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Ungdom
fra Røst
vil ut
«Jeg vil på
plattform»
Mariell Karlsen, 16 år

Foto:
Rune Kr. Ellingsen

Ikke lenger
håpløst
I sommer så det ut til at 2014 skulle bli
et helt dødt år for leteaktivitet på sokkelen
utenfor Nordland. Mens meldinger om
gode funn har haglet inn både fra Barentshavet og Nordsjøen, har skuffelsene stått
i kø utenfor Nordland i år. Riggene har
i løpet av høsten pakket og reist, en etter
en. På land begynte permitteringsvarslene
å lande i postkassene hos baseansatte
i Sandnessjøen.
Men med noen få uker igjen av året
kommer signaler om at neste år likevel
ikke blir så stille som fryktet tidligere
i høst. I skrivende stund er i alle fall fire
letebrønner nokså konkret satt på kartet
hos fire forskjellige operatører. Alle fire
har potensial til å bli det fjerde feltsenteret
utenfor Nordland, etter Norne, Skarv,
og Aasta Hansteen.

VELGER INDUSTRI: Ungdommer i fiskerikommunen Røst velger seg utdanning og jobb
i offshoreindustrien.
Side 6-13

Statoil signaliserer at de fokuserer leting
rundt Aasta Hansteen, med borestart fra
2015. Leting rundt Norne i år har gitt
Statoil to tørre brønner, og lite funn av
inntil 19 millioner fat olje i Svale Nordbrønnen. Foreløpig er dette altfor lite til
å sikre liv for Norne-skipet forbi år 2030,
slik den uttalte ambisjonen har vært.
To av de fire brønnene som er på trappene
i 2014 kan med litt flaks skaffe reservene
Statoil trenger til Norne.
Regjeringsforhandlingene førte til at
Lofoten/Ve
Vesterålen ble stengt for
konsekvensutredning og påfølgende
leteboring i fire år framover, i tråd med
vår spådom: «Vi mener utfallet langt fra
er gitt, tross tilsynelatende robust flertall
for boring», skrev vi på denne plass
i årets første utgave. 2014 tegner til å
bli et travlere år enn utsiktene var for få
måneder siden. Men skal leverandørindustri slå rot og blomstre i Nordland
må aktiviteten på sokkelen opp. Da er
det bare mer leteboring og nye funn av
olje og gass som gjelder.

IKKE RIGGFRITT: Neste år blir ikke riggfritt utenfor Nordland, slik det lenge så ut til.
Side 14-19
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FYLLER OPP: Annbjørg Skjerve driver aktiv rekruttering til produksjonsanlegget. I
løpet av vinteren kan staben bli doblet til 60 ansatte.

TUNGLØFT: Daglig leder Annbjørn Skjerve i verkstedet Aker Solutions driver i Sandnessjøen.

Første last fra nord
Aker Solutions har sendt første
produkt siden oppstarten av
produksjonen på Strendene i
Sandnessjøen.
Nærmere 40 år har gått siden en bedrift
med «Aker» i navnet drev produksjon i
Sandnessjøen. I begynnelsen av november gikk første skipslast med stålprodukter siden overtakelsen for nærmere et år siden.
Det svenske oljeselskapet Lundin er
operatør for utbyggingen av Edvard
Grieg-feltet i Nordsjøen. Aker Solutions er underleverandør til Kværner
og deres ingeniør-, innkjøp- og fabrikasjonskontrakt for plattformdekket til
Edvard Grieg.

Til Egersund
Aker Solutions verft i Egersund skal
fabrikkere og sammenstille den rundt
5.000 tonn tunge prosessmodulen. Før
byggingen av modulen starter i Egersund, har anlegget i Sandnessjøen bygd
fire stålstrukturer som veier 130 tonn
hver.
De fire stålstrukturene ble torsdag
løftet over kai hos Coastbase Nordland
på Strendene i et skip som skal frakte
strukturene til Egersund. I Egersund
skal strukturene plasseres på verftets
uteområde, før prosessmodulen blir

bygd opp.

