PETRO PULS
OLJE
OL JE OG
OG GASS
GASS I NORD
NORD Nr. 3 – 2013

PETRO PULS NR 3 – 2013

2

Neppe et
miljøvalg
Årets stortingsvalg ser ikke ut til å bli en
mannjevning der spørsmålet om oljeleting
i nord blir et sentralt tema. Ja-partiene Ap,
H, og Frp høster i skrivende stund til
sammen rundt 80 prosent på meningsmålingene. Det kan virke som brede skarer
av velgermassen ikke bryr seg stort om
kombinasjonen fisk-olje i nord.
Når spørsmålet om nytt leteareal
tilsynelatende ligger høyt i vannskorpa
i avisenes leserbrevspalter, har det
sammenheng med at flere partier fra
sentrum utover mot venstre bruker
«Lofoten» som en livbøye i kampen
mot sperregrensen.
Mest dramatisk er situasjonen for SV, som
spises opp av frustrerte velgere som både
går til Ap og til De Grønne. Faller SV under
sperregrensen på fem prosent, virker siste
håp ute for at Jens Stoltenberg kan styre
videre, selv i mindretall.

NORDK APP, FØR OL JEALDEREN: Vi har besøkt bygda Veidnes ved Honningsvåg der
Statoil planlegger en landterminal for olje fra Johan Castberg-feltet.
Side 24-31

Jens Stoltenberg benyttet åpningen av
valgkampen i Sandnessjøen 2. august
til å tone ned Lofoten-spørsmålet.
«Nordland VI og VII skal vi jobbe videre
med i neste stortingsperiode. Det ble
lenge påstått at Lofoten var det eneste
området på norsk sokkel der vi kunne
finne olje og gass. Slik er det jo ikke.
Norsk olje og gassnæring står ikke og
faller med åpning av Nordland VI og VII»,
sa statsministeren til Helgelands Blad.
Ap vil uansett ikke bestemme seg for
leteboring før tidligst på landsmøtet
i 2015.
Paredokset for nei-aktivistene er at jo mer
de kjefter på SV og stemmer på andre, jo
større er sjansene for sterkere Høyre-styre
de neste fire årene. Da blir det neppe
mindre leteboring i nord, snarere full gass.

PENDLER TIL BRASIL: Bjørn Erik Aas pendler til Brasil fra Sandnessjøen i jobben som
kaptein i offshoreflåten.
Side 34-37
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ANNONSE

Etter snart 40 år i nord er vi mer sikre enn
noen gang på at fremtiden ligger her.
Siden starten i Harstad i 1976 har Statoil vært en
industribygger i Nord-Norge. Gjennom standhaftighet og
pågangsmot har vi stått på for å påvise ressurspotensialet
i nord. Vi begynner nå å få lønn for strevet.
Med Norne, Snøhvit, Aasta Hansteen og Johan Castberg
skal vi nå skape verdier som skal komme flere
generasjoner til gode.
Dette er bare begynnelsen.
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Helgelands Blad 30. august 2013

PAVE FRANS: Pave Frans (den første, Nilsen) hadde med seg både kardinaler og livvakter da NRK Sommeråpent la til kai i Sandnessjøen i sommer.

FOTO: VIBEKE REINERTSEN

Inviterer på
krabbe-fest
VM i krabbefiske har blitt et
sosialt og faglig møtested for
offshorenæringen.
Helga 20. - 21. september planlegges
nok en utgave av VM i krabbefiske i
Sandnessjøen.
– Arrangementet har utviklet seg noe
mer enn en krabbe-konkuranse, til et
bredt sosialt og faglig møtested for bedrifter og næringsaktører, sier Terje
Johansen.

Seminar
På fredagen, før krabbeteinene skal
settes, arrangeres et nettverkseminar
der foredragsholdere fra Aker Solu-

tions, BP, Score AS, og Nordland Fylkeskommune. Årets tema er kompetanse og rekruttering.
Seminardeltakerne vil også få høre
erfaringer fra ungdom på Helgeland
som har tatt steget ut som lærlinger
offshore. Samtidig inviteres skoleelever
til karrieredag.

I fjellet
Nytt i år er gjenoppliving av terrengløpet i De Syv Søstre. Denne gangen
planlegges et rent motbakkeløp opp til
toppen av toppen Skjæringen, en av de
syv søstrene, i regi av Hotell Syv Søstre.
Foruten det rent krabbefiskefaglige,
arrangeres et nettverkseminar som tar
for seg de nye kunnskapsnæringene

ARRANGØRENE: VM i krabbefiske 2013, arrangører og hovedkomite, foran fra
venstre: Terje Johansen, Margrethe Herseth og Knut Wang. Bak fra venstre: Knut
Nilsen, Stian Theting, Bård Anders Langø, Stig Gøran Olsen, Kristian Skar.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
knyttet til offshorebransjen.
I bybildet vil arrangementet som
vanlig være godt synlig. I år planlegges
fasadeklatring på nybygde Hotel Sandnessjøen (tidligere Haarek).

med sitt blotte nærvær velsigne arrangementet og forestå de etter hvert tradisjonstunge seremonielle handlinger
på krabbefesten lørdag kveld.
■ «Paven» er magesekken på krabben.

Paven kommer
Selvkåret pave, tidligere sjef i Helgelandsbase, Frans Nilsen, vil også i år

Morten Hofstad

Petro PULS

ANNONSE

Subsea 7
ankommer
Nordens Paris
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Vi har valgt å etablere vårt Nord-Norge-kontor
i Tromsø. Dette gir positive ringvirkninger for
hele regionen. Vi står overfor store oppgaver
og kommer til å etterspørre tjenester
²RJYLWUHQJHUÁLQNHIRON
Subsea 7 er en av verdens ledende undervannsentreprenører. Med en rekke spesialfartøy leverer
selskapet prosjektledelse, ingeniørtjenester,
undervannsoperasjoner og -installasjoner,
vedlikehold og komplette feltutbygginger under
vann. Tromsø er en viktig del av vår langsiktige
satsing i Nord. Les mer om våre ledige stillinger:
subsea7.com/careers
Fikk vi forresten sagt at vi gleder oss til å
komme til Tromsø?

seabed-to-surface
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KOM HEIM: Da Familien Bamberg /Gleinsvåg fant to sivilingeniørjobber h
besteforeldre, pendlerferge og en hage med 400 stauder.

Heim til Aker-jobb
LEDER: Linda Bamberg er prosjektleder for byggingen av et nytt kontor og verkstedbygg på Horvnes.
UTI I VERDEN: Erkjennelsen pleier å
sige inn over studenter fra Helgelandskysten omtrent midt i studietida; Jeg får
meg aldri jobb heime. Det oppleves
ikke nødvendigvis som noen krise for
en ung og eventyrlysten student. Slik
var det også for Espen Aleksander
Gleinsvåg (34) fra Dønna.
– Jeg valgte å studere til sivilingeniør
i Trondheim. For oss fra Helgeland er
det liksom dit man skal dra for å studere. Det mye folk fra Sandnessjøen og
omegn som er der. Trondheim høres
tøft ut. Det er stedet for å leve det glade
studentlivet.
ETABLERT: Etter hvert ble han kjæreste
med Linda Bamberg (30) som også
studerte i Trondheim for å bli sivilingeniør. Hun er fra Dønna, hun også.
– Espen er bestekompisen til storebroren min, forklarer Linda med et
smil.
De valgte å starte en familie mens
Linda studerte. Og i dag har de døtrene
Ulrikke (7), Lovise (5) og Sandra (2).
De ble godt etablert i Trondheim
med to sivilingeniørjobber, fint rekkehus på Tiller, egen båt nedi havna og
mange venner. Men kontakten heim
holdt de.
– Vi fungerte som hotell for familien
hjemmefra når de skulle og handle på
Ikea, på konserter eller for å bade i
Pribadet. Og å komme til Dønna på
ferie var både en plikt og en glede, forteller Linda.
BESTEMMELSEN: Men hverdagen med
tre små barn og ingen familie omkring
seg til daglig var travel.
– Jeg hadde bare ei mil på jobb, men
å ta buss ei mil i Trondheim tar fort en
time i rushtrafikken, og Espen hadde
en jobb som innebar at han reiste i alle

PLATER: Espen Aleksander Gleinsvåg.
utdannet sivilingeniør og project controller hos Aker solutions på Strendene i
Sandnessjøen. Her foran klenodiet Laura fra 1945 som ennå presser plater hos
Aker Solutions. – De lagde kvalitet før i
tida
fall ett døgn i uka, forteller Linda.
Påsken 2012 ferierte de som vanlig
heime på Dønna.
– Det var veldig fint vær den påsken,
vi hadde barnevakt og var på mange
fine turer i lag, forteller Linda.
De var ikke kommet særlig langt på
turen heim til Trondheim før den store
bestemmelsen ble tatt; Om Linda, som
hadde den mest spissede utdannelsen,
kunne finne seg en jobb i nærheten så
skulle de flytte heim. Men det hastet,
for eldstejenta skulle begynne på skolen
til høsten.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE➤➤➤

TAUBANE: Lekeplass i skogen for døtrene er førsteprioritet for Espen Gleinsvåg når han og samboer
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os Aker Solutions i Sandnessjøen flyttet de heim til Dønna, til tre sett

er og landlig idyll

Linda Bamberg har kjøpt seg hus med stor tomt ved Olfotvatnet på Dønna. Her er det Ulrikke (7) som får prøve nyvinningen mens Lovise (5) og Sandra (2) venter på tur
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IDYLL: Linda Bamberg og Espen Aleksander Gleinsvåg sammen med døtrene Ulrikke (7). Lovise (5) og Sandra(2) har overtatt
en hage med over 400 stauder ved Olfotvatnet på Dønna.

TOK SJANSEN: Espen Aleksander Gleinsvåg måtte arbe

Det går godt an å pendle
fra både Herøy og Dønna til jobb h
➤➤➤FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

ÅPNE SØKNADER: Linda sendte noen
åpne søknader til bedrifter med virksomhet på Helgeland, og etter bare
noen uker hadde hun, bygningsingeniøren med spesialkompetanse på
kvikkleire, tilbud om to forskjellige
jobber. Hun valgte Aker Solutions i
Sandnessjøen som tilbød henne jobb i
Civil avdelingen.
Fredag før skolestart hadde Linda sin
siste arbeidsdag i Trondheim, og dagen
etterpå var hun og barna installert i
kjellerleiligheta hos svigerforeldrene.
En måned senere kom Espen også flyttende.
Etter sju år forlot han en godt betalt
lederjobb i If skadeforsikring til fordel
for arbeidsledighet på Dønna.
– Det tok ei stund før jeg fant den
rette jobben, men i mellomtiden jobbet

jeg som snekkersvenn hos svigerfar,
som driver et entreprenørfirma på
Dønna. Det var i alle fall mye bedre
enn å gå arbeidsledig, ler sivilingeniøren.
Men til slutt fikk også han tilbud om
jobb i Aker Solutions i Sandnessjøen.
– Det ordner seg alltid om man er
villig til å omstille seg litt, smiler han.
Nå har han ansvar for driftsinnkjøp,
økonomi og prosjektstyring på Akers
Solutions sitt verkstedanlegg på Strendene i Sandnessjøen, hvor de jobber
opp mot blant annet BP, Statoil og
Shell.
BOLIGMANGEL: Men selv om det
ordnet seg med jobber var det vanskelig
å finne en egnet bolig på Dønna. Det er
boligmangel på øya, og få hus som legges ut for salg eller leie.
– Vi var lenge på boligjakt. Til slutt

var det en dame som tok kontakt og sa
at vi kunne få leie huset hennes, for hun
kunne godt flytte på hytta, forteller
Linda.
I august i år, ett år etter at de flyttet
til Dønna, kom imidlertid en eiendom
for salg bare to kilometer fra kommunesenteret. Den fikk det unge paret tilslag på.
– Vi forelsket oss i hagen. Det er en
gartner som har bodd her og omkring
huset finnes over 400 forskjellige stauder forteller Linda og tar oss med på
tur rundt 50-tallshuset som ligger idyllisk til med utsikt over Olfotvatnet.
– Jeg er lidenskapelig fluefisker,
røper Espen. Han er i ferd med å ordne
lekeplass for døtrene i skogen med
husker og taubane.
– Det går litt tregt med tau, så jeg har
vært og kjøpt stålwire for å få bedre fart
sier han og gir yngstedatteren, Sandra,

fart nedover banen.
Modifikasjoner og forbedringer er
også det som opptar Linda for tiden.
– Vi har nettopp overtatt huset etter
en kjapp salgsprosess. Nå skal jeg i gang
med å male og innrede. Vi har tatt hagen i bruk, men flytter nok ikke inn på et
par måneder ennå, sier hun.
FLEKSIBLE: De er godt fornøyd med
hvordan de er blitt tatt imot i sin tidligere heimkommune. Da det viste seg
at åpningstidene til SFO ikke var forenlige med at begge foreldrene pendlet til Sandnessjøen sa de folkevalgte ja
til å utvide åpningstiden.
– Vi måtte bare søke først, og så
ordnet det seg, sier Linda.
Både hun og mannen skryter av sin
arbeidsgiver i Sandnessjøen.
– De er veldig fleksible og legger
godt til rette for både pendlere og
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ide som snekkersvenn hos svigerfar på Dønna noen måneder før han fikk jobben som Project Controller på Aker Solutions anlegg på Strendene i Sandnessjøen.

