTO: HILDE ANDREASSEN

ROS: – Skarv er et godt prosjekt, sa oljeog energiminister Åslaug Haga (Sp).
FOTO: JILL-MARI ERICHSEN

FOTO: MARIANN VATNE

tiår preget av at den første oljealderen
hadde kommet og gått. Etableringen av
offshoreverftet Nord-Offshore førte til
at Sandnessjøen omtrent doblet innbyggertallet de siste årene av 1970tallet. Etter flere vanskeligheter, var det
definitivt slutt i 1988.
Nesten 250 ansatte mistet jobben da
bedriften gikk konkurs. Sammenbruddet i kjempebedriften var et lokalt
jordskjelv, som skapte rystelser også i
riksmediene. Depresjonen syntes altomfattende.
I januar 1988 blir en planlagt oljekonferanse i Sandnessjøen avlyst fordi
foredragsholderne, alle sammen, meldte forfall. To dager senere blir samtlige

ansatte på Helgelandsbase permittert
på grunn av manglende oppdrag.
Til Helgelands Blad sies det at det
kanskje ikke blir ny aktivitet på basen
før i 1991, tre år senere. 1991 er året da
Statoil finner Norne-feltet, og en viss
baseaktivitet er dermed igjen sikret utover 90-tallet.

Depresjon og håp
I 1998 hersket det utbredt depresjon i
oljenæringen, med oljepriser som
stupte. Årsaken var Asia-krisen, som
særlig rammet Japan. Med lave priser
skrudde oljeselskapene igjen pengestrømmene til leteaktivitet. Men noen
lyspunkter var det.

BP påviste i 1997 gassfeltet Luva vest
av Bodø på 1.300 meter havdyp med
riggen «Ocean Alliance». Funnet
skapte en feber knyttet til de dype havområdene mellom Lofoten og Stad,
kalt Vøring-platået.
Den samme riggen gikk sørover for å
bore for Hydro. Resultatet ble gigantfunnet Ormen Lange vest av Molde,
også dette på stort havdyp.
Letebrønnen 6507/5-1, i lisens
nummer 212, ble startet opp like før jul
1997. Formålet med brønnen var å undersøke sandstein fra Jura-perioden
(200-145 millioner år), og krittperioden (145-65 millioner år).
Selskapet Amoco, som var operatør,

døpte brønnen Donnatello. Navnet var
resultat av et forsøk på å skrive Dønnatello – en sammenskriving av Dønna og
tellus (jorden). Betydningen var at jord
fra området rundt Dønna ble med elvene ut til feltet og avsatt der. Problemet var at amerikanerne som fant på
navnet, ikke hadde bokstaven «ø».
Dermed ble det Donnatello.
Da det endelige navnet skulle settes,
var «Valkyrie» blant alternativene. Valkyrier er gudinner i slekt med nornene,
som plukket opp døde vikinger og tok
dem med seg til Valhall.
Brønnen befant seg 200 kilometer rett
vest av Sandnessjøen. Det skulle vise
seg at begge geologiske formasjoner
inneholdt hydrokarboner. Kondensat
og olje ble funnet i jura-stein, og krittsteinen inneholdt olje.
Produksjonstestene om bord på
«Mærsk Jutlander» viste god gjennomstrømming i reservoaret. Gassen og
væsken var med andre ord lett produserbar. Da brønnen ble forlatt i mai
1998, fikk brønnen Donnatello sitt nye
navn. Tilhengerne av et navn med lokal
tilhørighet fram, og fuglenavnet Skarv
ble valgt.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤ ➤ ➤
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BP ble ikke tvunget nordover.
Alle skjønner at en slik feltutbyg
➤ ➤ ➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

Etter jubel på kaikanten i Sandnessjøen, ble det stille en stund.
BP fortsetter leteboringen med firefem letebrønner gjennom høsten 1999
til februar 2002, men uten at de stadig
mer oppløftende resultatene skapte
større overskrifter.
Det blir etter hvert klart for geologene at de er på sporet av flere ytterst
lovende olje- og gassforekomster i tett
geografisk nærhet. De skjønner at funnene er store nok til å løfte en egen
feltutbygging, og at sannsynlige tilleggsreserver vil kunne sikre jevn produksjon i lang tid, også etter at de første
brønnene er tømt.

Miljøet på Helgeland
Høsten 2001, og den påfølgende våren,
har miljøet på Helgeland begynt å
våkne. Resultatene fra leteboringene
etterlot ingen tvil om at Skarven ville
fly.
I april 2002 bevilger det interkommunale samarbeidsorganet Hald (kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord,
Dønna) de første kronene for prosjektet «Skarv til Helgeland», og Eirik F.
Hansen blir hentet inn som prosjektleder.
I august 2002 møter en delegasjon
fra Alstahaug kommune, med ordfører
Bjarne Myhre (H) i spissen, BPledelsen under Offshore Northern Seas
i Stavanger.
«I dag kan jeg imidlertid røpe at jeg
under samtalen fikk inntrykk av at BP
med noen forbehold ikke hadde særlige
motforestillinger til våre argumenter,
og at Helgeland kunne være aktuell for
basefunksjonene dersom en del forutsetninger ble oppfylt», skrev Bjarne
Myhre i Helgelands Blad fire år senere.
Senere fikk «Skarv til Helgeland»
støtte fra alle de 18 kommunene på
Helgeland.
– Det var veldig viktig at alle kommunene stilte seg bak prosjektet, sier
senere ordfører Magne Greger (Ap).
Røret
Framdriften i utbyggingen av Skarv
hang i flere år på valg av transportløsning for gassen. Stillstanden skapte
etter hvert frustrasjon på flere hold.
I mars 2004 satt statlige Gassco med
to hovedalternativer for eksport fra
framtidige gassfelt i Norskehavet: Et
nytt rør fra Haltenbanken til det
Statoil-dominerte Tampen-området i
Nordsjøen, alternativt en utvidelse av
Åsgard Transport til landanlegget på
Kårstø i Rogaland.
Begge alternativ bygde på etablert
infrastruktur i norsk eller britisk sektor.
Gassco sa i september samme år at de
ønsket en eksportløsning som ga en
kapasitet med plass for framtidige funn
i Norskehavet, og som hadde «bred
oppslutning blant selskapene på norsk
sokkel».
Tautrekkingen mellom aktørene påførte Skarv-lisensen en utsettelse, og
planlagt produksjonsstart ble flyttet til
2009. I februar 2005 melder Gassco at
de går for å sende Skarv-gassen gjennom Åsgard Transport til Kårstø. Det
store røret, som kunne løftet flere utbygginger i Norskehavet, var skrinlagt.

BLE TAUET INN:Tre ankerhåndteringsskip holdt Skarv-giganten i ro til de 15 ankrene var festet.
– Per i dag synes det ikke å være nok
gass tilgjengelig for at en ny rørledning
til Tampen kan være en områdeløsning
for Norskehavet. Investeringskostnadene for Skarv-lisensen alene vil følgelig bli høy, sa direktør for kommersiell utvikling i Gassco, Thor Otto Lohne.
– Gassco ønsker i sitt framtidige arbeid å legge til rette for infrastrukturløsninger som også ivaretar de behov
som måtte komme basert på eksisterende og nye funn, sa Lohne.

