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3-4-5 H
«3H» har blitt en politisk merkelapp for
ambisiøse offshore-byer i Hammer fest,
Harstad, og Sandnessjøen/Brønnøysund
på Helgeland. Ordførere fra de tre H-ene
stiller villig opp for fotografene ved store
anledninger, som da Statoil åpnet storsatsingen Drift Nord i Harstad 15. mai.
Formålet med å opptre sammen skal være
å signalisere at «olje – det er oss» til
omverden. De tre H-ene har oppnådd mye,
og tror på enda mer i fortsettelsen.
Men denne våren har nok en «H» meldt
seg på kappløpet om industrietableringer.
Honningsvåg i Nordkapp kommune er
spådd ei spennende framtid etter at Statoil
har lokalisert en landterminal for det kommende oljefeltet Johan Castberg (tidligere
Skrugard) til bygda Veidnes. Husprisene
smalt i været på nyheten. Finnmarkingene
har trua.
«4H».
Hadsel i Vesterålen, med kommunesentrene Stokmarknes og Melbu, starter
også på «H». For alt vi vet kan dette bli den
femte H-en i nordnorsk petro-sammenheng. Først må omstridte havområder
åpnes for leteboring, og i det spørsmålet
hersker det som kjent fortsatt mye tro og
tvil. Vi er usikre på om åpningsprosessen
vil gå så raskt som mange tror.

TIL TJENESTE: Hans Ivar Henriksen skaffer vernesko og transport til båtmannskap.
Side 4-7

Utviklingen av petro-næringene i nord går
raskt. For raskt, mener fagfolk og forskere,
som har begynt å slå alarm. Politikerne kan
se ut til å havne i bakleksa til tross for at industrien planlegger investeringer for flere
hundre milliarder kroner i utbygging av
Aasta Hansteen, Johan Castberg, Goliat, og
store leteprogram helt øst til russergrensa.
Industrien skylder på at prosjektene er så
svære, og har så marginal lønnsomhet, at
de må forbeholde seg retten til å diktere
utbyggingsløsninger til politikerne.
I denne uhyre spennende epoken for den
nordlige landsdelen, har vi som ambisjon
å formidle hva som foregår i bransjen, også
i kulissene. Oljeselskapene må gjerne
skryte av at de bygger landet, men vi
andre vil ha et ord med i laget, og ei hånd
på rattet. Da er kunnskap første bud.
Vi prøver å bidra med vårt.

3H: Ordførerne i Harstad, Hammer fest, og Alstahaug og Brønnøy på Helgeland gjør seg
bemerket.
Side 10-17
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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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ANKOMST: Crewet fra Færøyene kommer i chartret fly og skal kjøres til Helgelandsbase i Sandnessjøen.

– Verdens be
En flybuss som fikser vernesko
for olje-pendlere? Det er Hans
Ivar Henrisen, det.
Offshore-pendler Egil Lund fra øykommunen Lurøy på Helgeland skrev
et leserinnlegg i Helgelands Blad der
han utnevnte flybussen fra Helgeland
Transport Service til «verdens beste».
– Dette er landets beste flybuss, for
ikke å si verdens beste. Flybussen henter folk på privat adresse, den bringer
til privat adresse. Er det turister med på
turen til og fra flyplassen, så guider sjåførene og forteller om lokale attraksjoner og tilbud. Båtmannskap blir
hentet og brakt til og fra båtene ved kai.
Dette er noe de ikke opplever i noe
annen havn, jublet Egil Lund.
– Vi sier aldri nei, smiler daglig leder
og sjåfør i Helgeland Transport Service
(HTS) i Sandnessjøen, Hans Ivar Henriksen.

Rask vekst
På få år har Henriksen utviklet en transportbedrift med seks busser, og enda
flere faste og innleide sjåfører.
De som reiser til og fra Sandnessjøen, lokale innbyggere, eller folk som
besøker stedet for første gang, er alltid
imponert over flybussen. Kundene lu-

rer på det meste, om reisen videre,
værmeldinger og om Helgeland. Flybussjåføren er den første eller siste tilreisende møter og informasjonsbehovet er stort.
Spørsmålet som gjerne kommer først
opp er «hva gjør du i Sandnessjøen
da?». For kundene er overrasket over

servicen. Henriksen og hans mannskap
henter deg på døra, og får deg trygt
frem og i rett tid dit du skal.
– Flybussen er selve stammen vår, det
er den vi er kjent for. Samtidig er vi
agent for Hertz bilutleie og har utkjøring av Jetpak. Firmaet har vokst voldsomt de siste årene, i hovedsak på

Vi sørger for at
alle skal få det så
enkelt som mulig.
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VIP-BEHANDLING: Passasjerene hilser på Henriksen mens de blir møtt og får hjelp med bagasje og utstyr ute på rullebanen.

este flybuss
grunn av oljebasen, forteller Henriksen
og starter motoren på flybussen. Vi skal
til flyplassen, for å hente et båtmannskap som skal videre til oljebasen
og over i en supplybåt.
– Vi sørger for at alle skal få det så
enkelt som mulig. I dag er det mannskapsbytte, og vi ordner mange store og
små detaljer for de som kommer og
drar. Folk har reist langt eller vært ute
på feltet i lang tid, da er det hyggelig å
være behjelpelig, sier Henriksen mens
vi svinger inn på rullebanen.
Besetningen fra Færøyene kommer i
chartret fly, og hilser kjenning på sjåføren fra HTS idet de får hjelp med
bagasje og utstyr. En av mennene forteller at han trenger nye vernesko.
– Vi har allerede ordnet sko, de blir
levert etter vi ankommer basen, forteller Henriksen.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤ ➤ ➤

KJENNING: Hans Ivar Henriksen slår av en prat med pilotene, og inviterer dem på kaffe hvis de har tid.
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FRAKT: Pakketransportør Svein Gunvald Ingebrigtsen på tur inn til Helgelandsbase med dagens Jet-pak.
➤ ➤ ➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

Arbeidsmengden har økt i takt med utviklingen av forsyningsbasene i Sandnessjøen. I HTS er det nå syv ansatte på
full tid, samt flere timesjåfører for å få
kabalen til å gå opp. I Mosjøen har selskapet etablert eget verksted, som sammen med turbussvirksomheten, som
blir styrt av Kåre Bergsnev. Turkjøring
er en del av servicen. Seks busser som
tar seg av barn, eldre, lag- og foreninger. Henriksen tror ikke det blir flere
utvidelser akkurat nå.
– Vi har ansatt en regnskapsfører på
kontoret, som holder orden på tallene
og skal holde oss i ørene hvis vi får en
god ide, ler Hans Ivar Henriksen lurt.
For hvis behov og etterspørsel øker
enda mer, må det selvfølgelig tas under
vurdering.
Etter å ha jobbet i Posten i 14 år,
drosje i 10 år, og ansatt som sjåfør i flybussen, skulle man tro at en person
kanskje fikk nok av den hektiske livsstilen.
– Jo, også jeg blir lei. Før var det
morsomt å kjøre på langferie, å høre
regnet tromme mot taket på Campingvogna. Nå spør jeg barna om vi ikke
heller skal ta oss en tur til Syden. Samtidig kjører jeg mindre enn før, er det
nok folk på jobb, kan jeg holde meg på
kontoret, så jeg merker at jeg har begynt å begrense meg litt, sier Henriksen.
Å drive denne type virksomhet krever gode ansatte, som ikke bare fungerer som alt-mulig-menn, men som
også tar et tak når det trengs.

YNGST I GJENGEN: Sjåfør Martine Hana Pettersen kjører natt og leverer Helgeland
Arbeiderblad. 20-åringen stortrives som sjåfør sammen med resten av HTSgjengen.

Startet hos Svigerfar
For fire år siden hadde Henriksen
oppstillingsplass hos svigerfaren Erling
Skjevelnes' transportfirma.
– Vi så etterspørselen øke, vi trengte
flere sjåfører og bedre plass. I lokalene
til Shell-bygget har vi fått det veldig
trivelig, albuerom, og ligger mer sentralt til, forteller Henriksen.
I resepsjonen har flere av sjåførene
satt seg ned med en kopp kaffe før de
skal ut på neste oppdrag. Praten går
lett, om motorer, skifting av hjul og
konfirmasjoner som er rett rundt
hjørnet. Svein Gunvald Ingebrigtsen
balanserer telefoner, kaffe og har handsfree godt plassert på øret. Han har
vært oppe siden 05:00, flystreiken er ett
faktum, og folk har tidlig begynt å etterspørre leiebil.

PÅ ETT BRETT: Mange jern i ilden med flybuss, Hertz bilu
Sørnes, logistikkansvarlig/sjåfør Svein Gunvald Ingebrig
– Det ordner seg, det ordner seg,
smiler Ingebrigtsen, som i tilegg til logistikken på HTS, også har fått ansvaret for å sette opp kjørelister for pasienttransport, i så godt som hele NordTrøndelag fylke.
– De var litt lite folk på «Lenes
Bussreiser» i Levanger, sier han.
Inn kommer også sjåfør Martine
Hana Pettersen. 20-åringen skiller seg
litt ut fra resten av gjengen. Hun kjører
ut Helgeland Arbeiderblad om natta.
Jobben synes hun er veldig fin.
– Hun drar ned snittalderen ganske
kraftig, ler gutta rundt kaffebordet.
– Jeg har en kompis som startet med
avisutkjøring. Når han har blitt gammel
nok, kjører han flybussen blant annet.
Det synes jeg er flott å se, at du har
muligheter til å jobbe deg oppover i et
yrke. Om kjøring blir min vei videre vet
jeg ikke, er jo bare 20 år, men når du
jobber med så hyggelige folk som her da er det veldig vanskelig å slutte, smiler Martine Hana Pettersen.

Tekst og foto:
Vibeke Reinertsen

PETRO PULS NR 2 – 2013

utleie og Jetpak. HTS har utvidet til syv sjåfører og flere timessjåfører. F.v.: daglig leder Hans Ivar Henriksen, regnskapsfører Guro Åsen, tursjåfør Tor Arne Grønnevik, renholder Ingjerd
tsen, sjåfør Martine Hana Pettersen og sjåfør Kjetil Karlsen.

RETT OMBORD: Det er dagen for mannskapsbytte, og Hans Ivar Henriksen har levert første pulje om bord til supplyskipet «Sjøborg», som bærer færøysk flagg.
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Lærlingen har
Verdens nordligste petroby,
Hammerfest, er moden
for større oppgaver.
Hammerfest kommune har de siste
årene jobbet intensivt for å tilpasse seg
omveltningene som har fulgt med
byens posisjon på petroleumskartet.
Nå er læretiden over, og kommunen
rustet for kommende utfordringer.

Industri
Næringssjef Odd-Børge Pedersen
viser stolt fram rekken av bygninger
langs Strandpromenaden i sentrum.
Kulturhuset, Enis nybygg og to boligog kontorkomplekser pryder sjøkanten, og skaper håp i en by der innbyggerne før Snøhvitutbyggingen, var mer
vant til at folk flyttet vekk, enn at de
kom til.
– Langs denne strekningen skal det
nå bygges Smarthotell, og Apply Sørco, som har kontrakt på drift og vedlikehold på Goliat, er byggeklar på sin
tomt, sier han.

Oljebyer i nord
«3H»: Hammerfest
Harstad, Helgeland
Nærmere hundre petroleumsaktører
har til nå etablert seg i Hammerfest, de
aller fleste av dem vil ha behov for
arealer utenfor sentrum.
– Vi har fått klarsignal om å sette i
gang en utbygging av Strømsnes industriområde med et areal på 900 mål.
Dette området vil styrke oss og gjøre

kommunen i stand til å ta imot fremtiden, sier Pedersen.
Når det nye området står klart til
bruk om fem til seks år, vil Hammerfest kommune totalt ha 1.500 mål med
ferdig industriområde.
– I Barentshavet ligger det nå fem
rigger som periodevis vil trenge vedlikehold. Aktivitetene omkring dette
vedlikeholdet krever plass, men kommer til å skape flere hundre nye arbeidsplasser, sier Pedersen.