hos Aker Solutions.
småbarnsforeldre. Det går godt an å
pendle fra både Herøy og Dønna til
jobb hos Aker Solutions.
Selv om de bor på Dønna bruker de
ikke mer tid på å reise til og fra arbeid
enn da de bodde i Trondheim.
– Eneste forskjellen er at nå må vi
være på fergeleiet når ferga går. I
Trondheim kunne man alltids ta en
buss ti minutter seinere. Her er det en
del lengre mellom fergene, men om
noe skjærer seg en dag har vi tre sett
med besteforeldre å spørre om hjelp,
om vi ikke rekker ferga heim eller er så
slitne at vi ikke orker å lage middag en
dag, sier Linda.
MÅ BIDRA: Og byen savner de ikke.
– Jeg savner folkene og vennene våre,
men vi bodde i byen uten å gjøre oss så
mye nytte av fasilitetene, og venner kan
man besøke eller få besøk av, sier Linda.

– Dessuten er det lettere å engasjere
seg i et mindre miljø. Her er Linda blitt
turntrener og vi er med i grendelag og
båtforening. Dønna fluefiskeklubb er
allerede etablert, sier Espen ivrig.
– I Trondheim er det slik at folk bare
betaler seg ut av dugnadsarbeid, men
her er vi ikke flere enn at alle må bidra
om man skal få til noe, legger Linda til.
Og at de flyttet tilbake til Dønna har
de ikke angret på.
– Det beste er alle barnevaktene og at
vi får sett mer av verden. Når vi bor på
Dønna kan vi jo reise andre steder på
ferie. Det kunne vi ikke før, ler Espen.
– Men noe bedre tid enn før har vi
ikke fått, bare mer trygghet, slår Linda
fast.

Tekst og foto:
Trine M. Albrigtsen

CONTROLLER: Espen Aleksander Gleinsvåg er utdannet sivilingeniør og jobber
med prosjektstyring hos Aker Solutions på Strendene i Sandnessjøen. Her foran
den siste maskininvesteringen i verkstedhallen på; Et skjærebord for stål.
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Enorm interesse

NYANSATT: Annbjørg Skjerve, ny sjef Aker Solutions Sandnessjøen Fabrication.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Aker Solutions fikk rundt 700 søkere til 15 stillingskategorier utlyst i Sandnessjøen.
Mange har spådd at rekruttering til kompetansejobber ville bli en utfordring
under oppbyggingen av leverandørmiljøet i Sandnessjøen. Så langt er erfaringene motsatt.
Vel halvannet år har gått siden Aker
Solutions kjøpte Sandnessjøen Engineering AS, og senere det SIVA-bygde
offshoreanlegget i Sandnessjøen. Gjennom oppkjøpene fulgte rundt 20 ansatte. Før ferien i år hadde Aker Solutions bemannet opp til rundt 50 ingeniører, og 30 verkstedansatte. Prosessen
var preget av stor interesse og høye søkerbunker.

Kjempebunke
I sommer utlyste Aker Solutions rundt
15 nye stillingskategorier, de fleste ingeniørstillinger, sammen med noen verkstedjobber. Da søknadsfristen utløp 1.
august lå smått utrolige 700 søknader
på bordet. Av disse er rundt fem hundre
søknader på ingeniørstillinger, mens
resten er knyttet til verkstedet, etter det
Petro Puls erfarer.

Søkerbunken skal ha god spredning
over alle kategorier som var utlyst.
Blant søkerne er det både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale søkere.
I første omgang tar Aker Solutions
sikte på å velge ut rundt 20 personer fra
den enorme søkerbunken til ingeniørkontoret og i verkstedet i Sandnessjøen.

Startet bygging
I verkstedet på Strendene har julene
endelig begynt å svirre igjen etter et par
år med stillstand og eierskifter.
– Vi har fått de første ståleleveransene,
og er i gang med leveranser på rundt
500 tonn til Edvard Grieg-feltet, sier
fersk verkstedsjef for Aker Solutions i
Sandnessjøen, Anbjørg Skjerve.
Foreløpig lages komponenter i
Sandnessjøen som underleveranser til
Aker Solutions-verftet i Egersund. Til
våren er planen å starte byggingen av
de tre bunnrammene som Statoil skal
installere i 2015 på 1300 meters havdyp

DATASTYRT: Operatørene Bent Bjørsvik (fra venstre) og Edvard Reielsen viser den nye sjefen Annbjø
i forbindelse med gassutbyggingen Aasta Hansteen vest av Bodø.

Damene styrer
Staben på Strendene teller fire damer
ute i produksjonen, sammen med en
personalleder, HMS-leder og sjefen
sjøl.
– Vi har fått til en fin miks av nye og
erfarne folk, sier Annbjørg Skjerve.
Sjefen på Strendene kommer til

Sandnessjøen fra stillingen som leder
for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet på
det omfangsrike Kværner-verftet på
Stord.
Skjerve er storfornøyd med innsiden

Det er god spredning over alle kategorier som var utlyst.
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e for nye jobber

ørg Skjerve det nye datastyrte skjærebordet for stål- og aluminiumsplater.
av anlegget på Strendene, som er
skreddersydd for oppgavene som nå
venter. Utvendig er planen å gjennomføre en oppgradering av hallene, etter
flere tiår med hard belastning i det
spesielle klimaet på Strendene.

Nytt utstyr
Etter overtakelsen i fjor høst, har Aker
Solutions investert i et nytt hypermoderne datastyrt brennebord, som kutter

stål og aluminium. Operatørene Bent
Bjørsvik og Edvard Reielsen er i disse
dager i sving med klargjøring av utstyret.
Reielsen hadde opprinnelig tenkt å
pensjonere seg, men valgte å ta en ny
tørn i arbeidslivet da Aker Solutions
kom på banen.
– Jeg har jobbet her siden de første
dagene i 1976. Da jeg ble spurt om å
jobbe litt til, var det ikke et vanskelig

FOTO: MORTEN HOFSTAD

valg, sier Reielsen, som er synlig stolt
av å få «siste skrik» av utstyr å jobbe
med.

Skaffer referanser
Annbjørg Skjerve er opptatt av at anlegget i Sandnessjøen skal få produksjonen i gang, sånn at kundene får
referanser til hva bedriften kan levere.
– Sånn sett er prosjektet for Edvard
Grieg-feltet veldig bra for oss.

Produksjonen vil være nært koordinert med veftet i Egersund, både gjennom arbeidsdeling og utveksling av personellressurser.

Morten Hofstad
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TUNGLØFT: Konstruksjonsfartøyet Skandi Acergy ut fra havn i Sandnessjøen.
FOTO: PER KARLSSON

TUNGLØFTER: «Acergy Viking» brukes til lettere konstruksjoner og undersøkelser
FOTO: STEINBJØRN MENTZONI
av havbunnen.

UNDER BYGGING: Rederiet Emas får konstruksjonsfartøyet Lewek Constellation, fra verftet i 2014.

Gigantisk subsea-fartøy ferdig i 2014
Gigantfartøyet fra Emas «Lewek Constellation» skal utplassere
subsea-utstyr på Aasta Hansteen-feltet.

Undervannsentreprenøren Emas tapte
den store subsea-kontrakten på Aasta
Hansteen til konkurrenten Subsea 7.
Men nå er det klart at Emas likevel
får noe Aasta Hansteen-jobb. De tre

bunnrammene som Aker Solutions
skal bygge i Sandnessjøen, skal utplasseres på havbunnen av Emas med spesialfartøyet «Lewek Constellation».
«Emas vil i størst mulig grad be-
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TUNGLØFT: Konstruksjonsfartøyet Seven Pacific.

TUNGLØFT: Konstruksjonsfartøyet Normand Oceanic.

FOTO: SUBSEA7

FOTO: SOLSTAD

Setter kurs
mot nord
Byggingen av Aasta Hansteenfeltet vil by på tidenes båtparade innenfor tungløft og undervanns konstruksjon.
Subsea 7 vant de største kontraktene
med operatøren Statoil knyttet til
byggingen av Aasta Hansteen-feltet.
Gassproduksjonen er planlagt startet
høsten 2017.
– Aktuelle fartøy for installasjon og
legging av fleksible rør på Aasta Hansteen vil være Seven Oceans, Seven Pacific, Normand Oceanic, Skandi Skansen, Skandi Seven, Skandi Acergy og
Acergy Viking, opplyser informasjonssjef Jan Roger Moksnes i Subsea7 til
Petro Puls.
– I forbindelse med Aasta Hansteen blir
Sandnessjøen vår hovedhavn for mobiliseringer. Det blir mye transport og
logistikk gjennom Sandnessjøen. Vi
forventer at utstyr vil begynne å leveres
til Sandnessjøen vinteren 2014-2015,
og start av offshore operasjoner våren
2015, ifølge Moksnes.

ILLUSTRASJON: EMAS

nytte lokale leverandører i Sandnessjøen knyttet til forberedende aktiviteter og fartøysforsyninger», skriver
Emas i en pressemelding.

Omfattende logistikk
Kontrakten Subsea7 har med Statoil
medfører minst 30 skipsanløp i Sandnessjøen i 2015. Året etter står minst 13
anløp av forskjellige fartøyer på planen.
De store subsea-båtene har gjerne
rundt 100-150 personer om bord.
Anløp i land vil være preget av mannskapsbytter, proviantering, klargjøring
og reparasjon av utstyr, sammen med
lasting og lossing.
Ifølge Subsea 7 genererer slike
skipsanløp innkjøp av varer og tjenester
på havestedene for rundt en halv million kroner i døgnet.
Logistikkfirmaet SR Group har fått
kontrakt med Subsea 7 på håndtering
av gods for Aasta Hansteen-prosjektet.
– Vi skal håndtere alt som går med

RØR: Rørleggingsfartøyet «Seven Oceans», her fra et tidligere oppdrag på Norne.
FOTO: MARIANN VATNE
bil, båt, og fly, sier pressekontakt Bjørn
Røstad i SR Group til Helgelands Blad.
Hvordan SR Group må organisere seg i
Sandnessjøen, er foreløpig ikke tatt
stilling til.
Kontrakten på Aasta Hansteen er såpass omfattende at Subsea 7 benytter
prosjektet til å få et mer permanent
fotfeste i Nord-Norge. Dermed har
selskapet landet en egen organisasjon i
Tromsø, som kommer til å telle rundt
20 personer.
– Vi planlegger for mer enn Aasta
Hansteen i nord, fortalte prosjektdirektør Stian Sande på oljeseminaret i
Sandnessjøen i juni.
Potensielle leverandører har Subsea
7 funnet i Sandnessjøen, Nesna, Mo i
Rana, Bodø, Harstad og Tromsø, ifølge
Sande.
– Vi kommer til å se betydelige ringvirkninger av vår aktivitet på og omkring basen, sa Sande.