Lokaliseringsspørsmål
Nå er det mulig det store røret nordover kommer i forbindelse med Luvaprosjektet, som Statoil utvikler på dypt
vann lenger nord i Norskehavet, med
mulig oppstart i 2016.
Med avklaring av transportløsningen
tidlig i 2005, skyter arbeidet med lokaliseringsspørsmålet på land fart. På
Helgeland har lokalmiljøet sikret seg
førstehånds kunnskap om hvordan BP
tenkte. Alstahaug kommune hadde i
lang tid forberedt arealene til en ny
offshorebase. Men interessenter rundt
en utbygging ventet på hva BP bestemte seg for.
I november 2005 reiser en delegasjon bestående av Erik Holmelin fra
konsulentfirmaet Agenda Utredning &
Utvikling, sammen med Øystein John-

srud og Costas Makrygiannis fra BP, til
Brønnøysund og Sandnessjøen. Kommentarene til lokalpressen etterlater liten tvil om at BP har lyst til å lande
Skarven på Helgeland.
Den første offentlige antydningen
om stedsvalget kommer på Bodøseminaret 15. desember i regi av Norsk
Petroleumsforening. Øystein Johnsrud
fra BP avslutter sin presentasjon med et
bilde der Sandnessjøen er eneste flekk
på kartet.
I forkant hadde det gått et høylydt
ordskifte i Nordland der Bodø gjorde
krav på en full driftsorganisasjon for
Skarv-feltet. Da forsamlingen i konferansesalen i tredje etasje på SAShotellet i Bodø plutselig forsto at løpet
var kjørt, skapte dette spontan forbauselse i det selvbevisste Bodø-miljøet.

tsprosessen seg med raske steg. Plan for
utbygging og drift (PUD) skal skrives
og forankres blant alle interessenter.
Senterparti-politikere fra Trøndelag la
press på «sin» statsråd, Odd Roger
Enoksen, for å få Skarv til Stjørdal.
Kristiansund mente Skarv hørte hjemme der. Bodø klamret seg til et gammelt vedtak i fylkestinget om at Bodø
var oljehovedstanden i Nordland.
Ordfører Magne Greger (Ap) i Alstahaug valgte å ligge lavt og støttet offisielt opp om fylkesvedtaket. Men i
kulissen var spillet annerledes.
– Vi sa til våre venner i Harstad:
«Når dere ikke opp på Skarv, saboter
Bodø», sier Greger og humrer i et tilbakeblikk på den spennende tiden, som
ikke var fri for politisk spill på høyt
plan.
Greger er aldri i tvil om hvor konPolitisk spill
septet med en såkalt framskutt driftsorganisasjon i Sandnessjøen kom fra.
Utover våren 2006 beveger myndighe– Dette var noe BP kom med selv,
ganske tidlig. BP argumenterte for at
de hadde en begrenset mengde fagfolk,
og ønsket ikke å overetablere. De ønsket å drive feltene i Nordsjøen og Skarv
med de samme folkene, sier Greger.
– Vi utviklet en artig relasjon til BP.
Vi likte dem, og jeg tror de likte oss. BP
sa til oss at de satte pris på støtten de
fikk på Helgeland for selskapets valg av
Magne Greger, tidligere ordfører konsept. Vi skrøt av BP i våre møter

Vi skrøt av BP i
våre møter med
myndighetene. BP var
flinke til å markedsføre
sitt valg av konsept.
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gging må forankres i landsdelen.
strategien på dette prosjektet.
For Enoksen har politisk styring
vært en suksessfaktor i det norske oljeeventyret.
– Uten politisk påvirkning, ville vi
ikke fått en desentralisert utvikling av
petroleumsnæringen, sier Enoksen.

– Robuste miljø
Enoksen avviser at modellen BP til
slutt landet på for landorganisasjonen i
Sandnessjøen var resultat av noe diktat
fra myndighetene.
– BP kom selv opp med et konsept
som var lett å diskutere. De var veldig
lydhøre for mine tanker. Fra departementets side var vi opptatt av desentraliserte organisasjoner, men disse
måtte samtidig være robuste miljø.
Derfor var det ikke aktuelt for oss å
opprette enda et basested i Nordland.
Vi ønsket å bygge på det miljøet som
allerede eksisterte i Sandnessjøen gjennom Norne-basen, sier Enoksen.
– Vi var også veldig opptatt av at BP
tok ansvar for å utvikle leverandører
lokalt, og at de la til rette for kontraktregimer som åpnet for lokal deltakelse
både i utbyggings- og driftsfasen. I
dette arbeidet tok BP en veldig offensiv
rolle. De la mye arbeid i disse prosessene, som ville gi effekter i regionen.
– Opplever du at BP var lydhøre for de
forventninger myndighetene hadde?
– Det vil være urimelig å hevde noe
annet, sier Odd Roger Enoksen.

FOTO: KJELL ØYSTEIN BJERKE

med myndighetene. BP var flinke til å
markedsføre sitt valg av konsept, sier
Greger.

Departementet
29. mai 2006 møter Olav Fjellså fra BP
ekspedisjonssjef Bjarne Moe i Olje- og
energidepartementet. De delikate
spørsmålene om lokalisering og lokale
ringvirkninger skal på plass. I departementet er byråkratiet denne våren ikke
fullt klar over detaljene i fotarbeidet
som allerede var gjort i prosjektet. I
realiteten lander Skarv i Sandnessjøen i
løpet av dette møtet i departementet,
ifølge Fjellså, som har slått opp i sine
egne notater fra møtet.
Ekspedisjonssjef Bjarne Moe i Oljeog energidepartementet er klar på at
det hele tiden lå en myndighetsforventning om at en feltutbygging som Skarv
måtte gi reell effekt for Nordland. Men
Moe understreker at dette ikke betyr at
BP på noen måte ble pålagt å etablere
seg i Sandnessjøen.
– Utgangspunktet var at Skarv måtte
gi noe i Nord-Norge. Spørsmålene var
hva slags organisasjon skulle komme i
nord, og hvor skulle den komme. Hvor
mye aktivitet skulle legges i nord, og
hvordan skulle dette gjøres i praksis,
forteller Bjarne Moe.
– Ble BP pålagt å dra nordover?
– BP ble ikke tvunget nordover. Alle

skjønner at en slik feltutbygging må
forankres i landsdelen. Det ville være
underlig hvis Skarv ikke ga noe til
Nord-Norge. Løsningen ble ikke
tvunget på BP. Men mange ville reagert
hvis prosjektet ikke ga noe til landsdelen. BP forsto at dette måtte forankres i
Nord-Norge.

– Godt mottatt
Bjarne Moe sier departementet samtidig la vekt på et utbyggingskonsept
som ville fungere effektivt. BP brukte
noe tid på å forklare modellen overfor
departementet.
– Vi var hele tiden klar over at dette
måtte gjøres på en måte som ga rasjonell drift, sier Moe, og forteller at departementet ikke ønsket flere pendlerorganisasjoner.
Enkelte andre steder har det vist seg
å være vanskelig å bosette fagfolk på
fast basis.
– BP valgte å legge en betydelig del
av virksomheten knyttet til Skarv til
Nord-Norge. Hvor dette skulle lande
var en diskusjon i seg selv, med flere alternativer. Hva som var logisk var ikke
lett å se fra Oslo. Men BP valgte et godt
opplegg, og fant fram til en løsning
som har vist seg å være veldig vellykket.
– Synes du prosjektet ser bra ut?
– Ja, fordi det virker som om prosjektet har blitt veldig godt mottatt i

Nordland. Aktiviteten rundt prosjektet
er stor, og slett ikke bagatellmessig.
Utfallet er også avhengig av hvordan
prosjektet blir håndtert på stedet,
hvordan det ser ut lokalt.

Kunngjøring i Sandnessjøen
Etter hvert tente også statsråd Odd
Roger Enoksen på BP-strategien. Spministeren brukte noe tid på å forankre
saken med regjeringspartnerne i Ap og
SV. Embetsverket i departementet
måtte også bringes om bord i beslutningen, som til slutt ble annonsert av
Enoksen selv fra talerstolen på oljeseminaret i Sandnessjøen 19. juni 2006.
– Dette er en løsning som gir gunstige lokale og regionale ringvirkninger. Forslaget er helt i tråd med hva regjeringen legger til grunn i Soria
Moria-erklæringen, sa Enoksen da han
bekreftet at lokaliseringsspørsmålet var
avklart.
Konsekvensutredningen ble sendt ut
på høring like etter kunngjøringen i
Sandnessjøen.
Enoksen ser med glede tilbake på sin
befatning med Skarv-prosjektet.
– Jeg jobbet mye både i departementet, i regjeringen, og i Stortinget med
Skarv-saken.
Enoksen ser på Skarv som en av sine
viktigste saker som statsråd.
– Jeg er stolt over at vi traff med

Ringvirkninger
Det kommer til stadighet opp påstander fra nær og fjern, både politisk og i
industrien, at strategien i Alstahaug
knyttet til Skarv-prosjektet, om å gå for
en framskutt driftsenhet, har ført til at
Sandnessjøen har fått langt mindre
BP-etablering enn man ville fått ved å
gå for en komplett landorganisasjon.
– Er saken sånn at hadde kravet stått
om hele landorganisasjonen, så hadde
Sandnessjøen risikert å ikke få noe i det
hele tatt?
– Ja, jeg mener det, sier senior rådgiver og pressetalsmann i BP, Jan Erik
Geirmo.
– Det var flere alternativer som ble
utredet i konsekvensutredningen. En
bør også huske at BP ikke er som Statoil i Norge, med mange lokasjoner for
sin virksomhet. BP er små i Norge, og
er avhengig av å bevare et lite og sårbart basismiljø med høyt kompetente
medarbeidere. I tillegg ser vi det også
slik at det er på Helgeland vi kunne få
til ringvirkninger med større effekt enn
andre steder, blant annet på grunn av
industrien på Helgeland, og det faktum
at regionen trengte et løft i sysselsetting og ny optimisme, sier Geirmo.
Etter avklaringene av lokaliseringen
våren 2006, skulle det ta et år til før BP
leverte Plan for utbygging og drift til
departementet.
31. desember 2012 startet produksjonen av gass på Skarv-feltet.