Bolig
Hammerfest kommune utvikler ikke
bare industriområder. Opparbeidelse
av nye boligområder er høyt prioritert,
og i bydelen Prærien finnes det nå

byggeklare tomter for 60 eneboliger
og 25 rekkehus.
– I tillegg til disse vil en ny bydel
med 200 boliger og forretninger bygges opp ved Storsvingen i Rypefjord,
sier han.
Størrelsen på dagens flyplass og avvikling av passasjertrafikk til og fra
byen, har ført med seg utfordringer.
– Heliporten er oppgradert og server nå fire forskjellige selskap som
driver med frakt av mannskap til og fra
feltene, men man har erkjent at Hammerfest nå har behov for en flyplass
med større kapasitet for flyvninger til
og fra byen. Hvor den fremtidige flyplassen vil ligge er ennå ikke klart. Et
område er ferdig utredet og skisser for
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blitt voksen
hvordan denne flyplassen kan se ut er
klare. Et annet område skal utredes nå.
Når utredningene er ferdige og finansieringen av flyplassen på plass, vil
kommunen være klar og til å ta imot
det meste, sier Pedersen.

Goliat
Eni satser stort i Hammerfest. På ei
tomt sentralt i byen, er landets andre
Eni-kontor snart innflytningsklart.
– De seksti som skal jobbe for lokalavdelingen i Hammerfest, er allerede
ansatt. Noen er allerede på plass i
byen, resten vil komme nå de nærmeste månedene, sier PR-mann Bjørn
Bjørgve.
En som allerede er på plass i Ham-

merfest, er boreingeniør Hans-Emil
Torbergsen (26). Fra sin plass i kontrollrommet overvåker Torbergsen de
mange skjermene som dekker bord og
vegger i rommet.
– Enis to nåværende kontrollrom
kommer til å øke til åtte etter flyttingen. Derfra skal Eni serve den flytende
produksjonsenheten og de 22 brønnene som etter hvert kommer i drift i
feltet. På skjermene her kan vi ha direkte kontakt med riggen, med hovedkontoret i Stavanger og leverandørene
våre på en og samme tid. Alle deler
samme informasjon her og nå. Dette er
nok det nærmeste man kommer et
perfekt samhandlingsrom, sier Bjørgve.

Hans-Emil Torbergsen henter opp
bilder på en av de fire storskjermene
som henger på veggen.
– Kurvene dere ser her viser boreaktiviteten på boreriggen Scarabeo 8
som borer i Goliat-feltet akkurat nå.
Signaler fra mange forskjellige sensorer på borestrengen, sendes fra undergrunnen og hit, og kan leses av og
kontrolleres på skjermen, sier han.
Goliat ligger vel åtte mil nord for
Hammerfest, og virksomheten der
foregår i et av verdens mest værharde
strøk.
– Vi har fire støttefartøy, blant annet
«Esvagt Eurora», knyttet til Scarabeo
8. Det skal alltid være en beredskapsbåt
der ute, sier Bjørgve.
– Vi opererer som et av de første
selskapene i arktiske strøk. Goliat er
første offshoreproduksjon i Barentshavet. Dette stiller helt spesielle krav
til sikkerhet, og vi blir daglig målt og
veid av presse, politikere og samfunnet
generelt. Løsninger vi velger skal leve

opp til krevende forventinger, og vi
skal holde vårt eget høye krav til sikkerhet for liv, helse og miljø. Godt
oljevern er avgjørende. Vi bruker blant
andre ting infrarød overvåkning og lydsensorer plassert på undervannsinstallasjonene. Det gjør oss i stand til å
se i stummende mørke, og til å fange
opp signaler fra selv ørsmå lekkasjer,
sier Bjørgve.
Enis flytende produksjonsplattform,
en Sevan 1000 FPSO (Floating Production, Storage and Offloading), ankommer Polarbase i Rypefjord sommeren 2014.
– Det kommer til å bli en livsopplevelse å se FPSOen inne ved havn, for
den vil ruve i landskapet med sine nitti
meters høyde. Ved Polarbase vil den
bli klargjort før den blir slept ut på
feltet, sier han.
Enis aktiviteter har gitt mange ringvirkninger. Leverandørindustrien stimuleres og fly- og helikoptertrafikk
øker ved flyplassen.
– Vi inntok tidlig en bevisst holdning til tildeling av kontrakter. Hele 60
prosent av disse har blitt tildelt norske
selskap, sier han og legger til at nordnorsk næringsliv er med og at dette vil
fortsette.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤ ➤ ➤
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DRIFTSSENTER: Italienske ENI etablerer driftssenter for Goliat-feltet. Boreingeniør Hans-Emil Torbergsen er på plass i kontrollrommet på kaikanten i Hammerfest.
➤ ➤ ➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

Da det første skipet med gass fra Hammerfest LNG (Liquefied natural gas)
tok seg gjennom Nordøstpassasjen i
november 2012, kortet det naturgassens vei til Japan betraktelig. Ferden
gjennom passasjen er et resultat av nytenking og evnen til å finne nye kjøpere
i et marked som har opplevd store endringer siden Hammerfest LNGs oppstart for snart seks år siden.
– Markedet i USA er borte på grunn
av utvinning av egen skifergass. I løpet
av kort tid er de ikke bare selvforsynt,
de snakker også om eksport. Vår markedsfleksibilitet har gjort oss i stand til
å tilpasse oss raskt og inngå mer kortsiktige kontrakter. Blant annet i det
europeiske markedet der vi kan bidra
med å løse utfordringer i forhold til
forsyningssikkerhet. Vi når både Rotterdam, steder i Middelhavet og England på en knapp uke, sier Øivind Nilsen, som er produksjonsdirektør ved
LNG-anlegget på Melkøya.
Naturgass vinner også terreng og
brukes i stadig flere sammenhenger,
blant annet er LNG en stadig viktigere
kraftkilde for industrien og som drivstoff for ferger, skip og busser.
– Fra 2017 stilles det strenge krav til
utslipp fra skip, og LNG kan bli løsningen for å redusere disse. Naturgass
benyttes nå i større grad også i NordNorge. Barents Naturgass leverer blant
annet til Macks ølbryggeri og til industriell produksjon av fiskekasser i Bodø,
sier han.
Hammerfest LNG er en av de mest
høyteknologiske arbeidsplasser i Norge, og anlegget er et «Mekka» for ingeniører. Ettersom aktørene har blitt
flere i nord, har også kampen om deres
arbeidskraft tiltatt.
– Vi er klare for talentene. Vi kan
tilby arbeid på en av de mest spennende
arbeidsplasser i Norge, teknologisk
sett. Rekrutterings- og opplysningsarbeid rettes mot alt fra barnehager til
universiteter.
Nilsen understreker at ryktene om at
satsing på naturgass fra Snøhvit ikke er
lønnsomt, er sterkt overdrevet.
– Det er ikke tilfelle at vi ikke tjener
penger på naturgass. Snøhvit har resultater på størrelse med storkonsernet
Orkla, og står i dag for fem til seks

SUPPLY: Polarbase vokser i takt med riggaktiviteten i det vestlige Barentshavet.
prosent av Norsk gasseksport, en gasseksport som på verdensbasis er betydelig, sier han.
Da utvinningen på Snøhvitfeltet
startet opp, regnet man med å kunne ta
ut 193 milliarder kubikkmeter gass.
Hammerfestanlegget skulle sysselsette
175 ansatte og ble bygget for en driftsperiode på tretti år.
– Vi huskes i dag på grunn av at vi

bommet på disse tallene. Feltet inneholder mye mer gass enn beregnet, og
man har senere funnet gass på flere felt
i Barentshavet. Anlegget har i dag 370
ansatte, og vi har fokus på levetidsforlengelse. Vi kommer ikke til å være ferdige her i 2037, fastslår Nilsen.

Polarbase
17. mai 2013, passerte NorSeaGroup-

eide Polarbase i Hammerfest, nok en
milepel i sin 30 år lange levetid. Selskapet åpnet da siste tilskudd, en ny riggkai, til det foreløpig 400 mål store
industriområdet i Rypefjord like utenfor Hammerfest. Dette betyr midlertidig ikke at Polarbase har nådd sitt ytterpunkt.
– Området strekker seg nå 1.600
meter fra den ene enden til den andre.
Vi har planer om å opparbeide ytterligere 300 mål i retning av sundet ved
basen, sier viseadministrerende direktør Ketil Holmgren.
Hver måned utvider selskapet sitt
området med masser til en prislapp av
en million kroner. Men det er det nylig
anlagte arealet som nå er i fokus hos
Holmgren og økonomisjef Viggo Karlstad.
– Dette området omfatter blant
annet et av fire kaianlegg som alle er
bygget for store belastninger. Den nye
kaia er sertifisert for rigg, og er rustet
med pullerter som tåler belastninger på
inntil 300 tonn. Området er tilpasset
behovet aktører i Barentshavet har for
riggvedlikehold, sier Karlstad.
Karlstad var en av aktørene som for
tretti år siden var med å etablere Polarbase. Han har vært sentral i basens
utrolige vekst de siste fem årene, der
rundt tretti firma i dag er etablert.
– Statoil og Eni disponerer de største
byggene på baseområdet. Oss-Nor og
Baker Huges etablerte seg nylig i tilknytning til baseområdet, og SAR er
snart innflytningsklar i sitt nybygg.
Inne på baseområdet er NOFO (Norsk
oljevernforening for operatørselskap)
stasjonert. Oljevernberedskapen er
omfattende. NOFO-hallen huser utstyr
for beredskap i Barentshavet, og 22
mann sørger for kontinuerlig bemanning, sier Holmgren.
En viktig del av logistikken, er løftekapasiteten som befinner seg på området.
– Via selskapet Polarlift, som eies av
Havator og Polarbase, har vi kraner
med en løftekapasitet opp til 1300
tonn. Både kranene og kaianleggene
her tåler enorme belastninger, og er en
sentral del av infrastrukturen som kreves på Polarbase. Leverandørindustrien
og serviceleverandører som dekker
kravene som følger med aktiviteten i
Barentshavet, er også på plass. Dette
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I FULL DRIFT: Øivind Nilsen, produksjonsdirektør Melkøya.

NYTT BYSENTRUM: Næringssjef Odd-Børge Pedersen med kulturhuset og Enikontoret i bakgrunnen.
gjør at vi samlet sett er helt på høyde,
om ikke foran, de store basene lenger
sør i Norge, sier Holmgren.
Polarbase blir i nærfremtid supplert
med en fyllestasjon for LNG til båter.
– Behovet for en fyllestasjon for fartøy som drives av LNG, er økende. To
LNG-drevne fartøyer er allerede i drift

i Barentshavet, og flere vil komme,
blant annet bygger rederiet Møkster nå
et LNG-drevet fartøy som skal i drift
på Goliat-feltet, sier Holmgren.

Tekst: Elisabeth Johnsen
Foto: Eybjørn Paulsen

FAKTA
Dette er Hammerfest
■ Byen er Vest-Finnmarks nest største tettsted og har 10.000 innbyggere.
■ Hammerfest har de siste årene opplevd en betydelig oppblomstring av industriarbeidsplasser i forbindelse med Snøhvitutbyggingen og funn av gass og olje i feltene
Goliat og Johan Castberg (tidl. Skrugard/Havis).
■ Ett av Finnmarks to sykehus er lokalisert i byen.
■ Hammerfest videregående skole spesialiserer seg på petroleumsrettede linjevalg. Høgskolen i Finnmark har en egen avdeling for helsefag i byen.
■ Innbyggere bor fordelt i urbane og landlige bydeler. Veinettet er nylig oppgradert, og
man har et godt utbygget kollektivtilbud, egen flyplass og hurtigruteforbindelse.
■ Hammerfest har et rikt idretts-, organisasjons- og rekreasjonstilbud.