Slep av plattformen
I tillegg til å utføre store deler av undervannsoperasjonene på Aasta
Hansteen-feltet, har Subsea 7 fått oppdraget med å slepe den ferdigbygde

plattformen ut på feltet, og gjennomføre oppankring og kobling av rør og
kabler.
– Vi skal bruke sju skip til denne
jobben, sa Sande.
Sted for sammenstilling av dekk og
skrog på plattformen, som begge skal
bygges i Sør-Korea og fraktes separat
til Norge, er angivelig fortsatt ikke avklart.
I sommer gjennomførte Statoil en
undersøkelse av bunnforholdene ved
og omkring Sandnessjøen med tanke på
plattformprosjektet.
■ Da Petro Puls gikk i trykken var stedvalget, Vats i Rogaland eller Sandnessjøen, fortsatt ikke tatt.
■ Stortinget vedtok i juni i forbindelse
med Nasjonal transportplan å bevilge
til sammen 74 millioner til utdyping og
merking av havna i Sandnessjøen med
tanke på de store fartøyene som nå vil
trafikkere havna. Alstahaug Havnevesen er i dialog med Kystverket om rask
gjennomføring av tiltakene.

Morten Hofstad
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TERMINAL: Kårstø-terminalen i Rogaland der gassen fra Åsgard og Skarv kommer på land, før distribusjon til kunder på kontinentet.

FOTO: ØYVIND HAGEN

Stenger i tre uker
sjon fra seks av i alt 17 produksjonsbrønner på Skarv-feltet.
– To brønner for gassinjeksjon, to
gassprodusentbrønner, og to oljeprodusenter venter på tilkobling til produksjonsanlegget på Skarv-skipet, ifølge Geirmo.
Boring av den siste brønnen i første
borefase på Skarv-feltet hadde planlagt
oppstart tidlig i august. Det betyr at
riggen Polar Pioneer trolig vil forlate
Helgelandskysten for denne gang
rundt utgangen av september.

Gassproduksjonen fra seks felt i
Norskehavet stenges i 21 dager
fra 7. september. Årsaken er
vedlikehold på landterminalen
Kårstø.
I høst planlegges full stans i gassproduksjonen på Skarv, og de øvrige feltsenter som er knyttet til rørledningen
Åsgard Transport. Årsaken er planlagt
vedlikehold og ettersyn på landterminalen Kårstø i Rogaland.
– Revisjonsstansen starter 7. september og varer i 21 dager, opplyser informasjonskonsulent Lisbet Kallevik i
Gassco til Petro Puls.
Statlige Gassco har operatøransvaret
for Kårstø.

Bruker hunder
Kallevik opplyser at hele Kårstø ikke er
omfattet av høstens revisjonsstans.
Årets operasjon gjentas normalt hvert
tredje år. Hvert sjette år stenger hele
terminalen for teknisk gjennomgang.
– Hva som gjøres vil variere fra år til
år, men består i stor del av inspeksjoner
av utstyr, bytting av tørkemasse, kompressorvedlikehold, og så videre, ifølge
Kallevik.
Gassco har investert i bruk av spesialtrente hunder, som kan lukte seg
fram til rustdannelser i gassrør. Hundene får nå en viktig rolle når terminalanlegget skal saumfares for feil.
Hundene vil få lukte på prøver i et laboratorium som er tatt fra røret, ifølge
Gassco.
– Resultatene er svært gode, og vi ser
at dette er en pålitelig og kostnadsef-

Morten Hofstad

VEDLIKEHOLD: Skarv er blant feltsentrene som må stenge gassproduksjonen i
september. Nedetiden brukes til vedlikehold og ettersyn om bord.
FOTO: BP
fektiv måte å identifisere områder som
trenger av-isolering og generell inspeksjon. Hundene fjerner ikke behovet for visuell inspeksjon, men er et
viktig supplement for å kunne prioritere riktig, sier Thorbjørn Svendsen,
direktør for teknologi, til en internpublikasjon i Gassco.

Skarv
Ett av de seks feltsentrene tilnyttet rørledningen Åsgard Transport er BPopererte Skarv vest av Sandnessjøen.
Selv om produksjonen på Skarv har
vart bare et drøyt halvår, vil BP benytte
de 21 dagene med stans i gasseksporten
til reparasjoner og vedlikehold som
ikke er mulig å gjøre når skipet produserer gass. Oljeproduksjonen, med
regelmessig avlasting til tankskip, vil gå
som normalt, selv om gassproduksjon-

en stanses.
Når vedlikeholdet på Kårstø starter
7. september vil folk fra Helgeland
V&M, Score, Aker Solutions, Zymetech, Bilfinger, IKM, Hytorc og flere til,
være i full sving med ettersyn av gassanlegget ute på Skarv-skipet, ifølge BP.

Mangler seks brønner
Siden oppstart av gassproduksjonen
ved årsskiftet har foreløpig rekord i
daglig gassproduksjon fra Skarv vært
notert til 189.000 fat oljeekvivalenter
tidlig i august.
– Nå holder vi jevn og høy produksjon rundt 160.000 fat oljeekvivalenter,
opplyser pressetalsmann Jan Erik Geirmo i BP til Petro Puls.
– Vi er fornøyd med oppetiden og
anlegget for øvrig, opplyser Geirmo.
Fortsatt gjenstår oppstart av produk-

FAKTA
Rikgass
■ Rikgass er en blanding av våt og tørr
gass (metan, etan, propan, butaner, etc.)
som sendes i en strøm gjennom en rørledning. Åsgard Transport er eksempler
på rørledninger som frakter rikgass.
■ På Kårstø varmes Åsgard Transportgassen fra offshorefeltene Norne, Skarv,
Heidrun, Draugen, Njord, Åsgard, og Kristin opp fra bunnen av et høyt tårn. De
letteste bestanddelene fordamper og
samles opp i toppen av tårnet. Resten
sendes til tårnet ved siden av, varmes
opp på ny, og slik fortsetter prosessen
helt til alle gassene er skilt til egne produkter.
■ Fra prosessanleggene blir den tørre
gassen sendt gjennom rørledninger til
kundene i Europa. Flytende gasser som
etan, propan, butan, nafta og kondensat
transporteres med skip. Hvert år anløper
600-700 skip Kårstø-anleggene.
(Kilde: Gassco)
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NYTT AREAL: Helgelandsbase planlegger å opparbeide 40-50 dekar nytt areal ved
å fylle ut i sjøen fra eksisterende anlegg.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Klart for ny
base-fase
CCB-eide Helgelandsbase starter utviklingen av rundt 150
dekar nytt baseareal på Horvnes i Sandnessjøen.
Entreprenørfirmaet Torstein Botn AS
leverte 9. juli søknad om oppstart for
grunnarbeidene på den såkalte
«Tønevold-tomta», rundt 100 dekar
sør for baseanleggene på Horvnes,
mellom Asco og postverkets terminal.
Dette går fram av søknad om tiltak til
Alstahaug kommune.
Rundt tre firedeler av arealet er
planlagt for industri og lager, mens en
fjerdedel nærmest postterminalen er
regulert til kontor.

Klar til start
Administrasjonssjef Stig Sørra i Helgelandsbase bekrefter at oppstart på det
nye arealet planlegges så snart ferien er
over.
– Vi forbereder oss på mer aktivitet,
og setter straks spaden i jorda, sier Sørra.
Det betyr at anleggsmaskinene i løpet av høsten vil legge flatt området
mellom Asco og Posten. Helgelandsbase jobber i tillegg sammen med havnevesenet om å utvide mot nord, med
rundt 45 dekar, ifølge Stig Sørra.
Dette innebærer utfylling i sjøen fra
etablerte baseanlegg i retning mot Skreingan og Helgelandsbrua.
Hvor mye Helgelandsbase budsjetterer å investere i nytt industriareal,
opplyses ikke. Hvorvidt det blir nødvendig med flere kaier, ut over de tre
som er ferdig, er et åpent diskusjonstema, ifølge Sørra.
– Et fjerde kai på sørsiden er en mu-

lighet, det samme med et femte kai
nord for dagens anlegg er også en mulighet, sier Sørra.
– Er det konkret den kommende subseabasen dere har i tankene når dere nå legger
mer land flatt?
– Vi ønsker å legge til rette for mer
aktivitet, sier Sørra, men uten å legge
skjul på at Helgelandsbase har ambisjoner i den åpne anbudsprosessen om
subsea-basen, som for tiden pågår med
oppdragsgiverne Statoil og BP.

Mer land
Flere reguleringsprosesser knyttet til
industriareal går for tiden i Alstahaug
kommune, alle med formål å åpne for
mer plass for basevirksomhet og servicdebedrifter, helt fra Vågen nær bykjernen i vest, og rundt til andre siden
mot øst på Strendene i tilknytning til
Aker Solutions-anlegget. Samtidig
foregår omfattende reguleringsarbeid
nord, sør, og øst for dagens baseanlegg
på Horvnes.
Stig Sørra er sterkt opptatt av at
Sandnessjøen nå aktivt markedsfører
alle tilgjengelige arealer, som flere
aktører jobber med å utvikle.
■ Havnevesenet regulerer for tiden
områdene rundt Vågen og Andvågen.
■ På Strendene jobber Aqua Rock, havnevesenet og Helgelandsbase med
regulering av områdene nordover langs
Botnfjorden mot Helgelandsbrua.
– Vi står i aktiv dialog med andre
aktører for å synliggjøre utad hvor mye
tilgjengelig areal vi sitter med her i
Sandnessjøen, sier administrasjonssjef
Stig Sørra i Helgelandsbase AS.

Morten Hofstad

Vi forbereder oss på mer aktivitet, og
stikker straks spaden i jorda.

100 DEKAR: Oppstart på planering av rundt hundre dekar nytt baseareal (i forgrunnen av bildet) starter etter planen når ferien er over i regi av Helgelandsbase.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

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

Helgelandsbase AS
8805 SANDNESSJØEN
ww
w
ww
w
w.helgelandsbase.no
Tlf. 75 07 03 30
e-post:
firmapost@helgelandsbase.no
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Helgelendingen
Nordlendingene har slått seg
sammen og satser på stor felles
stand under ONS Norway i Stavanger.
Under banneret «Arctic Suppliers» har
nordnorske leverandørbedrifter slått
seg sammen under årets utgave av ONS
Norway i Stavanger 19.-21. august.

– Bred kompetanse
33 personer fra 20 virksomheter vil
møte alle interesserte under messedagene.
– Høyt kvalifiserte og flerfaglige leverandørbedrifter og kompetansemiljøer fra Nordkalotten er samlet i hall D,
på stand 4220, forteller Geir Frantzen
fra Forskningsparken i Narvik, som
koordinerer innsatsen på årets store
møteplass for petronæringen.
Mange tjenester
– Gjennom nettverket er man i stand til
å utføre multidisipline oppdrag innenfor mekanisk/rør stål, vedlikehold, modifikasjonsoppdrag, maskinering, elektro/automasjon, engineering (prosjektering), prefabrikasjon, fabrikasjon, installasjon, testing og ferdigstillelse, utdanning, næringsarealer og eiendom,
kaldt klima teknologi, havne- og servicetjenester, forretningsutvikling og
inkubatortjenester, ifølge Frantzens
omfangsrike oversikt.
– Hos oss treffer du kapasitet og

ER MED: Helgelendingene vil sammen med kolleger fra den nordlige landsdelen
FOTO: PRIVAT
også i år være sterkt til sted på ONS Norway.
kompetanse fra nord samlet under ett
tak, sier Frantzen.