Morten Hofstad
mh@hblad.no 75070321

(Utdrag fra artikkel skrevet til boka
«Ka;», utgitt av BP, gjengitt med tillatelse)
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Oljemann ble e
Arne Aune flyttet «hjem» for å
bygge oljeboomen.

FAKTA

Morten Hofstad

■ Nydannet entreprenørselskap etter
sammenslåingen av Sørra Bygg AS og
Rana Bygg og Betongservice AS.
■ Har også kjøpt Nesna Entreprenør, som
fortsetter som heleid datterselskap.
■ Hovedaksjonærer er RBBS Holding AS
og Sørra Holding AS.

Bolt Construction

mh@hblad.no 75070321

Etter mange år som internasjonal oljemann, har Arne Aune orientert seg
nordover i retning av barndomstraktene på Helgeland.
Som sjef for nyetablerte Bolt Construction bygger Aune baseanlegg, næringsbygg, hotell, kjøpesenter, boliger,
offentlige institusjoner – kort sagt det
meste som følger av offshoreboomen
på Helgeland.

har nødvendig kompetanse og kapital,
til å ta komplekse byggeprosjekt på
Helgeland og i Nord-Norge for øvrig,
sier Aune.
– Vi er inne i ei veldig spennende tid,

Jeg tror vi vil se
store forandringer
i kjølvannet av nye oljeog gassfunn i nord.
Arne Aune

der ringvirkninger fra oljenæringen
bare er i en sped begynnelse. Det er få
som evner å se 10-15 år framover i tid.
Men jeg tror vi vil se store forandringer
i kjølvannet av nye olje- og gassfunn i
nord. Vi ser derfor spennende muligheter for næringslivet i regionen. Nå
gjelder det for aktørene lokalt å organisere seg slik at lokal verdiskaping blir
størst mulig. På noen områder vil det
være viktig å danne gode partnerskap
med aktører sørfra som kan tilføre kritisk kompetanse.
– Det er mange i sør som vil inn i
nord, og som vil lete etter lokale strategiske partnere. Sånn sett kan utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet skape
spennende muligheter, sier Aune.

Nordlandsbanken - en del av DNB Bank ASA

bedre.no

Photo: Anne-Mette Fjærli / Statoil

– Spennende tid
Bolt Construction er resultatet av at
Sørra-konsernet i Sandnessjøen og
Rana Bygg og Betongservice har gått
sammen om å danne et stort entreprenørselskap, det største selskapet i sitt
slag noen sinne på Helgeland.
I 2013 forventer Bolt Construction å
omsette for rundt 350 millioner kroner,
og har rundt 150 egne ansatte i stallen.
– Strategien bak sammenslåingen er
å bygge et selskap som er stort nok, og

AKTUELT PROSJEKT: DET NYE Ricahotellet i Sandnessjøen er blant prosjektene Bolt Construction går i gang
med våren 2013.
SKISSE: VOLL ARKITEKTER

– Skarv ga ny giv
– Aktiviteten vi opplever i Sandnessjøen om dagen, er en direkte følge av
at Skarv-feltet ble landet her. Vi ser stor
oppblomstring og optimisme. De direkte ringvirkningene er byggingen av
baseanlegg, men vel så viktig er de indirekte effektene gjennom bygging av
nytt hotell, kjøpesenter, næringsbygg
og boliger. Alle slike prosjekt vil ha stor
relevans for Bolt Construction, sier
divisjonsdirektør Ivar Larssen.
Følgende hovedprosjekt er under
bygging eller nær oppstart:
■ Nytt Rica-hotell i Sandnessjøen med
totalt 150 rom, planlagt ferdigstilt
sommeren 2014.
■ Kjøpesenteret Skansen i Sandnessjøen skal bygges om og utvides for
drift i regi av Amfi, planlagt ferdigstilt
høsten 2014.
■ Lyngåsen Panorama – leiligheter
med flott beliggenhet og høy standard.
■ I Mo i Rana bygger Bolt Construction for tiden Kunnskapsparken
Helgeland, musikkskole og leilighetsbygg.
■ Bolt Construction bygger et større
utleiebygg for Statoil på Helgelandsbase.

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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entreprenør
FAKTA
Arne Aune (54)
■ Opprinnelig fra Sundøya i Leirfjord,
bosatt i Asker, utdannet økonom fra BI i
1987.
■ Jobbet over 20 år med økonomi og ledelse i Aker-konsernet (Norwegian Contractors, Aker Maritime) både i Norge,
Australia, og Houston, Texas.
■ Deltok i integrasjonsteamet som etter
en opprivende maktkamp samlet Kværner og Aker Maritime i 2002-2003 til det
som i dag er Aker Solutions.
■ Har siden jobbet med oppkjøpsfond,
og en lang rekke styreverv i Norge og utlandet.
■ Kommer fra stillingen som sjef for investeringsselskapet AT Group AS i Sandnes, et selskap i Hitech Vision-konsernet.
Eier selv Prius Consulting og Prius Eiendom AS, som blant annet er medeier i
Scandinavie Mat og Vinhus AS i Sandnessjøen.
■ Hobby: Fiske og turer på fjorden i egen
båt, golf, ski og hytteliv ved sjøen og på
fjellet.

BYGGMESTER: Daglig leder Arne Aune
i Bolt Construction AS.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

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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OFFSHORE NO
Sokkelen utenfor Nordland kan i løpet av 2017 ha fire feltsenter i drift:
Norne og Aasta Hansteen (Statoil), Skarv (BP), Zidane (RWE Dea).
Rørledningen «Polarled» (stiplet linje) mellom Aasta Hansteen og Nyhamna utenfor Molde åpner for andre feltutbygginger langs røret.
Felt i drift og leting på sokkelen støttes av baseoperatørene Helgelandsbase, Asco og Costbase 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. Ytterligere areal ligger klart for utvikling.
FOTO: BP/NEWS ON REQUEST

PETRO PULS NR 1 – 2013

21

Feltsenter

RDLAND

Funn, ikke utbygd

Harstad

NORDLAND VII
NORDLAND VI

AASTA HANSTEEN
Feltsenteret Aasta Hansteen slik plattformen ser ut på tegnebrettet i Statoil.
Prislapp for feltsenter og rørledning er
estimert til 57 milliarder kroner. Produksjonen planlegges åpnet høsten 2017.
ILLUSTRASJON: STATOIL

HVITVEIS

Bodø
ASTERIX

AASTA HANSTEEN

NORDLAND V

GRO /VØRING

Mo i Rana

STETIND

NORNE

NORNE
Produksjonen på olje- og
gassfeltet Norne fylte 15 år
høsten 2012. Denne våren
skal etter planen oljeproduksjonen på satellitten
Skuld settes i drift.
FOTO: STATOIL

Sandnessjøen
Mosjøen

SKARV
VICTORIA
FOGELBERG

Brønnøysund
NORDLAND IV

HEIDRUN

ÅSGÅRD

TRØNDELAG I

TRØNDELAG II

Trondheim

Gassledniger

SKARV
Gassproduksjonen på BP-opererte Skarv ble omsider åpnet 31.
desember 2012. Full produksjon av gass og kondensat er ventet
oppnådd i løpet av 2013. Påviste reserver vil sikre produksjon i
minst 20 år.
FOTO: BP

Kårstø

Til U.K

Nyhamna
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Tysk gigant vil n
inger og spennende letebrønner nord i
Norskehavet.
– Norsk gass er populært i Europa,
forsikrer Øystein Eliassen, som er selskapets kommunikasjonssjef ved kontoret i Oslo.