MER Å GJØRE: Økonomisjef Viggo Karlstad (t.v.), viseadministrerende direktør Ketil
Holmgren på Polarbase.
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Vi prod

Stato
Oljebyer i nord
«3H»: Harstad
Helgeland, Hammerfest
Med åpningen av Drift Nord i
Harstad, har Statoil lagt grunnlaget for en dobling av staben.
15. mai ble åpningen av Drift Nord i
Harstad endelig markert offisielt, til
tross for at enheten har vært operativ
siden årsskiftet.
Hans Jakob Hegge er for lengst på
plass som leder for Drift Nord. Omfattende investeringer ligger på kjøreplanen, som skal tredoble Statoils produksjon fra felt i nord.
– Statoil produserer i dag 80.000 fat
per dag i Nord-Norge, egenoperert.
Planen er å nå 250.000 fat i år 2020, sier
Hegge.
Dagens egenopererte produksjon
kommer fra gassfeltet Snøhvit, med
landanlegg i Hammerfest. Norne-feltet
vest av Sandnessjøen, med vårens nyåpnede satellitt Skuld, tror Statoil skal
kunne produsere olje til 2030.
– Når vi åpner produksjonen på Aasta Hansteen i 2017 vil feltet gir oss ny
infrastruktur med rørledningen Polarled, sier Hegge, vel vitende om at Statoil kan komme til å dra nytte av rørledningen i videreutviklingen av Aasta
Hansteen, men også andre feltutviklinger både lenger nord og sør på sokkelen.
– I Barentshavet er oljefeltet Johan
Castberg (tidligere Skrugard/Havis)
estimert å romme 400-600 millioner fat
olje. Nå kommer en borekampanje med
riggen West Hercules på åtte letebrønner det nærmeste året, sier Hegge.
Oljen skal tas til land på en landterminal i Nordkapp kommune.
Påviste reserver i Johan Castberg tilsvarer omtrent hovedforekomsten på
Norne. En spekulasjon går i retning av
at de nye letebrønnene omkring Johan
Castberg kan komme til å påvise minst
like mye som allerede påvist, i tilfelle en
oljegigant i norsk sammenheng.

FAKTA
Harstad

SJEFEN: Hans Jakob Hegge skal lede Drift Nord i Harstad.

FOTO: IVAR LANGVIK

■ Statoil er den ledende aktøren i byens
petromiljø. Men også Det Norske Oljeselskap, svenske Lundin, og franske Total
er på plass med egne, mindre kontorer.
■ Leverandørbedriften Aibel er på plass
som følge av vedlikeholds- og
modifikasjonskontrakt med Statoil på
Norne-feltet.
■ Oljedirektoratet og Veritas har egne
organisasjoner i Harstad.
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duserer i dag 80.000 fat per dag i Nord-Norge.

oil vil doble

KONTORET ÅPNET: Statoil Drift Nord, Fra venstre konsernsjef Helge Lund, Geir Seljeseth fra Norsk Olje og Gass, ordfører i Hammerfest Alf E. Jakobsen, ordfører i Alstahaug Bård Anders Langø, ordfører i Harstad Marianne Bremnes, konserndirektør i Statoil Øystein Michelsen.
FOTO: HÅLOGALANDS AVIS

Ett av fem
Drift Nord vil bli det Hegge omtaler
som «et fullt driftsområde», ett av fem
slike Statoil har i Norge.
■ Statoil har hatt geologer og letefolk i
Harstad siden 1976, og vil fortsatt være
en av bærebjelkene i Harstad-miljøet.
Harstad skal lede letearbeid fra 62.
breddegrad, ved Kristiansund, helt opp
til russisk grense.
■ Organisasjonen skal stå for driften av
Norne, og kommende Aasta Hansteen,
og Johan Castberg.
■ Statoil vil bygge opp organisasjonen
med folk som skal drive med feltutvikling, boring og brønn, og egne petroleumsteknologer. Målet er å kunne utvikle nye offshoreprosjekt på egen kjøl
fra Harstad.

Harstad. Innen 2020 er målet å bli 550
ansatte. En planlagt utvidelse av selskapets lokaler i Harstad skal dimensjoneres for 600 ansatte.
I Hammerfest har Statoil allerede
360 egne ansatte, men anslår at 500600 personer har sitt daglige virke på
Melkøya knyttet til drift og vedlikehold
av LNG-fabrikken.
I Sandnessjøen har Statoil gått ut
med anbudsinvitasjon sammen med BP
til leverandører av lager og verksted for
subsea-utstyr.
Statoil praktiserer en clustertenkning i forhold til leverandørmiljøet, og vil ha aktører som driver vedlikehold og modifikasjon der driftssentrene er. Dette har ført til at Aibel har
plassert 100 personer i Harstad og
Hammerfest.

Planlegger dobling
Statoil har i dag 300 egne ansatte i

Morten Hofstad

MÅ UTVIDE: Statoil-kontorene i Harstad blir snart for trangbodd.

FOTO: STATOIL
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Stort løft for lok
MED FRA STARTEN: Daglig leder Stig-Helge Lilleholt i SveTek.

FOTO: HILDE ANDREASSEN

Oljebyer i nord
«3H»: Helgeland
Hammerfest, Harstad
Lokalt eierskap har vært framtredende i utviklingen av basemiljøet i Sandnessjøen.
Sveisebedriften SveTek i Sandnessjøen
oppsto i kjølvannet av konkursen(e)
etter tidligere Nord-Offshore på 1980tallet. En kjerne av gode fagfolk slo seg
sammen, og begynte å reise ut. Samtidig satset bedriften på opplæring og
kvalifisering av fagfolk for offshoresektoren.

Investerte
På siden av den daglige virksomheten,
valgte SveTek å investere i Helgelandsbase. I mange år var Helgelandsbase en
virksomhet som gikk på sparebluss.
Men da BP gjorde sitt inntog i forbindelse med Skarv-utbyggingen, startet
samtidig en kraftig ekspansjon innenfor
oppbygging av baseanlegg.
I dag sier nøkterne anslag at Alstahaug kommune, Alstahaug havnevesen,
Nordland Fylkeskommune, Helgelandsbase, Asco, Scomi, Coastbase
Nordland, Aqua Rock, har investert
rundt en milliard i offshore-rettet infrastruktur.
Det største løftet har
Helgelandsbase-konsernet stått for,
rundt 650 millioner kroner. Gitt en
egenkapital rundt 20 prosent, så har eierne bidratt med 130 millioner. Halvparten av egenkapitalen eies i Sandnessjøen og på Helgeland for øvrig.
Roser storeieren
SveTek har måttet slippe trykket på
gasspedalen i det siste, og har dermed
latt eierandelen i Helgelandsbase Holding falle til rundt seks prosent.
Daglig leder Stig Helge Lilleholt i
SveTek er full av lovord for hvordan
majoritetseier Coast Center Base

LOVPRISER EIERSKAPET: Administrasjonssjef Stig Sørra i Helgelandsbase
legger stor vekt på det sterke innslaget
av lokalt eierskap i arbeidet med de
omfattende investeringene som er
gjort.
FOTO: HENRY KLÆBOE

FAKTA
Horvnes
■ Baseselskapene Helgelandsbase og
Asco ligger vegg i vegg på Horvnes.
Coastbase Nordland holder til på Strendene, omkring anlegget til Aker Solutions
og Aqua Rock Company.
■ Antall leverandørbedrifter på baseområdene i Sandnessjøen teller nå nærmere
20, med til sammen 270-280 ansatte,
hvorav Aker Solutions snart er oppe i 90
egne ansatte.

EN MILLIARD: Rundt en milliard kroner er lagt ned i første fase av baseutbyggingen i Sandnessjøen.
(CCB) har spilt på lag med lokal kapital.
– Vi føler at CCB har vært en veldig
god eier, også for oss i minoritet. Vi har
bestandig blitt tatt med på råd, slik at vi
har vært en lokal stemme i styret.
– Hva slags forskjell mener du lokale
eiere har utgjort?
– Jeg tror det har vært viktig at vi har
vært med. Vi har lokal tilnærming på
eierskapet, selv om Helgelandsbase har
blitt en veldig stor butikk som må ta
mange hensyn, ikke bare lokale.

Ringer i vannet
Lilleholt gleder seg spesielt over at investeringene familiebedriften har vært

med på, viser tegn til å skape vesentlige
ringvirkninger i lokalsamfunnet.
– Det har vært utrolig artig å være
med på ei slik voldsom utvikling. Det
har vært spennende å se på nært hold
gjennom styrerepresentasjon de siste
årene. Man er jo patriot for Sandnessjøen, ingen tvil om det. Det man har
vært med og skapt har gitt muligheter
for mange. Ungdom kommer hjem
etter utdanning, vi ser at kommunen
satser stort på den kulturelle infrastrukturen. Det er viktig. Hele samfunnet utvikler seg i veldig positiv retning, sier Lilleholt.
– Har lokalt eierskap påvirket konkrete

veivalg?
– Vi har en dyktig og visjonær hovedeier gjennom CCB, som er veldig
lydhør til lokale perspektiv. Gjennom
godt styrearbeid og diskusjoner, blir vi
enige. Styret har jobbet godt, som et
team. Jeg er stolt av det vi har fått til.
Nå ser vi framover, for dette er bare
starten, sier Stig Helge Lilleholt.

Mye på kort tid
Lilleholts navnebror, tidligere ordfører
Stig Sørra, sitter i dag som administrasjonssjef i Helgelandsbase. Også han
skryter av gode eiere, som har stått med
selskapet og løftet tungt.
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kale eiere

FOTO: MORTEN HOFSTAD

Helgelandsbase står alene for rundt 650 millioner av dette.
– Eierne bidrar ikke bare med kapital,
men også med kompetanse. Jeg er glad
for å jobbe i en bedrift med slike eiere
som vi har. Utrolig unikt, er Sørras karakteristikk av eiermiljøet som foruten
SveTek og CCB, også teller investeringsselskapet Helgeland Invest AS, og
transportkonsernet Boreal.
Helgelandsbase har så langt utviklet
120 dekar baseareal på Horvnes, og har
i tillegg rundt 200 dekar på tilstøtende
områder. 25.000 kvadratmeter ferdig
bygg er tatt i bruk, 23.000 kubikkmeter
tankanlegg for våt- tørrbulk, og drivstoff. Fire kraner på baseområdet har
løftekapasitet fra 120 til 210 tonn.

Stig Sørra legger dessuten vekt på at
de tre industrikaiene på Horvnes er tilknyttet tre identiske tankanlegg for
kjemikalier, operert av de tre ledende
leverandørene til riggmarkedet.
– Dette innebærer at et forsyningsskip i prinsippet kan få utført all lasting
og lossing ved anløp, uten å bytte kai.
En slik kapasitet finnes ingen andre
steder i Norge, sier Sørra.

Nye løft
Neste fase i baseutviklingen i Sandnessjøen er knyttet til Aasta Hansteenfeltet. Hvem som får baseoppdraget for
Statoil, Helgelandsbase, eller konkur-

rentene Asco og Coastbase Nordland,
er foreløpig ikke avklart.
Generelt mener Sørra at utformingen av baseanleggene i Sandnessjøen,
med konkurrenter side om side, er en
styrke for miljøet totalt sett.
– Vi har konkurrerende leverandører
inne på området, som gir basemiljøet
stor bredde, sier Sørra.
Helgelandsbase hadde i 2008, 37
egne ansatte, og 17 ansatte fra egne
kunder inne på området. I år er tallet
nærmere 50 egne ansatte, og vel 175
ansatte fra kunder. Omsetningen i 2008
passerte 85 millioner.
I det videre løpet har Helgelandsbase

definert sine oppgaver og satsingsområder.
– Vi skal drive med, og bli best på,
laste- og losseoperasjoner. Vårt fokus
skal være på logistikk og lagerstyring,
sier Stig Sørra.