Nytt fra Norge
ONS Norway er nytt av året, og skal
fokusere på Norge og norsk sokkel med
relevans for norske leverandørbedrifter.
ONS Norway legges mellom den store
internasjonale ONS-messa som arrangeres annet hvert år i Stavanger.
Konferanseprogrammet tar opp mulighetene for utvikling av norsk sokkel.

Ny teknologi vil være et sentralt tema.
Rekruttering av kompetent personell er
et annet sentralt tema, og arrangementet legger derfor opp til en egen studentdag.
Olav Fjellså fra BP har ledet programkomiteen.

Morten Hofstad

Omsatte for 130
millioner på første år
Første hele år med jobb på Skarv-feltet har gitt Helgeland V&M
130 millioner kroner i omsetning, over seks ganger mer enn
kontraktfestet.
Leverandørbedrifter på Helgeland gikk
sammen om å danne Helgeland V&M
AS for å stå bedre rustet til å ta vedlikeholds- og modifikasjonsoppgaver
offshore.

20 millioner
En vedlikeholdskontrakt med Skarvoperatøren BP skulle sikre jobb for 20

FAKTA
Helgeland V&M AS
■ Daglig leder: Øystein Barth-Heyerdahl
■ Eiere: Miras Industries AS (25 pst),
Slipen Mekaniske AS (14), CAN Alsten AS
(14), Sinus AS (14), Svetek AS (14), Inspecta AS (8), Aker Solutions (8), Alsten
Management (1)
■ Eierbedriftene representerer en samlet
årlig omsetning på 856 millioner kroner,
og disponerer til sammen 660 operatører
innenfor en lang rekke disipliner.
■ Markedet defineres som vedlikehold og
modifikasjonsarbeid i Norskehavet, sammen med riggeservice, vedlikehold av
subsea-utstyr, og innkjøpstjenester.

millioner kroner i året. Under forberedelsene til oppstart av Skarvproduksjonen fikk Helgeland V&M
oppgaver knyttet til klargjøringen av
produksjonsskipet.
Etter første fulle driftsår i kontraktperioden endte Helgeland V&M med
jobb for hele 130 millioner, i all hovedsak på Skarv. Selskapet satt igjen med
fem millioner i netto resultat når fjoråret var gjort opp.

Ser framover
Eierbedriftene har hatt 90 personer i
rotasjon på Skarv, de har utført 157.000
timer, 1.700 innkjøpsordre. Sykefraværet oppgis til 0,68 prosent, ingen
sykedager.
Aker Solutions MMO og Can AS er
strategiske partnere for Helgeland
V&M. Score Group defineres som alliansepartner.
Helgeland V&M retter nå blikket
framover mot mulige nye oppgaver,
spesielt knyttet til utbyggingen av
Statoil-opererte Aasta Hansteen.
■ Under ONS Norway vil Helgeland

MARKERER SEG: Nordlendingene har gjort det til en van

Skaper aktivite
To kontrakter til Aasta Hansteen-prosjektet, skaper industriaktivitet i Mo i Rana.

SJEF: Daglig leder i Helgeland V&M, Øystein Barth-Heyerdahl. FOTO: MORTEN HOFSTAD

V&M delta på paviljongen Arctic Suppliers.
Morten Hofstad

■ Momek Group fikk oppdraget fra
Subsea 7 på å lage 35 sugeanker til
Aasta Hansteen-feltet. Ankrene skal
brukes på selve produksjonsplattformen, og på stigerørene fra havbunnsinstallasjonene.
De største sugeankrene veier godt
over 100 tonn hver. Med sine dimensjoner på 6 meter i diameter og sin
høyde på 20 meter er dette en bety-
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ne satser på ONS

ne å markere seg godt i Stavanger, her fra den store fellsstanden i 2010.

FOTO: ANNE-SISSEL JENSEN

t i Mo i Rana
delig leveranse. Total vekt på leveransen vil ligge på opp mot 3000 tonn
avhengig av den endelige designen,
framgår det av ei pressemelding.
Prosjektet skal gjennomføres ved Momek Groups fasiliteter i Mo Industripark i Mo i Rana som er godt egnet for
å håndtere oppgaver av denne størrelsen.
Planlegging starter umiddelbart og
produksjonsstart vil være høsten 2013
med levering ved utgangen av 2014.
■ Wasco Energy la håndteringen av
rørene til den 550 kilometer lange
Polarled-ledningen fra Aasta Han-

steen til Nyhamna til Mo i Rana. Rørdelene skal coates og gjøres klar til utskiping fra et anlegg i det tidligere kamstålanlegget i Rana havn.
Leggingen av rørledningen er planlagt
startet i april 2015.
Områder på 65 dekar klargjøres for
lagring av 44.000 rørlengder
Selve produksjonsanlegget vil være
klart til testrunder i oktober, men hoveddriften av anlegget vil ikke starte i
år, ifølge Petroarctic.
KONTRAKT: Momek skal lage sugeankre til Aasta Hansteen.

FOTO: MOMEK
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STORE LEVERANSER: Omtrent alt av haller i dette bildet fra Horvnes i SandnesHOTELL:Ti etasjer nytt Rica Hotel Syv Søstre skal opp i løpet av høsten, basert på
sjøen, er levert av Helgeland Betong AS, til sammen 17.000 kvadratmeter.
elementer fra Helgeland Betong AS.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Bygger oljeboomen
i knallhard betong
Helgeland Betong AS har så
langt bygd 17.000 kvadratmeter base-anlegg i Sandnessjøen. Nå bygger de nytt hotell i
basebyen.
Elementproduserte industrihaller har
vært sterkt etterspurt de siste to-tre
årene med baseutbyggingen i Sandnessjøen. I denne prosessen har Helgeland
Betong i Mo i Rana sittet midt i smørøyet.
– Vi har levert 17.000 kvadratmeter
bare til Helgelandsbase, sier daglig leder Johan Roger Smith-Nilsen.

Familieselskap
Konsernet Helgeland Holding omsatte
i 2012 for rundt 123 millioner, og tjente
nærmere fem millioner netto. Kon-

sernet har totalt rundt 50 ansatte.
Smith-Nilsens far startet bedriften på
1950-tallet. I dag eies selskapet av Johan Roger Smith-Nilsen og hans to
søstre Grete og Astrid, via eierselskapet
SN-Invest AS.
Produksjon av elementbygg utgjorde
rundt tre firedeler av konsernet. Oppdragene i Sandnessjøen har utviklet seg
til å ta en sentral del av betongfabrikkens produksjon.
– Oppdragene for Helgelandsbase
har blitt en av de to største enkeltoppdrag vi har hatt de siste to-tre årene,
sier sjefen.
Sju lagerhaller, den nye Nornehallen på fem dekar, sammen med flere
mindre hallanlegg har kommet inne på
baseområdet på Horvnes. Men også
andre aktører med byggeprosjekt, får
sine bygg fra Rana-fabrikken.
– Vi leverer elementene til det nye

testsenteret for Score AS via Bolt Construction, opplyser Smith-Nilsen.

Subsea
I ukene som kommer skal anbud rundt
det annonserte subsea-senteret avklares. Også der har Rana Betong ambisjoner om å være på banen.
– Til subsea-hallene er det mange
lokale tilbydere til Statoil og BP. Vi tilbyr elementer som underleverandør til
de entreprenører som leverer tilbud.
Hvorvidt vi er heldige og dyktige nok
til å få leveranse av disse vil forhåpentligvis avgjøres i løpet av høsten.
Foruten Sandnessjøen leverer Helgeland Betong elementer over hele
Nordland til leilighetsbygg, kontor og
næringsbygg, verksteder, kaier og øvrige prosjekter hvor elementer i betong
har en naturlig plass. Bodø har vært et
viktig marked de senere år med en

mengde kontor- og leilighetsbygg.

Nytt hotell
Denne høsten reises nytt hotell på ti
etasjer med 75 nye rom, i tillegg til like
mange eksisterende i Rica-kvartalet i
Sandnessjøen.
– Vi regner med å ha satt opp hele
bæresystemet i løpet av 14 uker, sier
Smith-Nilsen.
I tilknytning til nye Rica Hotel Syv
Søstre med 150 hotellrom, bygger Alstahaug kommune kulturhus og badeland. Hele kvartalet planlegges å stå
ferdig rundt sommertider 2014.
■ Litt lenger opp i byen jobbes med å
ferdigstille et helt nytt hotell med 85
rom. Hotel Sandnessjøen skal stå klart i
slutten av september i år.

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
• Kulturhus og badeland under oppføring
• Nye hotell under bygging
• Lufthavn under utvidelse
Sandnessjøen havn
– det naturlige valg i Nordland
• Gode og relevante utdanningstilbud
www.alstahaughavn.no
• God tilgang på boligtomter
Tlf. 75 07 57 00

www.alstahaug.kommune.no
Tlf. 75 07 50 00
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OFFSHORE NOR
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, Stetind, og
Asterix.

SUPPLY OG SUBSEA: Horvnes-anleggene står i høst foran en ny etappe utbygging for å ta imot Aasta Hansteen og den kommende subsea-basen.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
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RDLAND
STØRST I SITT SLAG: Aasta Hansteenplattformen, slik plattformen vil se ut
når dekket og skroget er satt sammen.
ILLUSTRASJON: TECHNIP

STOR AKTIVITET: Når Norne-feltet stadig bygges ut med nye satellitter er
det ofte stor aktivitet med mange fartøyer i området. Riggen «Transocean
Spitsbergen» i forgrunnen.
FOTO: STATOIL

FØRSTE DRIFTSÅR: Gass og oljeproduksjon på Skarv-skipet startet ved årsskiftet, og planlegges trappet opp til full
kapasitet i løpet av året.
FOTO: KJELL ØYSTEIN BJERKE

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

KART: KARSTEN ARNTSEN, HELGELANDS BLAD
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Flytter inn til byen
Truck Tek på Vik planlegger
flytting til Gårdsøya i Brønnøysund.
Truck Tek er i dag etablert i Sømna på
Sør-Helgeland. Juni 2012 kjøpte firmaet Shha Eiendom AS ei tomt på
Gårdsøya i Brønnøysund for i underkant av to millioner kroner. Shha Eiendom AS er søsterselskapet til Truck Tek
AS, og Thaya Arumairasa er daglig leder i begge selskapene.

Prosjekterer
–Truck Tek har kjøpt tomt på gårdsøya
i Brønnøysund og har prosjekter for å
bygge der. De har kjøpt tomt og ønsker
å etablere seg i Brønnøy, bekrefter rådmann i Sømna Signar Kristoffersen.
– Vi ønsker jo selvfølgelig bedriften
alt mulig godt, men beslutninga om å
flytte fra Sømna, den beklager vi. Men
klart bedriften må ta hensyn til sin egen
drift. Den må sette seg selv i fokus først.
Når de har kommet fram til at det er
bedre for dem å flytte, så er det deres
avgjørelse, sier Kristoffersen.
Vil ikke kommentere
Truck Teks daglige leder Thaya Arumairasa sier til Brønnøysunds Avis at
Truck Tek ikke er en sømnabedrift,
men en sørhelgelandsbedrift.
– Truck Tek er et sørhelgelandssel-

FAKTA
Truck Tek AS
■Totalleverandør av hydraulikk, kraner
og løfteutstyr, mekaniske og hydrauliske
reparasjoner. Sju ansatte, verksted i Vik i
Sømna.
■ Eies av SHHA Eiendom og Invest AS;
Kjell Rune Haraldsvik, Even Atle Sund,
Herbjørn Hanssen, og Arumairasa Thayananthan i fire like store deler.