Energiselskapet RWE Dea har
stor interesse av at det kommer
en ny rørledning opp forbi
Nordlandskysten. Tyskerne skal
nemlig både bygge og lete.
Morten Hofstad
desk@hblad.no 75070321

RWE er en energigigant, selv i tysk
målestokk. 70.000 ansatte ledes fra hovedkontoret i Essen.
Olje- og gassvirksomheten er lagt i
selskapet RWE Dea, med hovedkontor
i Hamburg, og med virksomhet hovedsaklig rundt Nordsjøen og i NordAfrika.

Trapper opp
RWE Dea har vært i Norge i rundt 40
år, omtrent like lenge som vi har hatt
norsk olje- og gassproduksjon. Men
RWE Dea har så langt bare deltatt på
sokkelen gjennom mindre eierandeler i
produserende lisenser, men med høyere
andeler i lisenser selskapet selv opererer.
Nå trapper selskapet kraftig opp og

IVRIG I NORD: Øystein Eliassen, informasjonssjef i det tyske oljeselskapet
RWE Dea, er veldig spent på resultatene
fra selskapets letekampanje utenfor
Nordland.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
skal være operatør både for utbygg-

Zidane
Siden Aasta Hansteen-prosjektet i
Statoil løfter rørledningen Polarled
gjennom hele Norskehavet, gir dette
muligheten til å utvikle mindre gassreserver langs røret.
RWE Dea eier 40 prosent i Zidanefunnet vest av Namsos, og er lisensens
operatør. Polarled-røret gjør at RWE
Dea har satt trykk på Zidaneprosjektet.
Plan for utbygging og drift skal leveres myndighetene mot slutten av året.
Produksjonen av anslåtte utvinnbare
reserver på 14-22 milliarder kubikkmeter gass kan starte i 2017, omtrent samtidig med Aasta Hansteen.

Norsk gass er
populært i Europa.
Øystein Eliassen, RWE

– Dette blir vårt første utbyggingsprosjekt på norsk sokkel, sier Eliassen,
som legger til at selskapet har hatt flere
utbyggingsprosjekter som operatør
andre steder i verden.

Sverdrup
Allerede denne våren/sommeren starter RWE Dea leteboringen på et svært
areal selskapet har sikret seg langt nord
i Norskehavet. Brønnen «Sverdrup»
oppkalt etter polarhelten med fornavn
Otto, skal bores med riggen «Transocean Winner» i lisens 330 nesten midt
mellom Røst og Sandnessjøen.
Geologene har påvist store geologiske strukturer med hjelp av seismikk.
Bare boring kan si noe mer om olje
eller gass faktisk er fanget i strukturene
som på kartet ser ut som klassiske
klokkeformede feller.
– Sverdrup er en brønn med høy risiko, men samtidig mulig høy avkastning. Vi sier funnsannsynligheten er
omkring 20 prosent, sier Eliassen.
– Hva tror dere, olje eller gass?
– Vi vet ikke, men finner vi noe tror
vi sannsynligheten er størst for olje, sier
Eliassen.

PETRO PULS NR 1 – 2013

23

nordover
Vil være i nord
Eliassen vil ikke tallfeste hvor store reserver selskapet må finne for å løfte en
feltutbygging, men slår fast at selskapet
vil bygge opp en egen organisasjon i
nord hvis det blir en selvstendig utbygging av Sverdrup.
– Blir det et feltsenter på Sverdrup,
så skal vi ha en driftsorganisasjon i
nord. Foreløpig vet vi ikke hvor, sier
Eliassen.
Uansett utfall av årets planlagte
Sverdrup-brønn, er det sannsynlig at
RWE Dea går for nok en letebrønn i
det samme området neste år eller 2015,
ifølge Øystein Eliassen.
Supplybase på Helgeland skal benyttes i leteboringene, men foreløpig er
ikke valget tatt om det blir Asco eller
Helgelandsbase som får jobben. Helikopter skal fly fra Brønnøysund.

Sverdrup er en
brønn med høy
risiko, men samtidig
mulig høy avkastning.
Øystein Eliassen, RWE

KOMMER: Boreriggen «Transocean Winner» skal bore for RWE Dea på letebrønnen «Sverdrup».

FOTO: TRANSOCEAN DRILLING
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ET MÅL ER NÅD
Da Statoil overleverte
plan for utbygging og
drift av Aasta Hansteen
og rørledningen Polarled
til departementet 8.
januar 2013, var 15 år gått
siden gassfeltet første
gang ble påvist.
Aasta Hansteenprosjektet setter flere
rekorder i mål og vekt,
både på norsk sokkel og
internasjonalt.
Rørledningen «Polarled»
til 25 milliarder kroner
åpner hele Nordlandskysten for nye
gassutbygginger.
LES OM PROSJEKETET PÅ DE FØLGENDE SIDENE ➤ ➤ ➤

PLANEN KLAR: Statssekretær Ane Hansdatter Kismul tok imot planen for utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet
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D

fra Statoil-direktør Øystein Michelsen.

FOTO: MORTEN HOFSTAD
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Dette var altern
Det ble tidlig klart at Aasta
Hansteen måtte ha et bemannet
flytende feltsenter.
Gassfunnet Aasta Hansteen (tidligere
kalt Luva) vest av Bodø ble første gang
påvist av BP med riggen «Ocean Alliance» allerede høsten 1997.
Funnet utløste feber blant oljeselskapene som så funnet som en bekreftelse på at det ligger hydrokarboner
også ute i dyphavsområdet i Norskehavet.

Ti år stille
Men BP solgte sin eierandel til Statoil,
og Aasta Hansteen fikk ligge i fred helt
til Statoil innledet en ny letekampanje
høsten 2008.
Gassfunnene Snefrid Sør og Haklang ble straks påvist. Det er klart at
Statoil har påvist reserver omtrent på
størrelse med BP-opererte Skarv, 47
milliarder kubikkmeter tørr og ren
gass.
– Vi er opptatt av transportløsninger
ut. Der er det et stort arbeid som gjenstår, sa Geir Gjervan i Statoil til Finansavisen i oktober 2008.
Helge Lund signaliserer de påfølgende ukene at Statoil vurderer å gjøre
Aasta Hansteen til en «hub» (knutepunkt) for flere utbygginger i det
nordlige Norskehavet.
Statoil fortsetter leteboringen med
riggen «Transocean Leader», og finner
våren 2009 gassfeltet Asterix, 70-80 kilometer lenger vest fra Aasta Hansteen,
et funn som anslås til 16 milliarder kubikkmeter. Med denne solide tilleggsreserven påvist er det ikke lenger tvil:
Aasta Hansteen skal bygges ut.
Rør mangler
Statlige Gassco starter arbeidet med å
koordinere studier av en transportløsning for gassen. Statoil får ikke gjort
noe på Aasta Hansteen uten et nytt rør
for transport av gassen ut til kundene i
Europa.
I Statoil starter studier av mulige utbyggingsløsninger.
■ Sentrale utfordringer i prosjektet er
vanndypet på 1.300 meter, det hittil
dypeste hav for et feltsenter på norsk
sokkel.
■ En følge av det store vanndypet er en
annen bølgekarakteristikk enn vi er
vant med fra norsk sokkel; lange bølgelengder og høye bølger, i sum store
krefter som legger føringer for valg av
type flytende innretning.
■ En tredje utfordring i prosjektet er
rørledningen med en diameter på 36
tommer, det største røret som er lagt så
dypt noe sted i verden.
Måtte ha «flyter»
Det ble tidlig klart at Aasta Hansteen
måtte ha et bemannet flytende feltsenter.
En ren subsea-utbygging, etter
mønster av Ormen Lange utenfor

TEST: Plattformen på Aasta Hansteenfeltet skal ankres med fibertau, her fra
en test av tauenes tåleevne.