Morten Hofstad
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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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Doblet på et år
Helgeland Brannsikring doblet
omsetningen og nidoblet resultatet da de fikk oppdrag offshore.

Får ny
konkurrent

– Dette er en spesiell bransje. Det stilles meget spesifikke krav til kompetanse og sertifiseringer. Vi føler at vi har
klart å bygge den tilliten vi trenger i
markedet, sier daglig leder og medeier,
Knut Nilsen.

Doblet
Knut Nilsen og Alf Gunnar Johansen
har siden starten i 1995 skaffet seg 600
kunder på land over hele Helgeland,
men nå også offshore.
Kundeveksten har bidratt til å doble
omsetningen i firmaet til 8,4 millioner i
fjor. Resultatet endte like i underkant
av millionen.
– Vi har investert i en masse utstyr
det siste året. Signalet fra oljebransjen
er at de vil søke samarbeid med lokale
leverandører, sier Nilsen.
■ Helgeland Brannsikring AS eies 50
prosent av giganten Firesafe AS i Oslo.
Rune Kr. Ellingsen

MOBILT UTSTYR: Knut Nilsen (t.v) og Alf Gunnar Johansen foran sitt splitter nye
mobile fylleapparat for røykdykkerutstyr.
FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

Sontum Fire & Safety AS fra Hordaland har etablert seg i Sandnessjøen. I leide lokaler hos Boreal, og
tre egne ansatte, starter etableringen i Sandnessjøen våren 2013.
Foruten offshorenæringen, tar
Sontum sikte på å tilby tjenester
for supply- og fiskeflåten, sammen
med et generelt brannvernmarked
på Helgeland, ifølge daglig leder
Audun Hellesøy.
– Sontum har avtaler med flere
oljeselskaper på norsk sokkel og er
interessert i å videreutvikle dette
samarbeidet med lokale aktører, og
i den sammenheng har Sontum
nylig signert en avtale med Helgeland V&M, og vil selvfølgelig vurdere flere samarbeidspartnere i
området etter etableringen, ifølge
pressemelding fra selskapet.
■ Sontum AS er heleid av Align
Group.
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OFFSHORE NO
Sokkelen utenfor Nordland skal i løpet av 2017 ha tre feltsenter i
drift: Norne og Aasta Hansteen (Statoil), og Skarv (BP).
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.
I sommer borer Rwe-Dea letebrønnen «Sverdrup» på Utgårdhøyden omtrent midt mellom Norne og Aasta Hansteen.
Gass er påvist langt vest i havet på felt som Gro og Asterix.

SANDNESSJØEN. Horvnes-anleggene slik første byggetrinn fortoner seg i mai 2013.

FOTO: MORTEN HOFSTAD
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RDLAND
AASTA HANSTEEN: Verdens største
spar-plattform planlegges for gass- og
kondensatfeltet Aasta Hansteen. Feltuvtiklingen, sammen med rørledningen
Polarled til Nyhamna utenfor Molde,
skal koste 57 milliarder kroner. Produksjonsstart planlegges tredje kvartal
2017.
ILLUSTRASJON: STATOIL

NORNE: Olje- og gassfeltet Norne feiret
15 driftsår like før jul. I vår er satellitten
Skuld knyttet opp til produksjonsskipet.
FOTO: STATOIL

SKARV: Gassproduksjonen på BP-opererte Skarv åpnet nyttårsaften. Full
produksjon og ferdigstilt produksjonsboring er ventet i løpet av 2013.
FOTO: KJELL ØYSTEIN BJERKE

BRØNNØYSUND: Rigger og feltsenter
utenfor Nordland betjenes med helikopter fra Brønnøysund.
FOTO: MARIANN VATNE
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ENDELIG OPPSTART: Slik ser det ut på feltet når det strømmer gass gjennom prosessanlegget, og det er fyr på fakkelen.

– Har skapt et n
Skarv-prosjektet har allerede
før feltet kom i drift skapt ringvirkninger for 4,5 milliarder
kroner på Helgeland, ifølge
Universitetet i Nordland.
Forskerne Jan Terje Henriksen og Jan
Oddvar Sørnes ved Universitetet i
Nordland leverte i midten av mai sluttrapporten som tar for seg ringvirkninger av Skarv-prosjektet.
En hovedkonklusjon er at prosjektet
har gitt en estimert totaleffekt på 4,5
milliarder kroner på Helgeland. Påbegynte og planlagte regionale investeringer i infrastruktur, som en direkte
eller indirekte konsekvens av økt oljeaktivitet, summerer forskerne til 3,5
milliarder, hvorav to milliarder i Brøn-

nøysund, og 1,5 milliard i Sandnessjøen. Den resterende milliarden er
knyttet til avtaler som BP har tildelt

FAKTA
Skarv
■ Gass og oljefelt vest av Sandnessjøen,
utbygd med flytende produksjonsskip og
subsea-anlegg. Produksjon startet 31.
desember 2012.
■ Påviste utvinnbare reserver: ca 43 mrd
kubikkmeter gass, 100 millioner fat olje
og kondensat.
■ Investeringskostnad estimert i plan for
utbygging og drift i 2007, 31,4 milliarder.
Etter diverse problemer i prosjektfasen,
estimeres nå samlet investeringskostnad
i området 45 milliarder kroner.
■ Eiere: Operatøren BP Norge (23,84 prosent), Statoil (36,17), E.ON E&P Norge AS
(28,08), PGNiG Norge AS (11,92).

lokale bedrifter på Helgeland, ifølge
rapporten.

Valgt strategi
Rapporten slår fast at rundt 400 personer på Helgeland er direkte sysselsatt
i petro-næringen. I Brønnøysund jobber 109 personer mot offshoreaktivitet, på flyplassen alene. I tillegg
har 180 personer i Brønnøy-regionen
jobber i petro-næringen.
I Sandnessjøen har det kommet mer
enn 150 nye stillinger i 33 forskjellige
bedrifter siden 2007, og forskerne anslår at ytterligere 50-100 jobber er på
gang i løpet av 2013.
Forskerne mener BP har brukt en
bevisst strategi, som har ført til at de
planlagte mål for lokale ringvirkninger
er overskredet. Gjennom å definere at
lokale ringvirkninger skal maksimeres,

kontrakter skal desentraliseres, aktiv
leverandørutvikling og lokal innkjøpsfunksjon, koblet med tett kontakt med
lokale og regionale myndigheter, offentlig virkemiddelapparat og utdanningsinstitusjoner, har effektene kommet.
Rapporten trekker spesielt fram
Helgeland V&M, som består av bedrifter fra Helgeland, innrettet til arbeid
med vedlikehold og modifikasjon.
Rammekontrakten inngått i 2011 med
BP skulle sikre minst 20 millioner kroner i årlig omsetning over en fem års
periode. I 2012 blir regnskapet gjort
opp med omsetning omkring 130 millioner, etter det Petro Puls forstår.
Nok et eksempel på tilrettelegging er
cateringkontrakten på Skarv, som ble
vunnet av ESS. ESS fikk beskjed at
kontrakten ikke omfattet pendlerkost-

PETRO PULS NR 2 – 2013

23

FOTO: BP

nytt Helgeland
Aktivitetsnivået er over det som
ble stipulert i konsekvensutredningen for Skarvutbyggingen.
nader, slik at arbeidskraft i geografisk
nærhet til helikoptertrafikken fikk et
kostnadsfortrinn. 20 personer ble dermed rekruttert i Brønnøy-regionen til
denne kontrakten. Lignende vilkår ble
stilt for vaskeritjenestene, og HIAS i
Sandnessjøen fikk dette oppdraget.

Evner å utnytte
Økt skipstrafikk og baseutbygging har
gitt Alstahaug havnevesen tredoblet
omsetning i løpet av fem år. Passasjertrafikken på Sandnessjøen Lufthavn
Stokka økte fra 49.000 til 79.000 i
perioden 2006-2012. I Brønnøy er økningen samme periode fra 70.000 til
105.000 passasjerer. Den økte trafikken

har gitt større belegg på hoteller i regionen.
– Vår studie viser at BP Norge har
jobbet på en slik måte at det er skapt et
betydelig grunnlag for økt petroleumsrettet aktivitet på Helgeland. Aktivitetsnivået er over det som ble stipulert i
konsekvensutredningen for Skarvutbyggingen.
– Det kan synes å være en oppfatning
om at det å skape lokale ringvirkninger
har en ekstrakostnad. Det er det mulig
å skape lokale ringvirkninger, når petroleumsselskaper evner å utnytte den
eksisterende strukturen i petroleumssektoren, som er en av flere petroleumsmålsetninger regjeringens Soria Moria

II erklæring, skriver forskerne.

Neste fase
Driftsfasen på Skarv ble innledet med
gassproduksjon ved inngangen til 2013.
I driftsfasen kommer neste steg, som
handler om vedlikehold og lagring av
subsea-utstyr i Sandnessjøen.
– Nordland Fylkeskommune har uttalt at dette er starten på et industrieventyr som kan skape 300 nye arbeidsplasser. Sannsynligvis som en
følge av denne beslutningen, annonserte Statoil i oktober 2012 at subsealager og vedlikehold for Skuldsatellitten og Aasta Hansteen vil legges
til Sandnessjøen. Nordland Fylkes-

kommune har jobbet aktivt sammen
med BP Norge for å få en slik subseasatsning på plass i Sandnessjøen. Dette
viser kraften i samarbeidskonstellasjoner mellom ulike aktører som vil skape
noe, skriver Bodø-forskerne, og viser til
at Aker Solutions har etablert seg i det
tidligere offshore-anlegget på Strendene i Sandnessjøen.
– Produksjonen på Skarvskipet startet opp nyttårsaften 2012, og med
kommende utbygginger utenfor Helgelandskysten kan det trygt slås fast at
BP Norges beslutning om å benytte
Sandnessjøen og Brønnøysund i forbindelse med Skarvfeltet har skapt et
nytt Helgeland, heter det i rapportens
hovedkonklusjoner.

Morten Hofstad

PETRO PULS NR 2 – 2013

24

Første oljelast f
Første lossing av olje var en
viktig milepæl i oppstarten av
produksjonen på Skarv.
Etter at kranene ble åpnet for den
første gassproduksjonen på Skarv-feltet
nyttårsaften, er også flere oljebrønner
satt i drift.

Tank
Den første skipslasten med Skarv-olje
ble losset 30. mars over på shuttletankeren «Scott Spirit» fra Teekay.
– Dette er en stor milepæl. Planleggingen og forberedelsene har blitt
støttet av flere team på tvers av BP;
Skarv offshore og onshore drift, Skarvprosjektet, BP Shipping Vetting, BP
Shipping Coordination og IST (de som
selger lasten), het det i BPs internkommunikasjon etter at milepælen var
nådd.
Første besøk av tankskip på Skarvfeltet skjedde allerede i fjor sommer, da
systemene for tilkobling mot Skarvskipet ble testet.

MANNSKAPET: Fra venstre: Åsmund Grimstad, Ståle Eugen Sandberg, Anette Foss,
Jon-Petter Pedersen og Jens-Martin Johansen.

Seks brønner
– Vi produserer nå cirka 12 millioner
standard kubikkmeter gass, og rundt
30.000 fat med olje og kondensat per
dag, opplyste Tove Ormevik i BP til
Petro Puls i midten av mai.
– Vi produserer fra fire gassbrønner
og en oljebrønn, samtidig som vi injiserer gass i en brønn (pumper gass ned
i reservoaret for å øke trykket), ifølge
Ormevik.
Den tredje oljelasten med tankskip
skulle etter planen gå i slutten av pinsen.
■ Operatørselskapet BP har som mål at
alle de 16 produksjonsbrønnene skal
settes i produksjon i løpet av 2013.

Vi produserer fra
fire gassbrønner
og en oljebrønn.

VIKTIG UTSTYR: Den lille vinsjen trekker inn tankskipet, mens den store bærer losseslangen for olje.