Thaya Arumairasa (i midten) med Herbjørn Hanssen (t.v.) og Jon-Ivar Eidem.
skap, og vi har i dag ansatte fra Sømna,
Brønnøy og Vega, vi tilhører ikke
Sømna eller Brønnøy, forteller Arumairasa.
Ellers vil ikke Arumairasa gå ut med
når det skal bygges, hvordan det vil se
ut eller hvorfor de vil til akkurat
Gårdsøya. I hvert fall ikke før, «spaden
er i jorda», som han sier.

Europavei 12 (E12) mellom
Mo i Rana og Helsingfors – Nordic Logistic Corridor.
Transportkorridor og utenlandsforbindelse til og fra Sverige,
Finland og Russland.
Modulvogntog med lengde inntil 25,25 meter og en totalvekt
på 60 tonn kan kjøre på strekningen fra Svenskegrensen til
terminaler i Mo i Rana.
Telefon: 75 13 47 00 • Telefaks: 75 13 47 01 • havna@moiranahavn.no

Omsetningen i Truck Tek AS endte
på 15,8 millioner kroner i 2012, som er
rundt tre millioner mindre enn året før.
– Det er markedet som bestemmer,
og markedet var litt tamt i fjor, sier
Arumairasa.
– 2011 var et særdeles bra år. Det er
ikke bare vekst. Det må gå litt i bølger.
I år forventer sjefen at selskapet skal

FOTO: NICOLAI SZEWCZYK

få en kraftig økning i driftsinntektene.
– Første halvår i år har vært veldig
bra. Holder det neste halvår, som det
gjorde det første, så slår vi 2011rekorden, sier Arumairasa.
Nicolai Szewczyk
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Forbereder
Fogelberg
Centrica-opererte Fogelberg
vest av Brønnøysund kan bli ett
av flere gassfelt som nå blir
bygd ut som følge av at rørledningen Polarled bygges fra Nyhamna nordover til Aasta Hansteen.
Britiske Centrica vurderer både Polarled og Åsgard Transport som aktuelle
transportårer for gassen fra Norskehavet.
Ifølge Petroarctic tar Centrica sikte
på å han en plan for utbygging og drift
av Fogelberg klar i løpet av 2015. Feltet
kan dermed komme i produksjon i
2020.
Reservene er anslått til 6-24 milliarder
kubikkmeter gass, og inntil 5,8 milliarder kubikkmeter kondensat. Siden reservene ikke er større, taler dette for en
subsea-tieback mot feltsentrene Åsgard
eller Heidrun.
Foreløpig estimat for investeringsal-

ternativene spenner fra 7-11 milliarder
kroner.
Centrica vurderer å bore tre produksjonsbrønner i forbindelse med utbyggingen.
Fogelberg ligger i lisensen PL433,
som eies av Centrica (40 pst), Suncor
Energy Norge AS (30 prosent), E. ON
E&P Norge AS (15 prosent), og Faroe
Petroleum Norge AS (15 prosent),
ifølge Petroarctic.

MEGA-RØR: Rørledningen Polarled
åpner allerede for andre utbygginger
langs røret sørover.
ILLUSTRASJON: STATOIL
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PLANLEGGES: Oljefeltet Johan Castberg i Barentshavet, tidligere Skrugard/Havis, vurderes bygd ut
med en flytende produksjonsplattform og en landterminal for lager og omlasting.
SKISSE: STATOIL

Da det ble kjent at Statoils valg for i landføringsbase for olje fra Johan Castberg–feltet falt
på Nordkapp, brøt jubelen blant folk der løs.
Seks måneder senere er prosjektet utsatt på
ubestemt tid, og optimismen er dalende. Vi har
besøkt kommunen og tatt temperaturen på stedet.

NÅ: Veidnes ligger vakkert til ved Sarnesfjorden. Ilandføringsanlegget vil, når det e

Nordkapp,
før oljen
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r ferdig, strekke seg fra ytterkanten av neset til brofestet i strandkanten.

FRAMTIDA: Ilandføringsterminalen for olje fra Johan Castberg-feltet i Veidnes, slik Statoil ser det for seg på tegnebrettet.

SKISSE: STATOIL
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SENTRUM: Honningsvåg er kommunesenteret i Nordkapp kommune. Her bor 2.500 av kommunens vel 3.000 innbyggere.
➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

TOPPEN AV VERDEN. Øverst på Norge
ligger Nordkapp kommune. Store
deler av kommunen ligger på Magerøya der ligger også et av verdens mest
besøkte geografiske turistmål, Nordkapp–platået. Hvert år besøker to hundre
tusen turister Nordkapp. De kommer
for å oppleve verdens nordligste by,
Europas nordspiss, midnattssola, menneskene som lever under den og den
vakre naturen i kommunen. Folk på
stedet, har flere hundre år lange tradisjoner med å ta i mot gjester fra fjern og
nær.
Kommunesenteret Honningsvåg,
som ligger plassert på sørsiden av Magerøya, er et fiskevær av betydning. Her
ligger Nordkapp maritime fagskole,
som er en av landets viktigste rekrutteringsportaler for fiskeri– og sjøfarts–
og havbruksnæringen. Skolen forbereder og kurser blant annet maritime yrkesgrupper for håndtering av katastrofesituasjoner. Langs bryggene i
byen ligger fiskebåtene ennå tett, og i
motsetning til resten av landet, ser man
i Finnmark og Nordkapp kommune en
økning, både av antall fiskere og antall
fartøy.
ØNSKER SEG BABYBOOM. Solen
skinner fra skyfri himmel og gradestokken har tippet tjue plussgrader den
dagen vi ankommer Honningsvåg. I
byen møter vi varaordfører Trudy
Engen (54), som har tatt over roret
mens ordfører Kristina Hansen er på
ferie.
– Kommunen vår klarer seg på inntekter som kommer fra turisme og

TURISME: Byen besøkes hvert år av mange titalls tusen turister. I tillegg til turisme, er Honningsvåg et betydelig sted for fiskerivirksomhet.
fiskeriene, det er ingen direkte krise,
men skal vi ha en utvikling i kommunen, og gjøre stedet attraktivt for en
yngre befolkning, trenger vi flere arbeidsplasser, sier Engen.
Turen fra Honningsvåg og Veidnes
tar tjue minutter med bil. Da Statoil
tidligere i år varslet at ilandføringsanlegget for olje fra Johan Castberg-feltet
skulle ligge på Veidnes, brøt jubelen løs
i Nordkapp.
– Et slikt anlegg betyr økte inntekter
fra eiendomsskatt og et tilskudd på 30
til 50 arbeidsplasser i kommunen. En
av de ønskede effektene er at utflyttede
honningsvåginger flytter tilbake, samt
at ungdommen ønsker å vende hjem
igjen etter endt utdanning. Nordkapp
trenger å øke den yngre andelen av be-

folkningen slik at det kan bli født flere
barn her, smiler varaordføreren.
At valget falt på akkurat Veidnes,
skyldes at stedet har de bunnforhold og
dybder man vil trenge, og at stedet på
andre vis egnet seg best for etableringen av en ilandføringsbase.
VANSKELIG VALG. Jubel var det også
i 1999 da Magerøya fikk sin fastlandsforbindelse. Mellom to tuneller som
henholdsvis fører til fastlandet og
Honningsvåg, ligger vakre Veidnes ved
Sarnesfjorden.
– Områdene ved fjorden var fram til
da ganske utilgjengelig for folk flest,
man kom seg kun dit med båt. Veien
åpnet for fri tilgang, og befolkningen
fikk et nytt og fantastisk helårs rekrea-

sjonsområde som har vært benyttet til
blant annet skiturer, bærplukking og
fjellturer, sier Trudy Engen.
Flere familier kjøpte hyttetomter ved
fjorden. Marit Tjernstad og hennes nå
avdøde mann Per, var blant disse. Ytterst på Veidneset står den blå hytta
som har panoramautsikt i tre retninger.
Marit har fra dag en samlet minner fra
byggeprosessen og hyttelivet i en egen
bok.
– Her finnes alt fra avisutklipp fra
åpningen av tunellen til fastlandet, til
familiebilder fra turer ut til hytta, fjellturene våre og livet her på Veidnes, sier
Marit og blar i den innholdsrike boka.
Tjernstad er representant for Sosialistisk Venstreparti i Nordkapp kommune. Selv om hun elsker hytta si og
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sett stått litt med lua i handa og hatt for
liten selvtillit når godene skulle fordeles. Vi må bygge selvtilliten opp slik
at vi selv kan være med på å bestemme
hvordan vi skal ha det her oppe i fremtiden, sier hun.

ARBEID: Honningsvåg har som mange
andre små steder i Nord-Norge, slitt
med sysselsettingen i flere tiår.
området rundt fjorden, mener hun at
Nordkapp kommune trenger arbeidsplassene og ringvirkningene aktiviteten
på ilandføringsbasen vil generere.
– Vi finnmarkinger er frilufts«gærne». Vi elsker å fiske og bruke fjellet
både sommer og vinter, og har som
nordmenn flest et spesielt forhold til
hytta vår. Nyheten om ilandføringsanlegget førte med seg blandede følelser,
sier hun og betegner prosessen som en
blanding av sorg og glede; Sorg på
vegne av det vakre som nå vil forsvinne
for alltid, og glede på vegne av en
kommune hun brenner for og som hun
vil skal blomstre også for kommende
generasjoner.
VIL STYRKE NORD-NORGE. Terrenget

FORFALL: Forfall er derfor en del av bybildet i sentrum.
rundt hytta viser allerede spor av virksomheten som vil komme.
– Vi har alltid vært opptatt av ikke å
tråkke utenfor stien for ikke å lage sår i
naturen. I arktiske strøk er naturen mer
sårbar, ting gror ikke til igjen like raskt
som i andre klimasoner. Lyngmarka vi
finnmarkinger tar som en selvfølge, er
en sjeldenhet andre steder i verden. I
løpet av sommeren er det foretatt boringer i området her, og det er vondt å
se sårene som har oppstått etter larveføttene til kjøretøyene, sier Marit Tjer-

nstad og peker rundt i terrenget.
Johan Castberg–oljen skal etter planen føres gjennom rør og lagres i tanker under bakken på Veidnes. For Tjernstad er det nå viktig at kommunen og
regionen får noe igjen for risikoen man
bærer ved å drive petroleumsvirksomhet i utsatte strøk.
–Vi ønsker at aktiviteten både ute i
havet og her på land skal dryppe på befolkningen i Finnmark. Det er vi som
risikerer våre ressurser og vår natur.
Befolkningen i nord har tradisjonelt

➤ Planen for å bygge ut Johan Castberg-feltet med landterminal i Veidnes ved Nordkapp,
ble annonsert av Statoil i august 2012. I juni 2013 annonserte Statoil at investeringsbeslutningen er utsatt i påvente av avklaringer fra myndighetene om rammevilkår for prosjektet. En måned senere fikk likevel Multiconsult oppdraget om detaljplanlegging av
landanlegget på Veidnes, som bekrefter at prosjektarbeidet fortsetter med full styrke.