ANKER:Torpedo-anker ble vurdert,
men forkastet til fordel for 17 sugeanker.
Møre, forkastes tidlig. Skulle gassen i
Aasta Hansteen blitt dyttet helt ned til
landterminalen i Aukra utenfor Molde,
bare med brønnenes eget trykk i reservoaret, ville en slik løsning gitt veldig
lav utvinningsgrad. Aasta Hansteen har
dessuten noe væske, og «hub»tankegangen støttet også en robust flyter med rikelig kapasitet for framtidige
utbygginger.
I valg av type plattform var en dypvannsflyter hele tiden referansekonseptet. Statoil studerte en flyter plassert
nærmere land, på grunt vann, med tilkobling til subsea-brønner ute i dyphavet. Dette konseptet viste seg å bli dyrt.
– Vi ser på Aasta Hansteen-området
som prospektivt, og ønsket oss en løsning som gir oss fleksibilitet i forhold
til framtidige funn av både gass og olje,
forteller prosjektleder Torolf Christensen.
Dermed ble flytere uten lagerkapasitet forkastet. Et feltsenter med kapasitet for framtidige funn av flytende gass
eller olje måtte ha lagerkapasitet.

Unik løsning
I valget av type flyter med lagerkapasi-

ALTERNATIVENE: Alternativene til utforming av feltsenter, fra venstre: Dypvannsflyter med lagerkap
tet for væske, sto det til slutt mellom
det bøyelignende Spar-konseptet, og
det tønnelignende konseptet fra norske
Sevan.
Det bøyelignende Spar-skroget gir
stor stabilitet i tung sjø, har lagerkapasitet for væske, og stor bæreevne for
prosessanlegg og boligkvarter. Dette
var viktige faktorer for valget av Sparplattform som konsept.
– En Spar-bøye gir et gunstig bevegelsesmønster under røffe værforhold,
noe som er viktig for arbeidsmiljøet og
sikkerheten om bord, sier Christensen.
Nok et teknologivalg var knyttet til

rørene som forbinder brønnene med
plattformen, stigerørene. Statoil landet
på stive stålrør etter studier av flere alternativer.
– Stive stålrør gir oss nødvendig
fleksibilitet og bidrar til at installasjonen oppnår et gunstig bevegelsesmønster. Dessuten var denne typen stigerør
den beste løsningen med hensyn til
sikker og effektiv drift, sier Christensen.

Fortøyning
Hvordan Aasta Hansteen-plattformen
skal fortøyes var også gjenstand for se-
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nativene

pasitet for væske, flyter på grunt vann tilknyttet subsea-anlegg, ren subsea-løsning, dypvannsflyter uten lagerkapasitet.
leksjon blant flere alternativer.
Rene ankerkjettinger blir enormt
tunge når havdypet er 1.300 meter.
Valg av ankerliner falt på fibertau, med
forsterkning av kjetting i begge ender.
I valg av type anker ble et torpedolignende anker vurdert skutt ned i havbunnen med stor kraft. Valget falt til
slutt på sugeanker, som settes ned som
et omvendt vannglass og fester seg til
havbunnen med vakuumkraft.

Morten Hofstad
mh@hblad.no 75070321

STIGERØR: Ulike alternativer som ble vurdert for utformingen av stigerør fra
bunnrammene opp til
plattformen. Statoil landet
til slutt på stive stålrør.

ILLUSTRASJON
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Nytt rør t
Aasta Hansteen utløser bygging
av en ny «E6» for norsk gass fra
Norskehavet til Europa.
Den 480 km lange rørledningen «Polarled», røret som skal knytte Aasta
Hansteen-feltet vest av Bodø til prosessanlegget til Ormen Langeterminalen i Nyhamna utenfor Molde,
vil åpne Norskehavet for flere andre
feltutbygginger.
Rørledningen og oppgraderingen av
landterminalen er beregnet å koste
rundt 25 milliarder kroner, et alminnelig enormt industriprosjekt i seg selv.
Rundt 50.000, 14 meter lange, rørdeler vil bli produsert i utlandet, og
transportert til midlertidige rørlager i
Norge. 325.000 stål går med til røret.
Stålrørene skal dekkes med en betongkappe, som enten vil bli påført i
Skottland, eller på lagerstedet i Norge.
Beregnet behov for betong: 250.000
tonn. Håndteringen av rørledningen
før utskiping til legging, er beregnet å
koste 300-400 millioner kroner.
Valg av lagersted for rørledningen
var ikke kunngjort da Petro Puls gikk i
trykken.
Under og over rørledningen skal det
dumpes knust steinmasse, trolig flere
millioner tonn.

FAKTA
Dette er Polarled
■ Rørledning for transport av gass fra
Aasta Hansteen-feltet i Nordland, 1.300
meter under havoverflaten, 300 kilometer i havet vest for Bodø.
■ 480 kilometer lang, 36 tommer i diameter, med endepunkt i Nyhamna på øya
Aukra utenfor Molde, med videre forbindelse til Storbritannia.
■ Røret vil få en transportkapasitet på 70
millioner standard kubikkmeter per dag,
til sammenligning nesten fem ganger
mer enn maksimal dagsproduksjon på
Skarv.
■ En 30 kilometer lang tverrforbindelse
til Kristin-plattformen, knytter Polarled
opp mot rørledningen Åsgard Transport,
som går til Kårstø i Rogaland og videre til
sentral-Europa.
■ Andre feltutbygginger som allerede
vurderes koblet til Polarled er Linnorm
(via Draugen), Zidane (via Heidrun). Koblingspunkt for grenrør vil bli satt inn i Polarled 60 og 173 kilometer sør for Aasta
Hansteen.
■ Partnere i Polarled: Statoil, Petoro,
OMV, Shell, TOTAL, RWE Dea, ConocoPhillips, Edison, Maersk Oil, GDF SUEZ.

VERDENS STØRSTE: Aasta Hansteen-plattformen plassert ved de 130 meter høye
tårnene på Helgelandsbrua.
FOTO: KARI-ANN DRAGLAND STANGEN/AKER SOLUTIONS, MONTASJE: ARNT JOHANSEN

Skrog og dekk kobles sammen
Morten Hofstad
mh@hblad.no 75070321

Både det nær 200 meter lange sylinderformede skroget til plattformen, og
dekket, skal bygges av Hyundai i SørKorea. Begge enhetene skal fraktes til
Norge for sammenstilling et sted på
norskekysten, før den ferdige plattformen slepes ut på feltet en gang i løpet
av 2. halvår 2016.

– Vats i Rogaland er vår referanse i
valg av sted for sammenstilling av plattformen. Så vurderer vi andre alternativer opp mot Vats, der naturgitte forutsetninger er første kriterium. Sammenstillingen av plattformen vil kreve såpass omfattende rigging og infrastruktur at det er viktig å få til en fornuftig
etterbruk av de investeringer som blir
gjort, sier Torolf Christensen til Petro
Puls.
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til 25 milliarder

MEGA-RØR: Rørledningen «Polarled» fra Aasta Hansteen til Nyhamna utenfor Molde vil utløse flere andre feltutbygginger.

ILLUSTRASJON: STATOIL
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Med i det
gode
selskap
Øystein Barth Heyerdahl deltar
i planleggingen av årets ONS
Norway 2013 i Stavanger.
Morten Hofstad
mh@hblad.no 75070321

Annet hvert år utgjør den internasjonale oljemessen ONS i Stavanger en av
de viktigste møteplassene for olje- og
gassindustrien.