KLAR TIL LASTING: Tankskipet «Scott Spirit» er fortøyd t
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fra Skarv

STOR INVESTERING: Snorre Sørensen og Score AS er klar til oppstart på bygging av nytt testsenter
på Horvnes i Sandnessjøen.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Byggestart
for testsenter
Score AS skal gjøre
selskapets største
investering i Norge, og den
kommer i Sandnessjøen.
Et næringsbygg med verksted, testsenter, lager, og undervisningsrom, på til sammen 1.500 kvadratmeter, skal stå klart til åpning 11.
november i år. Bolt Construction
har fått totalentreprisen på bygget.
Hvor mye Score legger i investeringen, ønsker ikke lokal daglig
leder Snorre Sørensen å gå inn på.
– Dette er den største investeringen Score har gjort til nå i Norge, røper han likevel.
– Anlegget blir det eneste i sitt
slag i Nord-Norge. Her skal vi
gjennomføre service og påfølgende testing av ventiler helt opp i
30 tommer størrelse.
En kontrakt med BP om service
på ventiler til Skarv-feltet ligger i
bunn for investeringen i det nye
anlegget i Sandnessjøen. Men
Score har avtaler med andre aktører også, inkludert Statoil. Score
driver også med service på subseautstyr.
– I løpet av året skal vi være 14
egne ansatte i Sandnessjøen, i hovedsak mekanikere. Vi tilbyr fagopplæring for alle våre ansatte, og
kommer ikke til å ha ufaglærte i
staben, forteller Sørensen, som
legger vekt på at kontakten med
lokalt utdanningssystem og lokalsamfunn er en filosofi som står
sentralt for kulturen i Score.
■ Score Group, med hovedkontor i
skotske Peterhead, er etablert i
nærmere 20 land, i alle regioner
der det produseres olje og gass.
Morten Hofstad

til hekken på Skarv-skipet, og er klar til å ta imot olje.

ALLE FOTO: BP

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?
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Kritisk til Aasta
Den politiske sluttspurten for
Aasta Hansteen-prosjektet ble
preget av kontroverser.
Energi og miljøkomiteen på Stortinget
skulle sette sitt stempel på Aasta Hansteen-prosjektet 16. mai. Den ambisjonen holdt ikke, så nå planlegger komiteen å ha innstillingen klar 30. mai.
Påfølgende stortingsbehandling er berammet 17. juni, ifølge saksordfører
Tor Arne Strøm (Ap).

Stormløp
Ikke før mot slutten av den lange godkjenningsprosessen dukket det opp kritiske innvendinger og debatt rundt
prosjektet som er estimert å koste nærmere 60 milliarder kroner. Bellona er
blant dem som mener det enorme prosjektet vedtas under sviktende økonomiske forutsetninger.
Allerede for et år siden ble det tydelig at operatøren Statoil hadde valgt å
kjøre et offensivt løp både i forhold til
myndighetene og leverandørene. På et
leverandørseminar i Sandnessjøen i
mars 2012, ble det klart for tilhørerne
at flere sentrale rammeavtaler var inngått med leverandører. Dermed var alle
avgjørende teknologivalg tatt, både i
forhold til utbyggings- og transportløsning for gassen.
Melding med forslag til utredningsprogram for Aasta Hansteen ble oversendt høringsinstansene i desember
2011. Olje- og energidepartementet
fastsatte utredningsprogrammet, altså
hva som skal utredes, 6. juni 2012. Selve
konsekvensutredningen forelå i september 2012. Midt i denne prosessen
inngikk altså Statoil omfattende leverandøravtaler i prosjektet. En konsekvens
av det høye framdriftstempoet er at
politiske myndigheter kommer i inngrep med den faktiske beslutningsprosessen for sent.
Departementet svarer
Statssekretær Ane Hansdatter Kismul
svarte på kritikken fra Bellona i brev til
energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
– Studiene avdekket at kostnadene
ved en ilandføring til Nordland ville
være betydelig høyere enn den valgte
løsningen med et nytt rør til Nyhamna
for videre transport gjennom eksisterende infrastruktur, skriver Kismul
blant annet i brevet.
Statssekretæren kommenterer hvorfor Statoil fikk plassere store kontrakter
før prosjektet var vedtatt.
– For å legge til rette for at Aasta
Hansteen skal kunne bygges ut på en
effektiv og lønnsom måte har departementet samtykket til at rettighetshaverne har inngått kontraktsmessige forpliktelser på totalt 19,5 mrd 2012kroner for prosjektet, ifølge Kismul, og
gjentar flere ganger i brevet at Aasta
Hansteen vedtas med en forsvarlig kalkulasjon av lønnsomheten i prosjektet.
Kritisk forsker
Seniorforsker Jan Terje Henriksen ved
Universitetet i Nordland har drevet

«VARSLER»: Rolf Wiborg, tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet.
med studier av ringvirkninger i petrobransjen, og spesielt prosessene rundt
konsekvensutredningene i flere av de
siste store utbyggingene på norsk sokkel.
– Felles for prosjektene jeg har studert, er at Stortinget har omtrent ikke
endret på noe av det selskapene har
foreslått, sier Henriksen.
I forbindelse med Aasta Hansteen
har Henriksen sett på Norskehavsrådets rolle i arbeidet med å maksimere
regionale ringvirkninger.
– Prosjektet kommer til å legge føringer for kommende utbygginger.
Kravet om ilandføring av gassen i
Nordland er lite realistisk all den tid
det ikke finnes kjøpere av gassen i de
volumer som vil bli levert, og de priser
gassen må betales for. Fylket har ingen
industriaktører som er store nok til å
kunne nyttegjøre seg gassen, sier Henriksen.
– Forum som Norskehavsrådet må
ha en mer langsiktig strategi, hvis de
skal påvirke beslutningene. De må
komme tidligere inn i prosessen med
konsekvensutredningene. I Aasta Hansteen har KU-prosessen ikke gitt effekt
i forhold til samfunnsøkonomiske
perspektiver, sier Henriksen.
– Satt på spissen har Stortinget til
slutt bare hatt noen få komma å flytte
på i forhold til plan for utbygging og
drift fra Statoil, og den påfølgende
innstillingen fra departementet.
– En konsekvensutredning skal være
et reelt politisk verktøy, ikke et forum
for formelle prosesser rundt beslutningene, mener Henriksen.
Rådgiver Kjell Giæver i interesseorganisasjonen PetroArctic, innvender
at hvert eneste offshoreprosjekt i nord
har vært resultat av politiske prosesser,
og nevner det spesielle skatteregimet
for Snøhvit, basedrift i Sandnessjøen på
Norne, driftsenhet i Harstad for Aasta
Hansteen, og arbeidet med ringvirk-

FLYTEREN: Aasta Hansteen, flytende plattform etter Spar-konseptet.
ILLUSTRASJON: TECHNIP

ning for Goliat-utbyggingen i Hammerfest.

Mistet jobben
En som virkelig har hevet røsten, og
mistet jobben for det, er tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet, Rolf
Wiborg (67).
– Jeg er oppsagt, men har anket avskjedigelsen, sier Wiborg.
Det samme bekreftes av presstalsmann i OD, Bjørn Rasen.
– Hvorfor er Wiborg oppsagt?
– Vi kan ikke kommentere innholdet
i en personalsak, sier Rasen.
Wiborg har jobbet i norsk oljenæring siden 1969, året for det første
oljefunnet på norsk sokkel. Han var senere med å starte Statoil, som en av de
første som ble ansatt. Fra år 2000 var
Wiborg ressursdirektør i Oljedirektoratet, og har fram til det siste vært
seniorrådgiver i OD.
Gjennom brev til blant annet Riksrevisjonen, og Stortinget, har Wiborg,
ifølge ham selv, tatt rollen som «varsler». Wiborg mener petroleumsloven
stadig blir uthulet, og som en konsekvens oppnår ikke nye utbyggingsprosjekter optimal samfunnsøkonomisk
gevinst.
Wiborg vil ikke henge operatørsel-

skapene for dette, fordi selskapene er
nødt til å optimalisere egen driftsøkonomi. Wiborg er mer bekymret for at
myndighetene ikke tenker stort nok, og
langsiktig nok. Store tanker og ideer
må støttes av grep rundt rammebetingelsene, mener Wiborg.

– Nordland taper
Konkret mener Wiborg at et landfall
for gassen fra Aasta Hansteen burde
ligget i Meløy-området. En slik løsning
ville åpnet for å knytte til nye reserver
som måtte komme lenger nordfra og
vestfra. I tillegg mener Wiborg at sokkelen i nordre Nordland ville kunne
hente strøm fra land, fra vannkraftproduksjon i Svartisen-området.
– I stedet bygger vi strømlinjer
nordover og sørover for eksport av
strømmen ut av Nordland. Gassen går
sørover, og strømmen går nordover og
sørover. I sum blir dette et tilbakeslag
for Nordland, mener Wiborg.
– Jeg savner en visjon for industriutvikling i nord, sier Wiborg, og kritiserer de nordligste fylkene for at de ikke
har tatt tilstrekkelig tak i KU-prosessen
rundt Aasta Hansteen.

Morten Hofstad

Felles for prosjektene jeg har studert, er at Stortinget har omtrent ikke endret på noe av det selskapene har foreslått.
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a Hansteen

MEGA-RØR: Aasta Hansteen og rørledningen Polarled er beregnet å koste 25 milliarder kroner.

ILLUSTRASJON: STATOIL

PETRO PULS NR 2 – 2013

28

PÅ HAVETS BUNN: Bunnrammene på Skuld-feltet, den siste av flere satellitter til Norne-skipet.

Helgelandsbase AS i Sandnessjøen
leverer serrvvice og forsyningstjenester
til petroleumsvirk
kssomheten i Norskehavet!
• Forsyningsbase for virksomhet i Norskehavet Nord
• Hovedbase for olje- og gassfeltene Norne,
Urd, Alve, Marulk og Skuld

Lengre N
Skuld-satellitten på Norne har
blitt et skryteprosjekt for Statoil.
Like før påske ble oljestrømmen fra
havbunnsbrønnene på Skuld åpnet på
Norne-skipet. Skuld har kostet Statoil i
overkant av 10 milliarder kroner, og ble
satt i produksjon tre-fire måneder etter
den opprinnelige ambisjonen for prosjektet.

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

ILLUSTRASJON: STATOIL

Forlenger livet
Rundt 90 millioner fat olje skal hentes
ut fra de to funnene Fossekall og
Dompap, som til sammen utgjør Skuld.
Skuld er det sjette utbyggingsprosjektet
på Norne det siste tiåret, og hele jobben med å tilpasse dekksutstyret på skipet vil ikke være gjennomført før i
2015.
– Skuld vil ha meget positiv effekt på
levetiden til Norne, som uten denne
tilveksten var beregnet til 2021. Nå ser
vi for oss produksjon minst frem til
2030, og det er muligheter for ny aktivitet med leting og videre utvikling i
Norne-området. Med de prosjektene vi
har innen teknologiutvikling ser vi også
for oss muligheter for økt oljeutvinning
fra de feltene vi allerede har her, sier
Anita Stenhaug, som er direktør for

Norne i Statoil.

Fort gjort
Grunnen til at Statoil skryter så fælt av
Skuld er at det tok mindre enn tre år fra
det siste funnet, til produksjonen startet. Kort prosjektperiode, sammen med
teknisk kompleksitet, gjør at Statoil vil
legge erfaringene fra Skuld inn i andre
prosjekt. Det er dette Statoil kaller
«fast-track», en strategi som skal skape
lønnsomhet i marginale utbygginger.
Ved å standardisere utstyr og praksis
for gjennomføring, spares både tid og
penger. Skuld skal angivelig kunne
produsere lønnsomt selv hvis oljeprisen
skulle falle til 40 dollar.
Voksende subsea-område
Med bunnrammene på Skuld i produksjon, teller Norne-området nå hele 15
havbunnsinstallasjoner. Totalt har
subsea-anlegget rundt 70 juletre (samling av ventiler til produksjonsstyring),
ett av de mest omfattende subseaanleggene på hele norsk sokkel. Og
mer kan det bli.
Allerede i år skal Statoil bore flere
lovende lete- og avgrensningsbrønner i
det rike nærområdet til Norne-skipet.