KNEKK I OPTIMISMEN. Lik mange
andre små samfunn i Nord, har også
Honningsvåg hatt harde år. Velstand og
forfall hersker side ved side i sentrum
av Honningsvåg, og løftet om plasseringen av Statoils terminal, har ført til
håp om vekst og optimisme for fremtiden.
– Optimismen har blant annet ført til
at flere har begynt å oppgradere husene
sine. Det er tryggere å bruke større
summer på verdiøkning på eiendom
når det er vekst i kommunen. Vi registrerte også at utflyttede familier talte
på knappene for å se om de hadde råd
til å flytte hjem igjen, sier Trudy
Engen.
Denne optimismen fikk en knekk da
mediene i juni varslet utsettelse på
Veidnes-anlegget. Statoil bekjentgjorde
at byggestart utsettes og at terminalen
kanskje må vike for skatteøkninger pålagt av staten. Den gryende optimismen
har fått en knekk, og fremtiden i en
kommune i vekst, står for mange unge
igjen i fare.
– Nyheten skapte uro og usikkerhet i
kommunen, sier hun.
Selv om denne optimismen ikke
lenger er like stor, er ikke håpet ute. I
Honningsvåg har drømmen om forandringer til det bedre slått rot.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤➤➤
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Jeg mener man skal forholde seg til e
der det ikke er spørsmål om en katas
➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

IKKE LENGER GRATIS. Rådmann Charles Hansen (47) ser litt mer optimistisk
på fremtiden.
– Planlagt start for anlegget ser nå ut
til å ha blitt utsatt med vel ett år, sier
han og understreker at Statoil og
Nordkapp kommune har en kontinuerlig dialog omkring prosessen.
Utfordringene i Nordkapp vil være
mange. Kommunen mangler blant
annet tomter for nye boligbygg. Da
nyheten om ilandføringsanlegget ble
sluppet, steg prisen på bruktbolig over
natta og enkelte boliger oppnådde bud
som lå fem ganger over takst. Nordkapp kommune ønsker ikke at det skal
bli for dyrt for unge å etablere seg i
kommunen, og satte bremsene på for
en utvikling der boligene raskt ville bli
skyhøye. Dette var en avgjørelse som
blant annet vakte oppsikt og førte til
kritikk fra boligmeklere i vestFinnmark, som raskt var klare til å omsette boliger i Honningsvåg.
– Vi har foreløpig satt en stans for
den tidligere praksisen med tomtefordeling. Å legge til rette for boligbygging er en av de tingene vi må ta tak i,
men det er slutt på tildelingen av gratis
tomter. I løpet av kort tid må vi ha lagt
strategier, planlegge fremtidige boligfelt og se på mulighetene for boligfortetting i Honningsvåg. Samtidig skal vi
ivareta interessene til innbyggerne,
spesielt med tanke på yngre og utsatte
grupper i boligmarkedet, sier Hansen
og legger til at kommunen håper på å
bli en vekstkommune for unge innbyggere.
FORBEREDELSER. Hansen sier kommunen årlig vil tjene 40–42 millioner
kroner i eiendomsskatt på det planlagte
anlegget på Veidnes. Selv om dette er
betydelige summer for en liten kommune, er rådmannen rask til å legge en
demper for pengebruken.
– Det er ikke veldig mange år siden
Nordkapp kommune lå på ROBEK–listen, så vi kommer ikke til å spekulere
med disse inntektene, sier han.
Hansen forteller at kommunen opplever stor interesse fra næringsdrivende
utenfra som ønsker å etablere seg i
kommunen før utbygginga. Det lokale
næringslivet blir også forberedt på å
kunne delta i den kommende veksten.
– Da Nordkapp Næringshage nylig
kjørte seminar for kommende kontraktører og leverandører, var det rekordstor deltakelse fra det lokale næringslivet, sier han.
Kommunen har allerede verdifull
kompetanse som kan bidra i virksomheten rundt en ilandføringsbase.
Skolen her utdanner og kurser maritime yrkesgrupper innen oljevern ved
hjelp av simulatorer, sier han.
VEKST I SMÅVÆRENE. Med de vakre
og majestetiske «stappan», Bukkstappen, Kjerkestappen og Storstappen,
som utsikt, sitter fisker og fylkespolitiker Johnny Ingebrigtsen på kaia i
Gjesvær og nyter strålende sol fra en
skyfri juli–himmel. Gjesvær er 140
innbyggere stort, har egen skole,
barnehage og en liten dagligvarebutikk.
Fiskeværet skal være nevnt i Heims-

RESPEKT: Politiker, fisker og innbygger i Gjesvær, Johnny Ingebrigtsen mener man skal ha respekt for den skade oljevirksomheten kan medføre i nord. Han har kurset seg for å delta i beredskapsgruppa som skal rykke ut om uhellet skulle være ute.
kringla med historien om vikinghøvdingen Tore Hunds besøk i Finnmark
rundt år tusen. Innbyggerne i Gjesvær
er bevisst sin fortid som fiskere og den
ressursen de er satt til å forvalte. I flere
år har fiskerne selv vært en del av oljevernberedskapen langs kysten.

– Både jeg og båten min er med i beredskapspoolen som skal trå til ved oljekatastrofer. Jeg mener man skal forholde seg til en virkelighet der det ikke
er spørsmål om en katastrofe skal skje,
men når den kommer. I området her
ligger det 99 holmer og skjær og det

lever millioner sjøfugler her som på
grunn av barske værforhold vil rammes
hard når katastrofen inntreffer. At vi er
satt til å forvalte rike fiskeressurser er
mengden av fugl et bevis for. Fuglebestanden lever på lodda som legger egg
på grunnene her. Dette er lodde som er
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en virkelighet
strofe skal skje, men når den kommer.

KAMP: Varaordfører Trudy Engen (SV), vil kjempe for at penger fra Johan Castberg-feltet drypper på Nordkapp kommune.

DELTE FØLELSER: Marit Tjernstad og
familien har siden 1990 nytt synet av
Store Altsula, ytterst i Sarnesfjorden.
Tjernstads følelser for det nye prosjektet
er svært delt, samtidig som at hun føler
sorg over det som vil forsvinne, ønsker
hun vekst i kommunen.
en viktig del av næringskjeden til fisken
vi tar opp av havet, sier Ingebrigtsen.
UNGE KOMMER HJEM. Ingebrigtsen
er leder i SV Finnmark, et parti som var
blant mest hardbarkede motstanderne
av borevirksomheten i nord. Nå som
denne kampen er tapt, tenker Ingebrigtsen og hans partifeller at de som
nå har satset mest, også skal belønnes
størst.

HISTORIE: Marit Tjernstad har samlet
sin egen Veidneshistorie i en tykk bok.
Avisutklippet som dokumenterer at folk
i Nordkapp kommune endelig fikk fri tilgang til Veidnes ligger side ved side av
familiebildene.

FUGLEØY: Stappan består av tre bratte øyer. På øyene bodde det tidligere folk.
Nå har fuglene dem nesten helt for seg selv.

– Verdiene fra oljen som tas opp i
nord skal først og fremst komme de
nordligste landsdelene til gode. Det er
den nordligste landsdelens verdier som
satses, så for SV finnes det ingen alternativer til ilandføring her. Vi leker ikke
butikk, sier han bestemt.
For Gjesværs del, er det skolen man
ønsker å bevare.
– Skolen er livsnerven for småstedene. Innad i kommunen er det vidt

forskjellige meninger om hva man kan
bruke kommende inntekter til. For folk
i Honningsvåg er det kanskje viktig å
bygge ut velferdstilbud og idrettsanleggene. Her er det drift av skolen som
er viktig for at ungdommen vil bosette
seg, sier han.
Ingebrigtsen forteller at det har vært
en positiv utvikling i bygda de siste
årene.
– Ungdommen etablerer seg på nytt i

Gjesvær. Stive boligpriser andre steder,
og et godt liv med et rikt rekreasjonstilbud, gjør det attraktivt å bosette seg
her. Fiskebruket vårt går godt, og hver
sommer besøker mellom åtte– og tolv
tusen turister Gjesvær for å dra på fuglesafari til Norges største sjøfuglkoloni
på Stappan, sier han.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE➤➤➤
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SKUESPILL: Runa E. Skårset, Kati Heimen, Caroline Simonsen og Ronja Jensen spiller forestillingen «Our Northernmost Life» to ganger daglig. Jentene er representanter
for Nordkapps kjente kultur- og revyliv. Her gir de et gløtt av hvordan byen var på 50-, 60- og 70-tallet.
➤➤➤FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

GJENGSLAGSMÅL. Inne i salen på
bedehuset, har fire av de lokale heltene
blitt varme i trøyene. Fremmedfolk har
ankommet med båt, og blikk som hittil
har ligget rolig rett over kanten på ølkrusene i byens puber, freser nå mot
gjestene. Det mumles truende om bruk
av knyttnever.
Til alt hell er dette bare spill. Dagens
fremmøtte har kommet med cruisebåter, ikke med fiskefartøy, og har til og
med betalt for å møte 50–, 60– og 70–tallets honningsvåginger og ta del i en
tid da nyankomne fiskere risikerte langt
mer enn lotten når de entret land i
«Lille Chicago».
Bedehuset ble i 2011 kjøpt av Birgit
Lähdesmäki Johansen og Tore Fosse
som renoverte bygget og etablerte kulturinstitusjonen «Perleporten». Forsamlingen på huset kan blant annet
nyte konserter, kunstutstillinger og
forestillinger på nyetablerte Nordkapp
Café Teater. Deres første forestilling,
«Our Northernmost Life», handler om
byens sjel gjennom generasjoner, og
framføres av fem unge, lokale skuespillere.
– Hvordan i all verdens navn går det
an å bosette seg på 71 grader nord, på ei
forblåst lita øy, med Nordpolen som
nærmeste nabo, spør en av jentene fra
scenen. Svaret er at folk som bor der,
elsker øya si.
UTGÅTTE SKO. Predikantene har forlatt det tidligere bedehuset, men i husets underetasje svever fortsatt dusinvis
av engler i glass, stein, metall og tre.
Her holder kunstner og gallerieier Erica Haugli til med sine engler, kollasjer,
akvareller og utgåtte sko.
– Skoene samler jeg som en del av

prosjektet «One Step at the Time» som
skal ende i en stor utstilling. Målet var å
samle tusen par utgåtte sko, og la
pengene fra utstillingen gå til å rydde
strendene i kommunen for plastavfall.
Jeg har nå fått inn 960 par. Interessen
har vært stor, sier hun.
Haugli, som opprinnelig er fra Idaho
i USA, kom til Honningsvåg noen år
tilbake sammen med mannen som arbeider som prest i byen og tre barn på
4, 6 og 7 år. Det var først og fremst
mannen som ville nordover, selv kjempet hun lenge imot ideen om å flytte til
et så øde sted.
– Jeg hadde sett Nordkapp på TV, og
jeg klarte ikke tanken på å bo i det jeg
oppfattet som ødemark. Før vi tok den
endelige avgjørelsen, dro vi opp for å se
Honningsvåg. Stedet var ikke det jeg
hadde trodd på forhånd, det ble kjærlighet ved første blikk, sier Haugli.
– Vi er veldig glade i natur, og jeg
tror det er viktig å like natur og friluftsliv for å ha fullt utbytte av å bo her,
sier hun.
Galleriet «Once Upon a Dream»,
åpnet hun sommeren 2012.
– Her selger jeg mine egne verker
som blir produsert vinterstid når det er
mindre og jeg stort sett bare har åpent
hver lørdag. På sommeren er åpent
stort sett hver dag. Jeg tror jeg har hatt
tre fridager siden 17. mai, ler hun.
GOD OG TRYGG PLASS. Seks unge

FAKTA
Mer om Nordkapp:
www.nordkappkommune.no
www.radionordkapp.no
www.perleportenkulturhus.no
www.visitnordkapp.net

TURISTER: «Lundekongen» frakter store deler at de åtte- til tolv tusen turistene
som hvert år besøker naturreservatet ved Gjesværstappan fuglefjell.
mennesker står for underholdning og
bevertning på Perleporten kulturhus.
De er samstemte i hva som drar ungdommen vekk fra kommunen; Mangel
på skoletilbud og jobb.
– Vi ønsker et bedre skoletilbud,
særlig til jenter. Det er godt med yrkesfaglige tilbud til gutter mens jentene
velger studiespesialisering. Dette fører
til at guttene blir igjen, mens jentene
drar ut i verden, sier Runa Elde Skårset
(16).
Skårsets medskuespillere Kati Heimen (21), Caroline Simonsen (18), Ronja Jensen (22) og Lisa Fosse (17), er
enige med henne.
– Når det er sagt, må man huske at
Honningsvåg er et lite sted, og at det
kan være sunt å reise vekk noen år før
man kommer tilbake, sier Ronja Jensen.