Bare Norge
I august i år går nyskapingen ONS
Norway 2013 av stabelen i oljehovedstaden, et initiativ for å gi rom for eksponering av norsk sokkel i mellomårene mellom den ordinære ONS-messen.
Øystein Barth-Heyerdahl fra Sandnessjøen er hentet inn som medlem av
programkomiteen for ONS Norway
2013.
– Dette blir en ny møteplass for industrien, og et unikt forum for å knytte
kontakter. Jeg skal bidra til å sette Helgeland på kartet på en ny og positiv
måte, sier Barth-Heyerdahl, som er
daglig leder i Helgeland V&M AS i
Sandnessjøen.
Fra små og mellomstore
Programkomiteen i ONS Norway ledes av Olav Fjellså fra BP. Øvrige medlemmer er Johannes Kjøde fra Oljedirektoratet, Nina Hess fra Well Innovation, Jan Fredrik Nantvedt fra FMC

Technologies og Anne Wenche Goa
Østhus fra Aker Solutions.
– I komiteen sitter folk fra både små
og mellomstore bedrifter, fra operatørene, og fra myndighetene. Slik får vi
hele bredden, også geografisk, sier
Fjellså.

Oppfattes som nytt
Daglig leder i stiftelsen ONS, tidligere
ordfører i Stavanger, Leif Johan Sevland, sier formålet med ONS Norway er
å skape et møtested for alle aktører på
norsk sokkel.
– Responsen har vært veldig positiv.
Initiativet oppfattes som noe nytt, sier
Sevland.
– Hvordan blir profilen på årets arrangement?
– Teknologiutvikling på norsk sokkel
blir et sentralt tema. Mens ONS er en
stor internasjonal møteplass, vil ONS
Norway gå mer rett på forretningsmuligheter på norsk kontinentalsokkel.
Helgeland kommer til å være godt synlig, lover Nils Johan Sevland.

Jeg skal bidra til å
sette Helgeland
på kartet på en ny og
positiv måte.
Øystein Barth-Heyerdahl

TIL STAVANGER: Daglig leder i Helgeland V&M, Øystein Barth-Heyerdahl.
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FOTO: MORTEN HOFSTAD
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Norsk vekst i Ru
Det norske leverandørselskapet
Reinertsen har jobbet i
Murmansk siden 2005, og leverer nå utstyr til norsk sokkel.
Reinertsen North West Russia (NWR)
har forventninger til at de påviste gassreservene offshore Russland skal gi
muligheter for leverandørindustrien på
land. Satsingen skjer fra den isfrie havna i Murmansk, der selskapet har drevet
produksjon siden 2005.
Reinertsen NWR siktet seg inn mot
gjennomføring av store prosjekter innen olje- og gassindustrien.
– Etableringen av Reinertsen NWR
er viktig for å kunne være i posisjon til
et kommende spennende marked.
Etableringen var også viktig før å kunne bedre konkurransekraft og kapasiteter innen fabrikasjon, sier Jan Atle
Lund, avdelingsleder i Reinertsen
NWR.

Satser på ingeniører
Engineeringkompetanse er hjørnesteinen i Reinertsens daglig virksomhet.
– Våre prosjekter er flerfaglige og går
gjennom mange faser. Primært går vi
etter EPCI prosjekter. Her er det et
gjensidig avhengighetsforhold, ifølge
Lund.
Den første leveransen fra Reinertsen
NWR var stålkonstruksjoner for Statoils KECU (Kollsnes Export Capacity
Upgrading). Det ble rekruttert rundt
40 russiske fagarbeidere og malere, som
ble sertifisert etter internasjonal standard for olje- og gassindustrien.
Først var det stålkonstruksjoner av
karbonstål, og etter et års tid startet rørproduksjon med ulike typer rustfrie/hvite materialer og GRE (glassfiberarmert epoxy).
I 2006 etablerte Reinertsen en teknisk avdeling rettet mot opplæring av
unge russiske ingeniører fra Murmansk, og et år senere flyttet Reinertsen verksteder og engineeringavdelingen til Abram-Mys, bebyggelsen
på den andre siden av Kolafjorden,
hvor selskapet er lokalisert nå.
– Vi startet i 2005 med et prosjekt i
tilknytning til Kolsnes gassproduksjon.
Siden har det vært Tyrihans, HNPG,
Alve, Sigrid, Morvin, Troll B, TCM,
Heimdal Extended Life, Svalin C, EPC(I) prosjekter onshore, offshore, topside og subsea, legger Jan Atle Lund til.
Nå deltar Reinertsen NWR i prosjektet Heimdal Extended Life og Svalin C. Reinertsen NWR leverer også til
landbaserte byggeprosjekter og annen
industri. Selskapet leverer en god del til
bygging av skoler, boligprosjekter, etc.
I dag har selskapet vokst til rundt 400
medarbeidere.
Kompetanse
– Sentralt i organisasjonen står HMSarbeidet. Her er det ikke rom slakke og
det er tett oppfølging fra våre kunder,

MODULER: Større komponenter til
landanlegg og offshoreinstallasjoner i
Norge har blitt levert fra Reinertsen i
Murmansk.
FOTO: REINERTSEN

PRODUKSJON: Fra produksjonshall.
FOTO: REINERTSEN

FAKTA
Handel med Norge
■ Handel mellom Murmansk-regionen
og Norge økte med 20 prosent i 2011 fra
året før til 248 millioner dollar.
■ Norge er et av Murmansk største utenlandske handelspartnere, og tar fjerdeplass etter Nederland, Kina og USA.
■ Handel med Norge utgjør 7,2 prosent
av den totale utenlandske omsetningen i
Murmansk, hvor eksport av flytende konstruksjoner er spesielt viktig.
■ Norske investeringer i Murmansk i
2011 økte med 7,7 prosent i forhold til
2010 og utgjorde 17,8 millioner dollar.
Dette er 61 prosent av alle utenlandske
investeringer i regionen. De fleste av de
norske investeringene er i industri, varehandel og service.

sier Jan Atle Lund.
Kompetanseoverføring til den russiske organisasjonen omfatter engineering, planlegging, innkjøp, logistikk,
sveising, elektro, instrumentering, løfteoperasjoner, loadout, NDT/testing,
overflatebehandling og isolering.
I 2011 ble en modul på 400 tonns
sendt til Norge for installasjon ved et
raffineri, den første i sitt slag produsert

i Murmansk. Modulen ble gjort ferdig
med alle installasjonsarbeider før skipning til Mongstad.
– Fremover skal Murmansk ta større
jobber innen fabrikasjon, både onshore,
offshore topside, og subsea, forteller
Jan Atle Lund.

STORT ANLEGG: Reinertsen har vokst
til rundt 400 ansatte i Murmansk på få år.
FOTO: REINERTSEN
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Fremover skal Murmansk ta større jobber
innen fabrikasjon, både onshore,
offshore topside, og subsea.
Jan Atle Lund
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤ ➤ ➤
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Murmansk er hovedstaden i olje
➤ ➤ ➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

Reinertsens topp moderne verksteder
er i kontinuerlig dialog med ingeniørene, og sørger for effektiv og presis
fabrikasjon og installasjon.
– Murmansk leverer akkurat samme
kvalitet som om vi gjør jobben i Norge.
Det er også helt nødvendig. I olje- og
gassbransjen finnes ingen landegrenser
når det gjelder HMS og kvalitet, forklarer Jan Atle Lund.
Reinertsen har også verksted i Orkanger. Murmansk-verkstedet er 15
dekar større enn i Orkanger og kan
derfor utføre andre typer prosjekter.
– Murmansk vil i større grad ta hånd
om våre største prosjekter, mens Orkanger skal jobbe mer mot vedlikeholdsog modifikasjonsmarkedet. Murmansk
jobber like integrert med Norge som
våre andre etableringer, sier Lund.
Selskapet i Murmansk bruker samme
teknologi knyttet til fabrikasjon av stålstrukturer og moduler for produksjonsanlegg. NDT-laboratorium inngår som en naturlig del av kvalitetssjekk
på de produkter som produseres i
verkstedet.
– Reinertsen er avhengig av at vareflyt mellom landene fungerer godt. Vi
er rutinerte innen dette nå, og det
fungerer godt. Det er avgjørende for at
Murmansk skal være en attraktiv lokasjon i det internasjonale markedet, sier
Lund.