Morten Hofstad
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KOBLING: Endestykket for rørledningen mellom Norne-skipet og Skuld på dekk, før det ble satt ned på havbunnen.

Norne-liv
MANGE SKIP: En utfordring ved rask gjennomføring, er koordinering av alle skipene som er involvert i en subsea-utbygging. Her er rørleggingsfartøyet «Seven
Oceans» fotografert fra Norne under arbeidet med å legge rørledning ut til Skuld.
FOTO: MARIANN VATNE
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Nykommere se
Månedene og årene som kommer på nordnorsk sokkel, kan
bli preget av aktører folk flest
knapt har hørt om.
I begynnelsen av juni skal riggen
Transocean Winner etter planen ankre
opp i et område som ligger omtrent
midt mellom Sandnessjøen og Røst.
Operatørselskapet, tyske Rwe-Dea,
har i lang tid planlagt letebrønnen
«Sverdrup» i området som er døpt
Utgård-høyden. Basetjenestene til
boreoperasjonen skal leveres av Asco i
Sandnessjøen.

Tysk-svensk-amerikansk
Rwe-Dea har med seg svenske Lundin
Petroleum, og amerikanske Marathon
som medeiere i lisens nummer 330.
Rwe-Dea har foreløpig ikke sagt
stort mer om letebrønnen enn at den
kan gi mye, hvis det blir gjort funn.
Tidligere i vår kunngjorde morselskapet, det tyske energiselskapet Rwe, at de
vurderer å selge datterselskapet RweDea. Resultatene på Sverdrup kan vise
seg å bli viktig for salgsprosessen.
Medeier Lundin har derimot sagt
ganske mye om Sverdrup-brønnen. I
en presentasjon av egen virksomhet,
forteller Lundin at Utgård-høyden er
jomfruelig land, der det er boret lite.
Geologien i Utgård-høyden er av
samme type som Halten/Dønna- terrassen, som strekker seg fra trøndergrensa oppover mot polarsirkelen. I
Halten/Dønna-terrassen er det i følge
Lundin påvist rundt 5,5 milliarder fat –
tilsvarende ti Norne-felt.
Seismikken indikerer at Utgårdhøyden, som strekker seg over fire lisenser, gjemmer på en rekke store geologiske strukturer. Formasjonen som

skal bores på forsommeren, anslås av
eierne til å romme 200-600 millioner
fat olje, tilsvarende et Norne-felt.
Hvis boringen gir positive resultat,
vel å merke. Skulle den første boringen
bare gi tørt resultat, har Rwe-Dea
antydet at de likevel vurderer å gjøre et
nytt forsøk på Utgård-høyden neste år.
Sverdrup-prosjektet er bare ett blant
mange som kan få stor betydning for
landsdelen, avhengig av resultatene.

22. konsesjonsrunde
I juni er det ventet at departementet
kunngjør resultatet av den 22. lisensrunden. De utlyste blokkene er Norskehavet er konsentrert rundt Aasta Hansteen-området vest av Røst, og blokker
rundt påviste gassfunn som Gro og
Stetind, vest av Sandnessjøen.
Lenger nord er en stor mengde
blokker utlyst i Barentshavet mellom
Hammerfest og Bjørnøya.
Søkerne på nytt leteareal i nord omfatter snart hele hvem-er-hvem i den
internasjonale oljebransjen. BP er blant
tungvekterne som er med som søker
igjen på norsk sokkel, etter mange års
fravær. Et spenningsmoment er om BP
belønnes av myndighetene med nytt
areal for innsatsen som er gjort lokalt
og regionalt med Skarv.
Enorme investeringer
Vi har spurt Kjell Giæver, rådgiver i
Petro Arctic, om hvilke utviklingstrekk
han forventer på sokkelen i nord.
– Vi har allerede tre installasjoner i
drift; Skarv, Norne og Hammerfest
LNG. I Hammerfest er det fortsatt
uklart om anlegget på Melkøya blir
bygd ut, eller om nye gassreserver blir
fraktet sørover i rørledning. Dette er et
stort diskusjonstema, ifølge Giæver.
– Gassco har nettopp startet et prosjekt for å se på rørledning ut av Ba-

rentshavet, ifølge Giæver, et omstridt
spørsmål for finnmarkingene, som helst
ser at Melkøya blir bygd ut for å ta
hånd om mer gass fra Barentshavet.
Hammerfest er allerede et travelt
sted, som vil få enda mer å gjøre når
Eni etter planen skal sette oljefeltet
Goliat i drift utpå høsten neste år.
– Oljefeltet Johan Castberg (tidligere
Skrugard/Havis) skal settes i drift fra
2018-19, en gigantisk subseautbygging
i Barentshavet med rundt 40 brønner,
med nye funn kanskje det dobbelte.
Veidnes i Nordkapp får en landterminal for oljefeltet. Dermed står Honningsvåg foran ei ny tid, Klondyke.

Tror på oppsving
Kjell Giæver mener basebyen Sandnessjøen vil kunne få et oppsving med
feltsenter nummer tre i drift. Erfaring
fra andre steder har vist at leverandørindustri tar fart når volumet på tjenester øker med oppdragsmengden.
– På samme måte går Sandnessjøen
inn i ei ny tid, Klondyke, mener Giæver. Han sikter spesielt til at Aasta
Hansteen-feltet skal settes i drift høsten 2017.
Giæver er spent på om sammenstillingen av Aasta Hansteen-plattformen
blir gjort i nord, på Helgeland, for eksempel.
– I tilfelle kan det bli tidenes prosjekt, ifølge Giæver.
Petro Puls fikk bekreftet i midten av
mai at en operasjon i Vats i Rogaland
fortsatt er referansevurderingen. Men
Sandnessjøen er fortsatt under utredning for monteringsjobben, i konkurranse med Vats-alternativet.
Regjeringen har tidligere i vår åpnet
Barentshavet sørøst, områdene som ble
tilgjengelig etter delelinjeavtalen med
russerne.
– Kirkenes er allerede blitt en hjem-

mehavn for seismikk-aktivitet i Russland. Kirkenes har allerede i dag mellom 50 og 100 anløp fra russisk sektor.
Det foreligger mange store utviklingsplaner i Kirkenes, ifølge Giæver.

Fransk gigant
Franske Total har ligget på vent med
letebrønn nummer to på det lovende
oljefunnet Alve Nord, rett nord for
Norne-feltet. Styrker letebrønn nummer to oppsidepotensialet etter brønnen som påviste kanskje så mye som
100 millioner fat, kan muligheten for et
nytt feltsenter øke.
Hvis de omstridte områdene utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja til høsten
åpnes for leteaktivitet, utelukker ikke
Giæver at den første leteaktiviteten kan
starte allerede neste år.
Før vi kommer dit er forhåpentligvis
lokaliseringen av Arktisk kompetansesenter avgjort, et spørsmål der Narvik
eller Tromsø vurderes som de aktuelle
kandidatene, ifølge Giæver.
Andre aktører på sokkelen, som Kjell
Giæver anbefaler å holde øye mer er
tyske Wintershall og OMV, og britiske Centrica. Shell har «ligget på
været» i nord etter at to boringer på
gassfeltet Gro, vest av Sandnessjøen,
har påvist store mengder gass. Men
produksjonsegenskapene i reservoaret
oppgis å være såpass krevende at Shell
har levert lisensen tilbake til myndighetene. Både Exxon og Chevron har
fått store leteareal i det dype havet
lengst vest av Helgeland. Der har Exxon kastet inn håndkleet (se egen sak).

Morten Hofstad

Sandnessjøen går inn i ei ny tid.
Exxon ga opp på dypet
Undersøkelsene med elektromagnetisk seismikk i dyphavet
vest av Helgeland har gitt
skuffende resultater.
Verdens største oljeselskap, amerikanske ExxonMobil, er innvilget fritak
fra Oljedirektoratet for forpliktelsen
til å bore i kisens 520 på Vøringplatået, helt vest på sokkelen.
Området er spesielt på grunn av lavaformasjoner i fjellet som skygger for
vanlig seismikk. Dette basalt-laget er
lignende med kappen som skjulte
enorme oljeforekomster utenfor Bra-

sil. Ny leteteknologi har gjort det
mulig å se gjennom lava-formasjonen,
såkalt elektromagnetisk seismikk.
I vinter utførte norske EMGS med
fartøyet Atlantic Guardian en undersøkelse for Exxon, angivelig første
gang en såkalt tredimensjonal
magneto-telluriske-undersøkelse over
lava-formasjoner har blitt utført i
Norge.
Nettstedet petro.no opplyser at undersøkelsene på ned til 2.000 meters
havdyp har gitt skuffende resultater.
«Det har ikke blitt identifisert borbare prospekt i utvinningstillatelsen,
og det derfor ikke er grunnlag for boring», ifølge petro.no

GJORDE UNDERSØKELSER: Seismikkskipet Atlantic Guardian fra EMGS ved
kai på oljebasen på Horvnes.
FOTO: LEIF STEINHOLT
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er nordover

MULIG NY REGION: Utgård-høyden, der Rwe-Dea skal starte boring ved inngangen til juni, på letebrønnen «Sverdrup».

ILLUSTRASJON: LUNDIN PETROLEUM
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Oljeproduksjon
HJERTET OFFSHORE: Fra dette kontrollrommet på Skarvskipet overvåkes alt som
skjer om bord. Samtidig står operatørene i direkte videokontakt med kontoret på
FOTO: MORTEN HOFSTAD
Horvnes, og hovedkontoret i Stavanger.

Fjernstyring av offshoreproduksjon er noe oljeselskapene har
drømt om å utvikle videre, noe arbeidstakerorganisasjonene ikke
er like begeistret for.
Moderne kommunikasjonsteknologi,
kombinert med nærmest ubegrenset
båndbredde i fiberkabel mellom offshore og land, har ført til økende bruk
av overvåking og kontroll fra land.

Fra et kontor på land kan fagfolk
overvåke i sanntid hva som skjer i produksjonen offshore, eller i boreoperasjoner. Ikke bare overvåkes datastrømmene. Møter og generell kommunika-

FJERNSTYRING: Kontrollrommet i 7. etasje i BP-gården på Forus i Stavanger, er senter for fjernstyring
sjon mellom driftsfolk offshore, og hjemmeorganisasjonene skjer med video.

BP og Statoil
BP utvikler slike løsninger fra hovedbasen i 7. etasje i BP-gården på Forus,
der både feltene i Nordsjøen og Skarv i
Norskehavet blir fulgt fra time til time.
BP-kontoret på Horvnes i Sandnessjøen har de samme tekniske løsningene, og kommuniserer ut til Skarv om
de daglige gjøremål, hvilke transporter
som skal inn og ut med båt eller helikopter, og hvilken last som skal inn og
ut.
I Harstad står driftsorganisasjonen i
Statoil i nær kontakt med mannskapet
på Norne-skipet. Teknologien åpner
for at høyt spesialiserte fagfolk kan
jobbe i land, i større grad enn før. Dette
har sine fordeler og ulemper.
Arbeidstakergrupper har hatt sine
innvendinger, siden jobb offshore fortsatt er svært attraktivt for mange, ikke
minst ut fra økonomiske hensyn. Oljeselskapene ser naturlig nok kostnadsspørsmålet med motsatt utgangspunkt;

høyt kvalifisert arbeidskraft kan sikres
en mer forutsigbar arbeidshverdag i
land.