Jens Petter Nordhaug (22) har sommerjobb i kafeen på Perleporten.
Nordhaug flyttet fra Honningsvåg for
tre år siden, og begynner på medisinstudier denne høsten.
– Først da jeg flyttet hjemmefra, så
jeg hvor mange ressurspersoner og
verdier vi har her hjemme. I tillegg har
barn det godt her. Dette fordi stedet er
oversiktlig og på grunn av de mange
kvalitetstilbudene for barn, sier han.
Nordhaug sier videre at folk i Honningsvåg ikke er lei masseturismen som
hvert år preger byen.
– Turismen bringer liv til byen. På
vinteren driver både voksne og barn
med sine aktiviteter, men når sommeren kommer, er turistene tilbake og
bringer liv til byen, smiler han.
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KUNST: «One Step at the Time» er en del av et kunstverk som består at tusen par utgåtte sko og støvler. Kunstner Erica Haugli har satt blomster i noen av støvlene og
plassert dem på trappa til galleriet hun driver i Honningsvåg.

LEGE: Jens Petter Nordhaug bor nå i Oslo, der han starter på medisinerstudier
denne høsten. Nordhaug sier han har vokst opp på et sted som har kvaliteter og
ressurspersoner som gjør kommunen til et bra sted å være barn og menneske i.

KAFFEPAUSE: Perleporten kulturhus huser aktiviteter året rundt, men sommeren
preges naturlig nok av turister. To tysktalende damer har her funnet seg til rette
med kaffe og nystekte vafler.

LYKKE OG VELSTAND I RØR. Idet flyet
letter får passasjerene en siste titt av lille, men sjarmerende, Honningsvåg.
Været er bra denne dagen, så kapteinen

ute venter på å strømme inn til kommunen og gi den veksten folket på Magerøya spent venter på.

sier at det er tid til et sveip over Nordkapp–platået før ferden går vestover. På
høyre side blinker det i storhavet, der
det sorte gullet 230 kilometer lenger

Tekst og foto:
Elisabeth Johnsen
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AVTALE: Statoil ved konsernsjef Helge Lund (sittende til høyre), og Rosneft ved Igor Sechin, signerer samarbeidsavtale i juni 2013.

FOTO: STATOIL

Ser godt potensiale
i Arktis-samarbeid
Statoil går videre med samarbeidet i Russland.
AVTALE: Under Økonomisk forum i St.
Petersburg i juni undertegnet Statoils
konsernsjef Helge Lund og Rosnefts
styreleder og konsernsjef Igor Sechin
nye avtaler som oppfølging til fjorårets
rammeavtale om samarbeid på norsk og
russisk sokkel.
Statoil og Rosneft går sammen om
utforskning av leteområder i Okhotskhavet i det fjerne østen av Russland og
Barentshavet. Selskapene har også inngått en intensjonsavtale for utforskning
av skiferoljemuligheter i Samararegionen.
Dette er fortsettelse av samarbeidet
som ble inngått 5. mai 2012 mellom de

to selskapene.
– Samarbeidet om leting på sokkelen
utgjør hjørnesteinen av det bredere
samarbeidet mellom Statoil og Rosneft.
Den samlede kompetansen til de to
selskapene vil muliggjøre framtidig leting i uutforskede områder, og vi ser
fram til å jobbe sammen om disse prosjektene. Disse mulighetene er i samsvar med Statoils strategi for leting i
områder med høyt potensial gjennom
tidlig tilgang i stor skala i nye områder,
sa Helge Lund i forbindelse med signeringen.

Leting har startet
De to selskapene har delt sitt eierskap i
joint ventures. Statoil får en eierandel
på 33,33 prosent og Rosneft 66,67
prosent i hvert av samarbeidsselskapene

som skal utforske lisensene.
Kashevarovsky-, Lisyansky- og
Magadan-1-lisensene ligger i Okhotskhavet nord for øya Sakhalin, og
Perseevsky-lisensen ligger i det sentrale
Barentshavet.
Rosneft har startet letearbeid og
miljøforskning i Barentshavet. Seismisk
datainnsamling foregår i områdene Fedynskiy, og Sentral Barents, der også
italienske Eni er med.
Det er planlagt 2D seismiske undersøkelser i forbindelse med gravitasjon
og magnetisk metode i to konsesjonsområder. Miljø og fiskeriforskning er
fullført i områdene.
Rosneft utfører et program for geologisk leting i Barentshavet i samsvar
med alle kravene i russisk miljølov. I
løpet av seismikkprogrammet vil det bli

gjennomført miljøovervåking og produksjonskontroll.

Har fått andeler på norsk sokkel
I tråd med samarbeidsavtalene har Rosneft fått eierandeler på norsk sokkel.
12. juni ble de to selskapene sammen
med Lukoil også tildelt andeler i lisens
PL713 i norsk del av Barentshavet, og
skal starte felles utforskning på norsk
sokkel. Lisensområdet dekker 1.213
kvadratkilometer og ligger nær det nylig påviste Johan Castberg-feltet.
Sergey Surovtsev

Vi ser fram til å jobbe sammen
om disse prosjektene.
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Nye muligheter i Barentshavet
Gassproduksjon fra åpningsområdet i Barentshavet kan gi nye
industrielle muligheter, men det er betydelige utfordringer
knyttet til å koble gassproduksjonsmønster og industriavtak.
Oljedirektoratet skriver i sin rapport:
«Oljedirektoratet vurderer at sannsynligheten for oljedannende kildebergart er størst i områder som er knyttet til saltbassengene. Rundt saltpluggene og i kanten av de dype saltbassengene vil hydrokarbonfasen sannsynligvis være både olje og gass. Inne på
Bjarmelandsplattformen - inklusive en
stor struktur i nordøst - er sannsynligheten for at hydrokarbonfasen vil
være gass svært stor. Gassfunn både på
Norvargdomen, Sjtockman og Kildinskoya underbygger denne antagelsen. Utsiktene for å ha en kildebergart
som har dannet tilstrekkelige mengder
gass er gode».

Lavt og høyt scenarioer
I lavt scenario ble samlede utvinnbare
ressurser i det området på henholdsvis
15 mill. Sm3 væske og 30 mrd. Sm3
gass lagt til grunn. I høyt scenario ble
samlede utvinnbare ressurser på 45

Utsiktene for å ha
en kildebergart
som har dannet tilstrekkelige mengder gass er
gode.
mill. Sm3 væske og 120 mrd. Sm3 gass
lagt til grunn.
«Scenarioer for fremtidig petroleumsvirksomhet, som er utarbeidet i
den innledende fasen i konsekvensutredningen for Barentshavet sørøst, er
en egnet metode for å få frem usikkerhet og etablere et grunnlag for videre utredningsarbeid i konsekvensutredningen», sa Håkon SmithIsaksen, kommunikasjonsrådgiver ved
Olje- og energidepartementet.

Mest gass
Oljedirektoratet vurderer at utbygg-

ings- og transportløsningene, samt
vurderingene av utslippsrater og -varigheter basert på kunnskapen om
geologien i området, som ble presentert i scenarioene for petroleumsvirksomhet i 2012, like fullt er robuste
overfor den oppdaterte kunnskapen
om området.
Geografisk sett er scenarioene representative for områdene direktoratet vurderer som mest interessante.
Økningen i forventede utvinnbare
ressurser i Barentshavet sørøst er i stor
grad en økning i forventede gassressurser, og kan forlenge produksjonsprofilene relativt til de profilene som er
presentert i scenarioene.
Det er kun ved å åpne områder for
petroleumsvirksomhet og påfølgende
boring av letebrønner, at ressursgrunnlaget vil bli avklart, ifølge
Smith-Isaksen.

for olje i is internasjonalt, hvor særlig
brenning av olje er en metode som har
vært utprøvd. Det foregår en rekke
industriprosjekter og forskning på oljeverntiltak i isfylte farvann både internasjonalt og i Norge, og kunnskapen på området er økende.
Men har regjeringen besluttet å
opprette et forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomheten i
nordområdene og Arktis, som skal
ligge i Tromsø.
Sergey Surovtsev

Senter i Tromsø
Dagens oljeverntiltak for olje i is er
mangelfulle. I blant annet USA, Canada og Russland pågår det petroleumsvirksomhet i og nær islagte farvann. Det finnes beredskapsstrategier

Foto: Øyvind Hagen, Annette Westgard, Norsk Hydro / Statoil | istock.com, Profil & Design/DNB

EN GLOBAL ENERGIBANK
DNB er en ledende global bank innen energi, basert på mer enn 40 års erfaring og fokus på langsiktige kunderelasjoner.
Vi er til stede og tilgjengelig for kundene våre i de største «energi-hubs» globalt. Våre tjenester spenner bredt, fra det
enkle til avanserte for bedrifter og virksomheter innen olje, gass og fornybar energi.
Vi er mer enn 120 personer med spisskompetanse innen energi, som ønsker å bidra med rådgiving og gode finansielle
løsninger. Ta gjerne kontakt for et møte.

dnb.no/bedrift
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Skipper i Brasil
Bjørn Erik Aas fra Sandnessjøen
er offshore-kaptein i Brasil.
I tre år har Bjørn Erik Aas pendlet til
jobb mellom hjembyen Sandnessjøen
og Rio de Janeiro i Brasil.
Aas er kaptein på ankerhåndteringsskipet «Siem Emerald». I 2010 ble nybygget hyret rett fra Kleven-verftet i
Norge til lang kontrakt med oljeselskapet Petrobras. Skipet, som er spesielt utrustet for å håndtere anker på
borerigger, har maskinkraft på 28.000
hestekrefter, og en trekkraft på 300
tonn. Ute på dekk er båten utstyrt med
vinsjer som trekker 500 tonn. All kraften og det øvrige utstyret om bord gjør
båten velegnet til annet krevende arbeid på store havdyp, enn bare ankerhåndtering.
– Kundene betaler for at vi alltid har
mer kapasitet enn det som trengs i enkeltoppdrag. Da øker sjansene for at vi
løser enhver utfordring som måtte
oppstå ute på feltet. Det er enormt
kostbart å stenge ned oljeproduksjonen.
Dermed er våre skip med topp teknologi ettertraktet, forteller Bjørn Erik
Aas, for anledningen på frivakt i hjembyen.

I dypet
I disse dager jobber Aas på et banebrytende prosjekt for undervannsentreprenøren Subsea 7 med å montere bølgedempende avlastning på produksjonsrør lagt ned til oljeproduserende brønner på hele 2.200 meters
havdyp.
Enorme flyteelementer, som bygges i
Kina, skal monteres på rørene som
bringer olje opp til produksjonsskip.
Dermed skal faren for slitasjeskader på
rørene på havbunnen elimineres. To
hypermoderne ankerhåndteringsskip
fra rederiet Siem Offshore gjør jobben.
Installasjonen er i utgangspunktet beregnet å vare i fire måneder. Hele prosjektet har et budsjett på en milliard
dollar for oppdragsgiveren Petrobras.

VAKT: Kaptein Bjørn Erik Aas på brua ombord på «Siem Emerald».

FOTO: PRIVAT

4+4 turnus
Bjørn Erik Aas jobber i en fire ukers
turnus, med fire uker på jobb etterfulgt
av fire uker fri. De lange jobbreisene tar
nesten en normal arbeidsmåned av året,
og sliter på. Men Aas legger ikke skjul
på at betingelsene knyttet til å jobbe så
langt hjemmefra enn så lenge oppveier
den belastende pendlerruta.
– Reisene er tungt i lengden, så jeg
har vurdert å gi meg. Flyturene sliter
snart mer enn å være på jobb.
Mer enn de fleste kjenner kaptein
Aas på behovet for effektive flykommunikasjoner.
– Det er flott at Sandnessjøen Lufthavn Stokka nå utvides for større fly og
flere passasjerer. Flyplassen kommer til
å være en nøkkelfaktor for utviklingen
av offshorenæringen på Helgeland, sier
Aas.