Shtokman
Reinertsen håper fortsatt at utbyggingen av det enorme Shtokman-feltet skal
bli noe av, 290 kilometer vest for Novaja Zemlja, 650 kilometer fra Murmansk.
– Vi har lagt inn anbud på store deler
av subsea-prosjektet. Alt ligger klart for
gjennomføring. Grunnet mange utsettelser av Shtokman, har vi måtte gå
etter andre prosjekter inntil videre, sier
Lund.
Planen er at Reinertsen i Murmansk
i år skal vokse med flere ingeniører.
Selskapet vil utvikle anlegget videre, og
ytterligere å øke sin fabrikasjonskapasitet.
– Vi håper å kunne ansette mange

Reinertsen er
avhengig av at
vareflyt mellom landene
fungerer godt. Vi er rutinerte innen dette nå, og
det fungerer godt.
operatører fremover, men det fordrer
også at lokale prosjekter blir materialisert, forklarer Jan Atle Lund.
Lund mener Russland tilbyr mye
kompetent arbeidskraft.
– Slik sett, er det fullt mulig å realisere store deler av aktiviteten basert på
russisk arbeidskraft. I et mer internasjonalt bilde, blir det spennende å se
hvordan kostnadsutviklingen blir i
Russland.

Investeringer i Russland
I siste årene har norske virksomheter
aktivt invester i Russland. Det er nå 34
selskaper med norske investeringer i
Murmansk-regionen. Blant selskapene
er elektronikkselskapet BR Electronics,
betongprodusenten Ølen Betong, hotellet Park Inn Polyarnye Zori, banken
DnB NOR Monchebank.
Reinertsen NWR gjennomfører
prosjekter primært for oljeselskapene,
og har spesialisert seg på offshore/onshore prosessanlegg, og moderne undervannssystemer. Reinertsen også
spesialisert seg på produksjon av metallkonstruksjoner til olje- og gassindustrien.
– Olje- og gassindustrien er en av de
viktigste for oss, fordi det involverer så
mange selskaper. Vi håper på positive
nyheter i nye utviklingsprosjekter.
Murmansk er hovedstaden i olje- og
gassindustrien, sier handelsattache
Knut Mugaas.
Lokale russiske bedrifter har begrenset erfaring med arbeid på sokkelen. En annen ulempe er byråkrati
med papirarbeid.

Sergey Surovtsev
desk@hblad.no 75070300

I olje- og gassbransjen finnes ingen
landegrenser når det gjelder HMS
og kvalitet.

FERDIG VARE: En modul produsert av Reinertsen i Murmansk løftes inn på Heimdal-plattformen.

Vil du påvirke vår framtid?
En av Norges beste regioner innen vekst, inovasjon og nyetablering
finner du på Helgelandskysten.
Regionsenteret Sandnessjøen med omkringliggende kommuner er inne
i en stor og spennende utvikling, spesielt innen olje- og gassektoren hvor
det kommer til å bli rekruttert mange nye hender i årene fremover.
Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord kommune er en stor arbeidsgiver
med over 1000 ansatte og vi har hele tiden behov for nye medarbeidere.
Alle ledige stillinger i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord
finner du på www.alstahaug.kommune.no

– Vil du?
F
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e- og gassindustrien.

SJEFEN: Jan Atle Lund, Reinertsen AS i Murmansk.

FOTO: SERGEY SUROVTSEV

Vi har etablert

ny terminal på Horvnes
i Sandnessjøen

FOTO: REINERTSEN

For ytterligere informasjon, ta kontakt:

Tlf. 75 12 85 00
E-post: bilavdelingen@meyership.as

OPPLÆRING: Russiske operatører får samme opplæring og kompetanse som kolleger i andre land.
FOTO: REINERTSEN

www.meyership.no
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Klimaet i Arktis
Klima i Arktis er i endring.
Sergey Surovtsev
desk@hblad.no 75070300

Ifølge satellittdata fra U.S. National
Snow and Ice Data Center, har utbredelsen av havis i Arktis sunket til et historisk minimum.
Årets utbredelse nådde sitt minimum
på 3,4 millioner kvadratkilometer,
mens forrige rekord var 4,2 millioner
kvadratkilometer i 2007.
– Det er store naturlige svingninger i
temperaturen i Arktis. Vi har imidlertid
sett en drastisk temperaturøkning i de
siste ti årene, og i september 2012 var
isutbredelsen i Arktis på sitt minste
siden målingene begynte i 1970, sier
Torill Engen Skaugen, forsker ved Meteorologisk Institutt i Tromsø.

Olje og gass
Ifølge amerikanske forskere ble deler av
Arktis varmet opp til 14 grader celsius
på slutten av august i 2012. En effekt av
varmere vær og mindre havis, er at mulighetene for nye olje- og gassutbyggi-

nger kan åpne seg lenger nord enn tidligere.
– Det som ble rapportert fra den
amerikanske delen av Arktis er ikke en
tilstand som varte over lang tid, bare
noen dager. Vi har også observert kortere perioder med meget varm luft i vår
del av Arktis (Svalbard). Det er imidlertid de langsiktige endringene har
størst betydning for isutbredelse, flora
og fauna. Hvorvidt olje- og gassresursene blir lettere tilgjengelig på grunn av
stigende temperatur i Arktis, ligger
utenfor vår kompetanse å vurdere, sier
Skaugen.

Is, atmosfære og sjø
Meteorologisk Institutt i Tromsø gjennomfører undersøkelser av atmosfæren
i Arktis.
– Vi har en egen tjeneste som overvåker
ishavsstasjonene. Meteorologisk Institutt deltar nå i flere internasjonale prosjekter. Vi deltar i flere internasjonale
forskningsprosjekter på klima. Disse er
finansiert av Norges forskningsråd eller

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

EU-kommisjonen. Vi forsker på atmosfære, snø og hav, både historisk utvikling av klima og fremtidsklima, forteller
Skaugen.
– Temperaturen viser en kraftig økning de senere år. Vi er ganske sikre på
at denne vil fortsette som følge av
menneskeskapte klimagassutslipp, sier
Skaugen.
I oktober 2012 møttes arbeidsgruppen International Ice Charting Working Group (IICWG) i Tromsø.
«At isen trekker seg tilbake øker utviklingsmulighetene innen olje, gass og
mineralvirksomhet, hvilket igjen medfører økt skipsaktivitet. Land som produserer informasjon om isforhold og
isfjell for å sikre disse aktivitetene vil
fortsette arbeidet med å øke kvaliteten
på sine tjenester, for å møte behov og
sikre liv og verdier for dem som jobber
i arktiske strøk», heter det i en rapport
fra arbeidsgruppen.

Svalbard varmt og vått?
Ifølge resultater fra Meteorologisk Institutt, tall fra det nasjonale systemet
for miljøovervåking på Svalbard og Jan
Mayen – MOSJ, viser at temperaturen
ved Svalbard lufthavn i gjennomsnitt
har økt 2,5 grader celsius de siste 100
år, noe som er tre ganger så mye som
den globale temperaturøkningen i
samme periode.
Norske forskere minner om at det
har vært mye uvanlig vær over den arktiske øygruppen i starten av 2012. 30.
januar opplevde forskerlandsbyen NyÅlesund på Svalbard tidenes nedbørrekord, da 116,8 mm nedbør kom på bare
ett døgn.
Kraftig nedbør i kombinasjon med
de høye temperaturene medførte flere
sørpeskred i dette området. Infrastruktur i Longyearbyen ble ødelagt. Veiene
og en bro ble skadet, slik at biltrafikken
ble stengt. I tillegg ble det advart mot å
bevege seg i terrenget på grunn av stor
skredfare. Svalbard lufthavn ble stengt.
Norske eksperter sier slike perioder av
vinter med mildvær og nedbør som
regn, etterfulgt av kaldere vær, ofte
fører til et isdekke i snøen eller på
grunnen. Svalbard-reinen kan få problemer med å slå seg gjennom dette isdekket for å komme til maten, og det er
ennå uvisst hvilke konsekvenser 20112012-vinteren får for bestanden. Planter kan også skades av slikt vær.
Russland har mest lang linje av kysten i
Ishavet, så Russland har det største
området i Arktis.
– Russisk forskning i Arktis er omfattende, understreker Skaugen.
Venter økning
Ifølge rapporten av seniorforsker i Meteorologisk Institutt, Inger HanssenBauer, «Klima i Norge 2100», vil det
bli varmere i alle landsdeler og i alle
årstider.
Årsmiddeltemperaturen i Norge kan
forventes å øke med 2,3 til 4,6 grader
innen 2100.