For og mot
En studie fra 2005 anslår at ved nærmest full fjernstyring av installasjonene
offshore, kan verdiskapingen økes med
300 milliarder kroner. Borekostnadene
kan kuttes med 21 milliarder kroner,
sammen med generelt reduserte driftskostnader på 45 milliarder kroner. Den
største gevinsten er påstått å ligge i økt
utvinning av olje og gass, verdt 174
milliarder, sammen med økt tempo på
produksjonen, anslått til 60 milliarder
kroner.
Ulempene er særlig vurdert knyttet
til eventuelle hendelser ute på installasjonene offshore. Med færre folk ute, er
det også færre som kan gripe inn med
tiltak, raskt. Siden kommunikasjonen
offshore-land skjer gjennom ITsystemer, er sikkerhetsaspektet sentralt
også der.

Morten Hofstad
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n fra kontoret

g av olje og gassproduksjon fra land, såkalte integrerte operasjoner.

LOGISTIKK PÅ SKJERM: Fylkesråd Arve Knutsen (t.v.) fikk demonstrert hvordan
BP-kontoret i Sandnessjøen står i kontakt med video til både Skarv-skipet og hovedkontoret i Stavanger.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

FOTO: MORTEN HOFSTAD

NORNE-HARSTAD: Drift- og vedlikeholdsansvarlig på Norne kommuniserer daglig
med produksjonsteamet i Harstad for å optimalisere produksjonen fra de ulike
brønnene. Fra venstre: Elisabeth Storås (leder av produksjonsteamet), Hallur Stakksund (fiskal måling), Bjørn Pettersen (produksjonsingeniør), Stein-Inge Sørensen
(subsea), Kristin Pettersen Hæreid (produksjonsingeniør), Tor-Gunnar Steien (subsea), og Viggo Kristoffersen (drift- og vedlikeholdsleder land). På skipet: Arne Thom
Haukenæs (drifts- og vedlikeholdsleder Norne offshore), plattformsjef Morten Kvamme sammen med kontrollromsoperatør Bengt Roger Ramsvik.
FOTO: ANNE-METTE FJÆRLI, STATOIL
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Shtokman er ik
Statoil har ikke gitt helt opp å utvikle det enorme gassfeltet Shtokman på russisk side i Barentshavet. Nå vurderes en flytende
LNG-fabrikk på feltet.
Ifølge pressetalsmann Bård Glad Pedersen i Statoil, er selskapet interessert
i å gå inn i Shtokman-prosjektet på
nytt. Men det forutsetter at det blir en
ny utbyggingsløsning og at rammebetingelsene for offshoreprosjekter og for
utenlandske selskaper i Russland blir
bedre. Tidligere medeier, franske Total,
skal heller ikke ha gitt helt opp. Det
samme med Shell.

Enorme reserver
Shtokman-feltet er verdens største påviste gassfelt til havs. Feltet ligger i Barentshavet, vest for Novaja Semlja og
inneholder ifølge Gazproms anslag 3,8
milliarder standard kubikkmeter gass,
anslagsvis det dobbelte av det største
gassfeltet i Norge, Troll.
Shtokman ble funnet i 1988 nord-øst
for Murmansk. Utbyggingen av Shtokmanfeltet blir en komplisert offshoreutbygging på grunn av dybde, klima, is
og strømforhold. Feltet ligger på cirka
350 meters dybde, nesten 600 kilometer fra land.
De siste årene har det vært mye fram
og tilbake om utlendingers medvirkning i prosjektet, men Statoil er har
altså ikke gitt helt opp.
Ifølge nestleder i Gazprom-styret,
Alexander Medvedev, garanterer han at
Gazprom ikke har gitt opp, men innrømmer at det han kaller «den første
konfigurasjonen» ikke fungerte.
– Det betyr ikke at tiden har blitt
brukt forgjeves.
Trenger tre år
Shtokman-prosjektet vil aldri bli ekskludert fra olje-og gassindustriens liste
av strategiske prioriteringer, ifølge
vise-energiministeren i Russland, Kirill
Molodsov.
Han sier også at «fra teknisk synspunkt, vil vi trenge mer enn tre år å utvikle prosjektene». Han understreker at
Shtokman er de største prosjektene i
det arktiske havet i form av volum av
ressurser, vanskeligheter med gassutvinning, og teknologier som skal brukes.
«Det er konsultasjoner om teknologiske løsninger, vilkårene for å realisere
prosjektet, samt forhandlinger mellom
Gazprom og potensielle forbrukere av
Shtokman LNG», sier Molodsov.
Han bekrefter at skatteordninger er
på bordet som aktuelt tiltak for å stimulere interessen til å investere i prosjektet.
Flytende fabrikk
LNG (liquid natural gas) framstilles

ved å fryse ned naturgassen til en temperatur der volumet krymper kraftig og
blir til flytende væske.
En flytende LNG-fabrikk ute på feltet har store fordeler sammenlignet
med både rørledninger til land og
landbaserte fabrikkanlegg, blant annet
når det gjelder kostnader og byggetid.
Spesialister bekreftet nå at det er flytende LNG som er mest aktuelt for
Shtokman-prosjektet.
LNG-anlegget utgjør en stor del av
kapitalkostnadene, og en ren subseautbygging og en plattform nærmere
land på grunt vann, kan bli i
Stockman-prosjektet. Konseptet med
et flytende LNG-anlegg er økonomiske mulig. Det er i denne retningen
Statoil ønsker å fortsette å jobbe med
Gazprom om prosjektet.

Enormt fartøy
– Shtokman-prosjektet er utvilsomt ett
av de dyreste prosjektene i verden. Investeringsestimat for første fase har
vært 15 milliarder dollar, og er økende,
skriver professor Yuri Lukin i magasinet «Arktis og Nord».
Men også flytende anlegg har sine
tekniske utfordringer, ikke minst fordi
teknologien er lite utprøvd. Som om
ikke teknologi og høye investeringskostnader er nok; det globale gassmarkedet er i endring siden USA er i ferd
med å bli selvforsynt av gass.
En aktuell skipstype for et flytende
LNG-anlegg kan være et fartøy med
doble skrog på 480 meters lengde, og
75 meters bredde. Anslått vekt kan være
600.000 tonn, tilsvarende to-tre ganger
en vanlig supertanker, eller seks ganger
mer enn verdens største hangarskip.
Lagerkapasitet kan bli 220.000 kubikkmeter meter LNG, 90.000 kubikkmeter flytende petroleumsgass, og
126.000 kubikkmeter kondensat. Et
flytende anlegg må tåle bølger opp til
20 meter uten at produksjonen må
stanses.
– Russland skal gjøre nøye vurderinger,
beregne kostnader, muligheter, trusler.
Det vil kreves et kvalitativt sprang i utvikling for å lykkes med Shtokmanfeltet og andre arktiske forekomster av
hydrokarboner. Utbygging vil kreve
den nyeste teknologien, både over og
under vann. Fordelen med flytende naturgass er at den kan leveres til alle
havner i verden, sier professor Lukin.
Vil endre samfunnet
Langsiktige prognoser for sosioøkonomisk utvikling i Russland fram
mot 2030, i et scenario med høy olje-

RIGGER TUNGT: Plattformen til Prirazlomnoye-feltet i Pechora under slep ut fra
Murmansk. På grunn av fare for isgang må innretninger så langt nord dimensjoFOTO: GAZPROM
neres deretter.
pris, vil olje og gass-industrien medføre
endringer i regional struktur.
Det forventes en rask økning i gassproduksjonen fra eksisterende felt på
Yamal-halvøya, Shtokman, og andre
felt, sammen med infrastrukturprosjekter for gasseksport til Kina og andre
land i stillehavsregionen.
Russisk gassproduksjon er ventet å

øke til 806 milliarder kubikkmeter i
2020, og videre til 925 milliarder kubikkmeter innen 2030. Det totale volumet av investeringer i gassproduksjon
for årene 2012-2030 i faste priser vil
være 10 milliarder rubler, ifølge analysene.

Sergey Surovtsev
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Shtokman-prosjektet er utvilsomt ett av
de dyreste prosjektene i verden.
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Tror på 300
subsea-jobber
Subsea-senteret i Sandnessjøen kommer til å skape 250300 jobber innen 2020, tror
Nordland fylkeskommune.
Nordland Fylkeskommune har engasjert seg tungt, over lengre tid, for å få
etablert et subsea-miljø i fylket. Fylkesråd for næring, Arve Knutsen, er
glad for invitasjonen til anbudskonkurranse som ble sendt ut tidligere i uka
fra Statoil og BP.
– Dette er veldig, veldig bra. I våre
samtaler med oljeselskapene kommer
det fram at de forventer veldig mange
bedrifter som vil etablere seg som underleverandører til et subsea-anlegg,
sier Knutsen.

Jobbet lenge
Assisterende næringssjef i Nordland
Fylkeskommune, Terje Stabæk, har

Statoil og BP tar
nå viktige steg på
rett vei. Utviklingen er
allerede rimelig i tråd
med rapporten vår.

over flere år jobbet for å trekke et
subsea-service miljø til Nordland. Han
hilser den felles meldingen fra Statoil
og BP om et subsea-senter til Sandnessjøen velkommen.
– Dette som kommer nå er temmelig
i tråd med det vi skrev i subsearapporten vår, sier Stabæk.
Et hovedpoeng i mulighetsstudien
fra Norconsult, datert februar 2011, var
at et subsea-senter, som blir tilført tilstrekkelig volum for vedlikehold og
service, vil kunne skape 250-300 arbeidsplasser i Sandnessjøen i løpet av
dette tiåret.
– Meldingen fra BP og Statoil kan fortone seg litt beskjeden i forhold til aktivitet.
Er du svekket i troen?
– Nei, snarere tvert i mot, sier Terje
Stabæk.
– Det selskapene ønsker anbud på nå
er 24 dekar, i hovedsak til lagring av
utstyr. Etter hvert kommer reparasjon,
vedlikehold, modifikasjon av utstyrt i

Våre tjenester er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sertifisert vedlikehold av brannslokkeutstyr – on/offshore
Sertifisert vedlikehold av pustelufttutstyr – on/offshore
Sertifisert kontroll av lufftk
tkvalitet on/offshore
Sertifisert vedlikehold – trykkprøving – fylling av pusteluftbeholdere on/offshore
Sertifisert brann beskyttelse av stålkonstruksjoner –
maling – isolasjon
Sertifisert utffør
ørelse av passiv brannsikring – branntetting
Branndokumentasjon
Brannvernopplæring i alle typer virksomheter
Slokkeøvelser
Evakueringsøvelser
Kurs for brannvernledere
Sertifiseringskurs for
o Varme Arbeider
Totalleverandør av brannvernutstyr On/Offshore

Helgeland Brannsikring AS • Tlf..: 950 95 200
post@brannsikring.com
Firmaside: www.brannsikring.com

FORVENTNINGER: Assisterende næringssjef Terje Stabæk, Nordland fylkeskommune.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
tillegg. Dette kan få ganske store konsekvenser for aktører som Aker Solutions, som allerede er på plass. De vil
igjen kunne generere aktivitet for sine
underleverandører.
– Statoil og BP tar nå viktige steg på
rett vei. Utviklingen er allerede rimelig
i tråd med rapporten vår, sier Stabæk.

Mål på aktivitet
Et viktig parameter for å måle aktiviteten i et kommende subsea-senter i
Sandnessjøen, er antall ventiltrær som
skal vedlikeholdes regelmessig. BP har
plassert vedlikehold av Skarv-utstyret
til Sandnessjøen. Statoil har plassert
Norne-satelitten Skuld, sammen med
kommende Aasta Hansteen. Terje Stabæk anslår at dette utstyret utgjør 3540 ventiltrær.
– En leverandør som FMC har overfor oss sagt at et vilkår for å etablere seg

i Sandnessjøen med tungt vedlikehold
er et minimum på 60 ventiltrær, sier
Stabæk.
Norne-området, inkludert alle satellittene, teller omkring 70 ventiltrær,
men startet med en liten håndfull. Både
Skarv og Aasta Hansteen skal ifølge
operatørselskapene BP og Statoil følge
et lignende livsløp. Her ligger et sentralt framtidsperspektiv for Terje Stabæk.
– Operatørene vil se på økonomi, og
utnytte eksisterende infrastruktur så
lenge som mulig. Vi kan dessuten forvente betydelig boreaktivitet i tiårene
som kommer, og ser nå bare starten på
en utvikling som vi beskrev i subsearapporten, sier assisterende næringssjef
Terje Stabæk.
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PETRO PULS NR 2 – 2013

37

SIGNERT: Avtalene ble signert av konsernsjef Helge Lund (t.h.) i Statoil og styreformann og president Igor Sechin i Rosneft.