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE➤➤➤

AVANSERT: Slik ser skuta «Siem Emerald» ut, ett av verdens mest avanserte ankerhåndteringsskip fra rederiet Siem Offshore.
FOTO: MARINE TRAFFIC
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FOTO: MORTEN HOFSTAD
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DELTAR: Bjørn Erik Aas praktiserer flat struktur om bord, og liker å være med på det
som skjer på båten.
FOTO: PRIVAT

ELEMENTER: Slike svære flyteelementer skal monteres på produksjonsrør ned til
FOTO: PRIVAT
2.200 meters havdyp for å motvirke slitasje på rørledningene.
➤➤➤FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

En avrunding av karrieren på sjøen i
mer hjemlige farvann er ikke fremmed
for offshore-kapteinen, som startet offisersløpet i fergerederiet Helgelandske.
– Jeg har vurdert å trekke på land. En
framtid på ferge eller i kystfart her
hjemme er godt mulig, sier offshorekapteinen.

Topp moderne
«Siem Emerald» har normalt et eget
mannskap på rundt 25 personer, hvorav
fem er norske offiserer.
– Petrobras krever at to tredeler av
mannskapet skal være lokalt ansatte.
På oppdrag er det ikke sjelden 50-60
personer om bord, som kan være personell fra kunder eller firma som leverer spesielle tjenester på oppdragene.
De moderne Siem-båtene rangeres
ifølge Aas på topp av Petrobras blant
konkurrentene i den internasjonale
offshore-flåten.
– Vi måles på nedetid, skader, og gjennomføringsevne. Vi har en god båt,
med god teknologi, og godt team om
bord. Arbeid med teambygging har
medført at det er kø for å jobbe hos oss.
Selv praktiserer jeg en flat struktur om
bord, der god kontakt med mannskapet
og kort avstand til skipperen om bord

er viktig. Dette blir verdsatt av mannskapet.
Aas sier utfordringene ved å jobbe i
Brasil er knyttet til språk og kommunikasjon, siden brasilianerne i liten grad
snakker engelsk.

Rivende utvikling
Bjørn Erik Aas fra brua sett en rivende
utvikling i teknologien både på båtene
og under vann, først som kaptein i det
sunnmørske rederiet Havila, før han
gikk til Siem.
– Subsea-teknologien er i en rivende
utvikling, og norskutviklet utstyr er
banebrytende.
– Mye har skjedd i Sandnessjøen under
årene du har vært i Brasil. Hvordan ser du
på utviklingen videre?
– Mye av det som har skjedd er helt i
tråd med det jeg har sett for meg, og
det stemmer helt med utviklingen jeg
har sett andre steder i Norge. Kristiansund tok sjansen, og lyktes med det.
– Med økt volum på trafikk og tjenester blir utviklingen etter hvert sjølforsterkende.
– Nå kommer subsea-basen i Sandnessjøen. Det skjer som en følge av de
fasiliteter som allerede er etablert, sier
kaptein Bjørn Erik Aas.

Tekst: Morten Hofstad

FORBEREDELSER: Ved kai i Brasil under forberedelsene til et omfattende prosjekt for Subsea 7 og Pe

Vi har en god båt, med god teknol
Arbeid med teambygging har me
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Sandnessjøen
– FRA SILD TIL OLJE OG GASS

Foto: Per-Arne Rødli Rønning

Fotograf: J.A. Lind – Steinbjørn Mentzonis arkiv

Fordelen ved å være mange er mange, og i Sandnessjøen har vi en lang handelstradisjon med et stort
mangfold av små og store bedrifter som tilbyer et bredt spekter av varer og tjenester.
Regionsenteret har opplevd en rivende utvikling siden sildetønnene ble rullet ut på kaia for transport
videre ut i verden til dagens forsyninger over kai til olje- og gassfeltene utenfor kysten.
Nedenfor finner du bedriftene som er tilsluttet Alstahaug Næringsforening.
Benytt våre medlemsbedrifter når du tar handleturen til ett av kystens største handelssenter.
Detaljvarehandel:
Alsten Møbelsenter AS
Apotek 1 Sandnessjøen
Arne Bjørnvold AS
Brødrene Dahl AS
Carisma Frisør
Coop Ytre Helgeland
Cubus / Haugland
Zoo 1 Dyr og Hobby
Felleskjøpet Sandnessjøen
Flatøy Møbler AS
Fysioform
Gartneriet Grythatten AS
Hansen Bilverksted AS
Helgeland Rør AS
Helgeland Synssenter AS
Karis Klær
Libris Bokhandel Sandnessjøen
Mathisen Drift AS / Expert
Mimic AS
Motorservice AS
Napoli restaurant

Annen næringsvirksomhet:
Narvesen kaiet
Nothuset AS
Onkel Oscar
Rica Hotell Syv Søstre Sandnessjen
Sandnessjøen Verkstedsenter AS
Scandinavie Mat og Vinhus AS
Skansen - Best Woman Sandnessjøen AS
Skansen - BIG
Skansen - Femina Parfymeri
Skansen - Fysioform
Skansen - Gull og Sølvsmia
Skansen - Narvesen
Skansen - Ringo
Skansen - Schei Fashion
Skansen - Skansen Blomst
Sport 1 Sandnessjøen
Sykkeboden AS
Sørra Byggsenter AS
Turid Grov
Ultimo outdoor avd. Sandnessjøen

Alstahaug Havnevesen KF
ASCO Norge AS
Bolt Construction AS
Bring Cargo AS
Helgeland Arbeiderblad
Helgeland Arrangement
Helgeland Brannsikring AS
Helgeland Industrier AS
Helgeland Invest AS
Helgeland Museum
Helgeland Sparebank BM
Helgeland Sparebank PM
Helgeland Transportservice
Helgeland Økonomi AS
Helgelands Blad
Helgelandsbase AS
Helgelandskraft
ISS Facility Service AS avd.
Lorentz Reinertsen Eftf AS
Mosjøen Regnskapskontor AS

– kystens største handelssenter –

DNB avd. Sandnessjøen
Oljecompagniet AS
Prefecto AS
Sentrum Næringshage
Sinus AS
Slipen Mekaniske AS
Sparebank 1 Nord-Norge
Tannlege Kynsveen
ASTine Meierier
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Forleden dundret deltakerne i Arctic Race of Norway gjennom
Bodø.

I skyggen av krisevalget
kommentar
.

VALG OG SYKKEL. Et spektakulært idrettsarrangement rodd i land av nordnorske gründere var plutselig en realitet. Samme dag var det offisiell valgkampåpning lenger sør i landet. Kanskje var det derfor Bodøs varaordfører
Tom Cato Karlsen benyttet den nordnorske jubeldagen til å skjelle ut næringsminister Trond Giske for åpen
skjerm.
Tom Cato Karlsen mente næringsministeren tiltok seg for stor plass
under arrangementet. Det har jeg ingen forutsetninger for å mene noe om.
Andre arrangører av større eller mindre
begivenheter i nord er villige til å
pantsette både hus og hjem for å få en
statsråd på besøk.
I Bodø er det åpenbart annerledes.
Det er heller ikke første gang at byens
beskjedne oppmerksomhet i nasjonale
media benyttes til brutale oppfordringer til tilreisende om å pelle seg
hjem. Denne gangen var det statsråd
Giske, forrige gang var det tiggere.
Denne omvendte merkevarebygginga
er så gjennomført at den nesten virker
gjennomtenkt.
Det er den neppe.
BEGEISTRING. Mer gjennomtenkt er
tankene som ligger bak samlingen av
nordnorske politikere rundt store
begivenheter i nord. Jeg så det i Alta
under Finnmarksløpet, og jeg ser det
under Arctic Race i Bodø. Det mobiliseres på tvers av fylkes- og kommunegrenser og på tvers av politiske skillelinjer. Det mobiliseres i en begeistring
som neppe hadde vært mulig dersom
omgivelsene utelukkende var utslitte
kongresshaller på mer eller mindre
vellykkede hotell langs kysten i nord.
Både Arctic Race og Finnmarksløpet er
internasjonale begivenheter av høyeste
klasse, plassert midt i en natur som tar
pusten fra deltakerne. På sidelinja jubler nordlendinger av full hals og demonstrerer for all verden sin raushet og
livsglede
Og akkurat det er ganske viktig i tida
framover.
OMRÅDENE I NORD. Den forrige og
den sittende regjeringa mobiliserte sine
velgere rundt ulike Soria-Moriaerklæringer. Det ville være en overdrivelse og si at dette dokumentet er innfridd. Intern regjeringssplid og urealistiske mål har stått i veien, bortsett fra

MØTEPLASSEN: Arctic Race.

FOTO: TRYM IVAR BERGSMO

Fattigdommen ble aldri avskaffet, sykehuskøene fortsetter ut i korridorene, og
et ekstremt høyt antall unge skyves fortsatt ut
av den videregående skolen.

forbli nord. Verdiskapingen fra Helgeland og nordover er formidabel. Summen av mat og energi, og etter hvert
mineraler, i våre områder er gigantiske.
Men verdiene av dette fraktes ut av
landsdelen og inn i konsern med adresse Oslo eller utenfor landet.

på et punkt: Nordområdesatsingen.
Fattigdommen ble aldri avskaffet,
sykehuskøene fortsetter ut i korridorene, og et ekstremt høyt antall unge
skyves fortsatt ut av den videregående
skolen.
Men Nordområdesatsingen har ligger fast. I alle fall inntil nå.
Jeg skriver inntil nå, for ved innspurten av valgkampen er jeg blitt i tvil
som prosjektets politiske kraft. Det
næringsmessige trykket er der fortsatt,
men de politiske utfordringene som
følger av en forventet industriell og
økonomisk vekst i nord er ikke lenger
en sentral del av den politiske debatten.

ROBIN HOOD. Vi har all den kunnskapen vi trenger for å dokumentere
denne omvendte Robin Hood-rollen,
som nordnorske politikere og arbeidstakere bidrar til. Å snu utviklingen er
komplisert, men ikke mer komplisert
enn at problemstillingen er forbausende fraværende i valgkampen.
De politiske utspillene under Arctic
Race og den konsekvente svartmaling
av det norske samfunn - uansett regjeringsalternativ - gjør at valgkampen
minner mest om en del av det pågående
Landskytterstevnet. Kanskje vi burde ta
steget fullt ut og innføre øvelsen
«skudd fra hofta».
Nødvendig raust er det uansett ikke.

ETTER STØRE. Etter at tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre og flyttet
inn i helsesektoren kan det også se ut
som om han har tatt debatten med seg.
Sammen med sine kollegaer i den innenrikspolitiske delen av regjeringa,
bruker han tida på å krisebeskrive konsekvensene av et regjeringsskifte, på
samme måte som hans regjeringsmots-

tandere prøver å få sin svartmaling av
den norske velferden til på virke troverdig.
Utenriksminister Espen Barth Eide,
som raskt viste kunnskap og ambisjoner
i nordområdepolitikken, har – i motsetning til Støre – ingen dedikert nordområdepolitiker i sin politiske stab.
Statssekretær Torgeir Larsen var påtenkt rollen, men klarte ikke å løfte
blikket utover strendene på Hvaler før
han vendte nesten mot sør.
SYMBOLSK STRID. På den annen side
er det med rette hevdet at den politiske
nordområdesatsinga i for høy grad var
et regjeringsprosjekt. Gradvis har de
politiske ringvirkningene spredt seg
nordover, uten at det så langt har satt
sitt preg på valgkampen.
I stedet reduseres nordområdepolitikken til en diskusjon om oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og
Senja. Dette symbolske stridstema står i
veien for viktige diskusjoner om hvordan verdiene som skapes i nord skal

Arne O. Holm
Spesialrådgiver
Nordområdesenteret,
Universitetet i Nordland
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