AURORA BOREALIS: Arktisk vinter har blitt varmere.
– Vi kan vente mer nedbør i hele
landet. I gjennomsnitt for Norge vil
årsnedbøren øke med 5 til 30 prosent
mot slutten av århundret, sier Inger
Hanssen-Bauer.
Meteorologene forventer at snøsesongen blir kortere i hele Norge. Reduksjonen blir størst i lavlandet, hvor to-tre

PETRO PULS NR 1 – 2013

37

s blir varmere

FOTO: VIBEKE REINSERTSEN

måneders reduksjon forventes mot
slutten av århundret.
Ifølge verdens meteorologiske organisasjon, har arealbruksendringer (for
eksempel avskogningen for å lage landbruksområde) ført til endringer i
mengden sollys som reflekteres fra
bakken tilbake til verdensrommet

(overflaten albedo). Omfanget av disse
endringene er anslått til å være om lag
en femtedel av tvang på det globale klimaet på grunn av endringer i utslipp av
klimagasser.
Om lag halvparten av arealbruksendringer er anslått å ha skjedd under
den industrielle tidsalder, og mye skyl-

des utskifting av skog ved landbruksbeskjæring og beiteområder over Eurasia
og Nord-Amerika. Den største effekten
av avskoging er anslått til å være på
høye breddegrader hvor albedo på snødekte land, tidligere skogkledd, har økt.

I september 2012
var isutbredelsen i
Arktis på sitt minste
siden målingene
begynte i 1970.
Torill Engen Skaugen, forsker
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Lofoten, Vesterålen og Senja er først og fremst gjort til et
område hvor det eneste som teller er det politiske spillet.

Det blir boring
Hva er det med
klimautslippene i
Lofoten, som gjør dem så
mye verre enn de utslippene SV har akseptert
lenger nord?
at partiet i valgkampen skal være en
garantist for en forsvarlig og miljøvennlig ressursforvaltning. Hvorvidt
dette betyr et ja eller nei til boring i de
omstridte områdene skal avgjøres ved
votering på Senterpartiets landsmøte,
forteller hun oss som måpende prøver å
forstå hva partiet vil.
Framgangsmåten betyr ganske enkelt at dersom ja-mannen Borten Moes
standpunkt vinner fram på dette landsmøte – hvilket ikke er utenkelig – så er
altså boring ifølge Senterpartiet det
mest miljøvennlige standpunkt.
Det minner sterkt om Fremskrittspartiet som har vedtatt at de ikke tror
på klimaendringene og at endringene
derfor ikke er reelle.
SV har i de innledende rundene satset på klimakortet i sin kamp mot boring. Det er sympatisk, men hva er det
med klimautslippene i Lofoten, som
gjør dem så mye verre enn de utslippene SV har akseptert lenger nord?
Eller for den saks skyld da de sa ja til å
åpne ei ny gruve på Svalbard?

kommentar
.

SPÅMANN. For noen år siden skrev en
god venn av meg Svalbards historie.
Han kan sitt fag, og har i tillegg professortittel. I boka er han så langt bare
tatt i én feil, og feilen oppstod da han
gikk fra å være historiker til spåmann.
Han samlet all sin visdom og konkluderte med at gruva Svea Nord aldri
ville bli åpnet på Svalbard.
Noen år seinere var nettopp Svea
Nord ikke bare ei nyåpna kullgruve, det
var også i noen år den reneste gullgruva
for det gamle gruveselskapet. Fortsatt
er det produksjon i gruva. Overskuddet
er av grunner som ikke tilhører denne
kommentar, forsvunnet.
Min venn professoren har gitt ut en
revidert utgave av Svalbards historie.
Slik har han, i likhet med mange andre,
erkjent at det er vanskelig å spå resultatet når det politiske spillet spiller på
sitt kraftigste.
KJENNER SPILLET. Jeg har ingen professortittel, men jeg har levd midt i det
politiske spillet det meste av mitt liv.
Herfra har jeg sett hvordan terrenget er
tilpasset kartet i sak etter sak. Jeg har
sett hvordan makta rår og har tatt seg
til rette. Jeg har sett hvordan politiske
motstandere finner hverandre der hvor
ingen skulle tro det var mulig å finne
fram i det hele tatt. Framfor alt har jeg
sett hvordan politiske standpunkt
glemmes når spillet overtar.
Spørsmålet om oljeboring utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja har alle
kjennetegn på et politisk spill.
Man kan, med rette, mene at spørsmålet er for alvorlig til å bli gjenstand
for politisk spillfekteri på samme måte
som man kan protestere mot den
kongelige påstanden om at engler finnes.
Siden forrige stortingsvalg har det
kontroversielle havområdet gjemt seg
et stykke under radaren. Det betyr ikke
at området ikke har fått stor oppmerksomhet i for eksempel Arbeiderpartiets
industrifraksjon, Olje- og energidepartementet eller oljeselskapene. Det har
vært jobbet på kammerset hver eneste
dag, mens fraværet av åpen debatt og en
tilsynelatende fredstilstand har vært
brukt til en elegant åpning av det som
ellers ville vært en rekke svært kontro-

KART: FISKERIDIREKTORATET

versielle felt lenger nord. Dette har
skjedd uten diskusjon om klimautslipp,
og sårbare fiskerier og utslipp som det
ikke finnes verken utstyr eller mannskap til å ta seg av.
Alt dette fravær av politisk kontrovers skyldes i hovedsak at motstanderne
av boring utenfor Lofoten, Vesterålen
og Senja har konsentrert seg om nettopp dette området. Og latt alt annet
fare forbi.
ÅPNET DET MESTE. I dette politiske
klimaet har tilhengerne av økt petroleumsaktivitet i nord gnidd seg i hendene og mesket seg med en oljesmurt
adgang til ressursene i nord. Om områdene lenger sør har de samme tilhengerne sagt lite, så lite at motstanderne nå i fullt alvor framfører argumenter om at de har stoppet LO-VE
to, eller er det tre ganger, og at de derfor skal klare å stoppe det en gang til.
Sannheten er at de har ikke stoppet
noe som helst. I stedet har de åpnet det
meste. SV har i tillegg glemt at deres
krav om vern av Lofoten og Vesterålen

ved forrige valg nærmest raderte partiet
ut av Nordlands-politikken. Muligens
er de nasjonale petroholikerne blitt så
velfødd at det kan tilfalle SV er par
ekstra prosentpoeng ved valget, uten at
det forandrer noe som helst.
Senterpartiet må også ha trodd at
taushet betyr samtykke, og griper ved
inngangen til den egentlige kampen
om LO-VE til det de kaller et kompromiss. Kompromisset er for alle formål nasjonalt uinteressant all den tid
det overordnede formål med kompromisset er å berge eget parti.
Med en selvvalgt forakt for alle faglige instanser insisterer Sp-leder Liv
Signe Navarsete, som er motstander, på

Sannheten er at
de har ikke
stoppet noe som helst.
I stedet har de åpnet det
meste.

PÅ GUMMISÅLER. Jeg skal ikke
dømme om hva som er rett og galt
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja,
bare konstatere at området først og
fremst er gjort til et område hvor det
eneste som teller er det politiske spillet.
For fiskerne er det i tillegg en kamp om
næringsinteresser. En høyst reell kamp.
Og når spillet først er så åpenbart, så
er jeg ganske så sikker på at området
blir åpnet for petroleumsaktivitet. Til
slutt er det uansett makta som rår.
Skulle jeg, som professoren, ta feil, er
det neppe på grunn av motstandernes
politiske strategi. Det vil snarere skyldes tilhengernes overdose av testosteron. Som for eksempel Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri, Olje
& Gass, som forleden på et oljeseminar
fortalte oss at «fisk er bare småting».
Jeg har aldri tenkt på Kyllingstad
som spesielt musikalsk, men at han er
fullstendig tonedøv i sin iver etter leveranser til oljeindustrien, skaper neppe
jubel. Ikke en gang blant hans meningsfeller.
Der har man nemlig lært seg å gå på
gummisåler når det er nødvendig.

Arne O. Holm
Spesialrådgiver
Nordområdesenteret,
Universitetet i Nordland
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