FOTO: ROSNEFT

Ser mot Norge
Rosneft og Statoil har avtalt å
samarbeide om prosjekter på
norsk sokkel.
Det russiske oljeselskapet Rosneft og
Statoil har utarbeidet en søknad om
deltakelse i en rekke felt på norsk sokkel. President i Rosneft, Igor Sechin,
informert journalister om dette på et
møte med Russlands president Vladimir Putin i januar 2013.
– Vi arbeider for fullt og i forståelse
med våre vestlige partnere om denne
saken, sa Sechin.

Felles søknad
I fjor sommer undertegnet Rosneft og
Statoil en rekke avtaler om samarbeid i
Russland og på norsk sokkel, blant
annet i den norske delen av Barentshavet.
– Denne samarbeidsavtalen er en
viktig milepæl for Statoils letevirksomhet i Russland. Avtalen sikrer et langsiktig letesamarbeid med Rosneft i
store, lovende, uutforskede områder i
Barentshavet og Okhotskhavet. Ved å
bygge på begge selskapers kompetanse
og erfaringer, er avtalen et betydelig
skritt i den industrielle utviklingen av
Nordområdene, sa konsernsjef i Statoil,
Helge Lund, da avtalen ble signert.
Leteboring er planlagt sommeren

2014 i Karahavet, ifølge samarbeidsavtalen. Presidenten i Rosneft sa også at
selskapet har til hensikt å starte i løpet
av sommeren 2014, for å drive leteboring på sokkelen i Karahavet innenfor
rammen av prosjektet. Rosneft har lignende samarbeidsavtaler med amerikanske ExxonMobil.
– Resultatene av seismikken fra
Karahavet, som vi fikk i år, vil ligge til
grunn for boring med en allerede
chartret plattform, sa Sechin.
Statoil øker sin tilstedeværelse i
Nord-Norge. Statoil har søkt om nye
områder i 22. konsesjonsrunde, sammen med Rosneft, med et hovedfokus
på Barentshavet.
Statoil også har søkt om lisenser i
Barentshavet alene, men hoveddelen av
søknaden er sendt sammen med Rosneft.

Stor ressurser i Arktis
På russisk side jobbes det med
Perseevsky-blokken, som ligger i den
russiske delen av det tidligere omstridte

området i Barentshavet. På russisk side
har det statseide selskapet Rosneft også
blitt tildelt to av blokkene på grensen
mot Norge. Statoil og Rosneft samarbeider om seismiske undersøkelser.
Den første letebrønne skal etter planen
bores før 2020.
For få år siden ville mange ha sagt at
denne utviklingen ville vært umulig.
Men ved hjelp av finansiell styrke,
menneskelig kapital og teknologiske
nyvinninger synes det som om det
umulige har blitt mulig.
– Russiske og utenlandske aktører
planlegger nå investeringer for anslagsvis 14 milliarder dollar i arktisk
Russland, og det er bare i første fase, sa
Rosneft-sjefen Igor Sechin nylig på en
konferanse i Houston.

Miljø
Igor Sechin og Helge Lund signerte en
erklæring om beskyttelse av miljø og
biologisk mangfold ved olje- og gass
leting og utvikling på russisk arktisk
kontinentalsokkel.

Avtalen sikrer et langsiktig letesamarbeid med Rosneft i store, lovende,
uutforskede områder i Barentshavet og Okhotskhavet.

Begge selskap erkjenner at det arktiske miljøet består av unike økosystemer med unike egenskaper og ressurser, og at dette gjør at man må være
særlig varsomme.
Partene vil koordinere sin aktivitet
for å bevare det biologiske mangfoldet i
arktisområdet i tråd med prinsippene
og anbefalingene fra Konvensjonen om
biologisk mangfold.
Rosneft planlegger å signere bilaterale samarbeidsavtaler med Roskosmos,
det russiske departementet for transport og det russiske departementet for
sivilforsvar, beredskap og naturkatastrofer (EMERCOM) innenfor rammeverket for beskyttelse av miljø og
biologisk mangfold i Arktis.
Dette dokumentet gir også en intensjon om å gjennomføre regelmessig
måling av endringer i landskap og hav i
Arktis, utvikling av internasjonalt samarbeid som en del av Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS).
Konsernsjef i Statoil Helge Lund
understreket at målet med erklæringen
reflekterer Statoils verdier og forpliktelse til å ivareta helse og miljø i Statoil
aktiviteter hver eneste dag.

Sergey Surovtsev
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Sikkerhet og beredskap i Nord-Norge svekkes,
men journalistene foretrekker å servere gulrotstuing.

Journalist-mat
kommentar
.

FLÅTT OG FULRØTTER. Jeg vet ikke
om vi har for mange helsejournalister i
Norge, men jeg vet at vi har for få oljejournalister. Det siste bekymrer meg,
det første kan jeg leve med. Jeg har lært
meg å vandre forbi avisstativ som lokker meg med ny innsikt om flåttens
herjinger, om kjendiser med brystproteser eller salgsplakater som lokker
med ny innsikt om gulrøttenes betydning for tarmsystemet.
Som andre kan jeg stusse over dimensjonene på den helsejagende journalistikken, men jeg aksepterer det som
en del av en redaksjonell tilpasning. En
markedstilpasning. Min egen tilpasning
består i å vende denne form for journalistikk ryggen. Jeg avskyr gulrøtter. De
ødelegger enhver torsk når de legges
ved som tilbehør. Brystprotese er uansett uaktuelt, og jeg er i mitt liv mer
bekymret for malaria enn for flått.
Manglende journalistisk overvåking
av oljeindustrien er det derimot vanskeligere for en nordlending å leve
med.
«EN MONG». I forhistorisk tid, på slutten av 80-tallet, da Mongstadoverskridelsene var en nyhet, ble skandalen avslørt av journalister med kunnskap om
det som skjedde i oljebransjen. Det var i
1987, og saken rullet gjennom media
fram til 1988. I samme periode rullet
hodene i Statoil, og den endelige sluttregninga ble gjort opp med en budsjettsprekk på seks milliarder kroner.
Prosjektet ble akkurat dobbelt så dyrt
som det politiske Norge hadde trodd.
Uten den journalistiske kraft som ble
lagt for dagen på slutten av 80-tallet
hadde overskridelsene ved Mongstadanlegget neppe fått den oppmerksomhet den fortjente. Arve Johnsen måtte
gå av som Statoildirektør og Olje- og
energidepartementet ble nesten kledd
naken i sin uvitenhet om det som
skjedde i oljebransjen. Avsløringen representerte et tidsskille, i alle fall midlertidig, i norsk oljepolitikk.
Staten eide 100 prosent av selskapet,
men var likevel sjanseløs i sine forsøk
på å kontrollere oljegiganten. Staten

SMIL TIL FOTOGRAFEN: Statssekretær Ane Hansdatter Kismul (Sp) tok imot planen for utbygging og drift av Aasta Hansteenfeltet fra Statoil-direktør Øystein Michelsen. Først nå begynner kritiske eksperter å komme ut i mediene.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Staten trengte
hjelp av journalister dedikert til utviklingen i oljebransjen, og
fikk hjelp.
trengte hjelp av journalister dedikert til
utviklingen i oljebransjen, og fikk hjelp.
FRAVÆR AV KUNNSKAP. I dag er situasjonen ganske annerledes. Med unntak
av en del miljøjournalistikk knyttet til
den samme bransjen, er fraværet av
teknologisk og forretningsmessig
kunnskap om oljeindustrien påtakelig.
Selv om oljenæringa holder liv i nasjonen gjennom sine overføringer til
statskassen, selv om bransjen støvsuger
markedet for det som finnes av folk
med høyere utdanning innenfor teknologiske fag, selv om bransjen er en
dominerende koloss i utvikling av en
rekke lokalsamfunn, er journalistikken
enten fraværende eller markedstilpasset
spesialprodukter innenfor norsk presse.
Utlysing av nye felt og kontraktsinn-

gåelser når de samme feltene er moden
for det, fremstilles i norsk presse for en
stor del som bruåpninger i regi av
kongefamilien. Det er lokal applaus
eller lokal misunnelse avhengig av hvor
publikasjonen utgis.
I neste omgang smitter likegyldigheten over på det politiske Norge. Uten
journalistiske impulser, uten presseoppslag som kan gi stemmer ved valg,
er det mer naturlig å gi løfter om mer
oljepenger i budsjettet, enn å ivareta
den politiske kontrollen med oljebransjen på sin reise nordover.
I det siste har vi fått en påminnelse
om hva vi kanskje går glipp av, og kanskje ser vi også en gryende journalistisk
interesse.
BEGEISTRING. Gassfeltet Asta Hansteen ble møtt med begeistring i
Nord-Norge. Det er naturlig. Dessverre er det også som forventet at begeistringen et øyeblikk sto i fare for å
begrense utsikten til et departementalt
kupp. Før feltet var godkjent av Stortinget, godkjente olje- og energiminister Ola Borten Moe en rekke Statoilkontrakter.

– Det er kanskje ikke så vanlig, men
det var nødvendig, svarer han et (lett)
hoderystende Storting.
Sannheten er at Stortinget nærmest
tvinges til reaksjon, selv om flertallet
helt åpenbart heller vil bruke valgkampen til å fokusere på ringvirkningene av
utbyggingen. Stortinget er tvunget
fordi en byråkrat i Oljedirektoratet påstår at ikke bare konstitusjonelle regler
er brutt, men også regler for kostnadsberegning.
Samtidig rulles sikkerhets- og beredskapssituasjonen i Nord-Norge ut
og avslører at vi aksepterer et langt
dårligere beredskapsnivå i nord enn i
sør.
Alt dette er journalistisk mat, men
det er så mye lettere å servere gulrotstuing.

Arne O. Holm
Spesialrådgiver
Nordområdesenteret,
Universitetet i Nordland
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Det er ny optimisme og stor aktivitet på Helgeland, vi skal fortsattt bidra til dettte.
te.
Nå legger vi sammen med våre partnere en ny viktig byggestein for fortsatt utvikling i regionen.
Skar v legger subsealager og vedlikehold til Sandnessjøen, et viktig fundament for videre vekst.

Konklusjoner fra sluttrapporten «Ringvirkninger av Skar vutbyggingen» ut arbeidet
av Universitetet i Bodø;
• 3,5 milliarder kronerr i pågående og planlagte regionale investeringer i infrastruktur
fordelt på Sandnessjøen 1.5 mrd. og
Brønnøysund 2.0 mrd. Dette er direkte og
indirekte konsekvens av økt oljeaktivitet.
• 1 milliard kroner i BP kontrakter og
opsjoner til lokale bedrifter på Helgeland.
• Vekst i petroleumsrelaterrte jobber;
Brønnøyregionen har 180, Sandnessjøen
150 + 50-10 0 nye jobber i løpet av 2013.

Første oljelast gikk fra Skar
Skarv
v til mark
markedet
edet i april med shut
shuttletankeren
tletankeren Scot
Scottt Spirit.
Gassen eksporteres via en 80 kilometer lang eksportrørledning som er tilk
tilkoblet
oblet Gassled
transportsystem
transportsy
stem ffor
or eksport til mark
markeder
eder i Europa.
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tnere er Statoil,
Statoil,, E.ON og PGNiG