Som planlagt
Hele plattformoverbygget til Edvard
Grieg-feltet skal til slutt settes sammen
hos Kværner på Stord.
– Vi er veldig fornøyd med å levere
produktet som planlagt, uten skader,
sier Annbjørg Skjerve som leder produksjonsanlegget i Sandnessjøen.
Bedriften har nå kommet opp i 35
ansatte på Strendene, inkludert fire
lærlinger. I tillegg har fem utenlandske
sveisere vært innleid på prosjektbasis.
Aker Solutions rekrutterer for tiden
enda mer folk innenfor flere disipliner
til produksjonsanlegget i Sandnessjøen.
Subsea
I Sandnessjøen starter byggingen av
bunnrammer for subsea-anlegget til
Aasta Hansteen-feltet for Statoil litt
utpå vårparten neste år. I mellomtida er
arbeidet i full gang inne i hallene på
Strendene med ei bunnramme til ei
feltutbygging i britisk sektor av Nordsjøen.
Denne bunnramma er sammenlignbar med strukturene som skal bygges til
Aasta Hansteen. Strukturen som er
under bygging i Sandnessjøen skal ferdigstilles i Egersund senere i vinter.
Morten Hofstad

SUBSEA: Aker Solutions har allerede kommet langt på produksjonen av en bunnramme til subsea-utstyret for et felt på britisk sektor i Nordsjøen.

Vi er veldig fornøyd med å
levere produktet som
planlagt, uten skader.
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Valgte offshore

GLAD: – Jeg er veldig fornøyd med at jeg valgte TIP på Sandnessjøen videregående.

– Jeg vil ut på plattform, sier
Mariell Karlsen fra Røst. Hun har
bestemt seg for at det er oljebransjen som gjelder for henne.
Mariell Karlsen (16) fra Røst tør å velge
utradisjonelt, både hva gjelder yrke og
kjønn. I høst begynte hun på TIPlinjen ved Sandnessjøen videregående,
og målet er klart.
– Jeg skal bli bore- og vedlikeholdsoperatør, og jeg vil ut på plattform,
sier hun bestemt.
De fleste av hennes jevnaldrende
velger videregående utdanning enten i

ALLE FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

Bodø eller i Vestvågøy. Mariell måtte til
Sandnessjøen for å finne den studieretningen hun ønsker seg.
– Til neste år vil jeg ta brønnteknikk.
Den linjen finnes bare noen få steder i
Norge.
– Hvorfor velger du offshore, og hvorfor
plattform?
– For det første på grunn av turnusen. Deretter lønna. Sist HMS, altså
fokuset på sikkerhet og arbeidsmiljø.
Og jeg liker å jobbe sammen med gutter.
– Det er du vel vant til fra brygga?
– Ja. Men så ville jeg prøve et uvanlig
kvinneyrke.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE➤➤➤

Jeg skal bli bore- og vedlikeholdsoperatør, og jeg vil ut på plattform.

TØFF: Mariell Karlsen fra Røst trives med å jobbe blant gutta. – Det er jeg vant til
fra fiskebruket hjemme på Røst, sier hun.

PETRO PULS NR 4 – 2013

7

e foran sjarken

VIL UT OG FREM: – Jeg synes det frister med turnusen og lønna. Fritiden skal jeg bruke til å reise rundt og se meg omkring i verden, sier hun.

FORGUBBING: På Røst har man idag kun 3-4 fiskere under 40 år. Det foregår en
forgubbing i bransjen.

DOBBELT PROBLEM: Problemet de siste sesongene, er ikke bare at finanskrisen
på kontinentet har sendt markedet til bunns. Barentshavet koker i tillegg av skrei.
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Kystfiskeriene er vel i ferd me

VILJE: – Jeg må følge hjertet mitt. Og jeg vil ut på plattform, sier Mariell Karlsen fra Røst. I høst begynte hun på TIP-linjen ved Sandnessjøen videregående skole.
➤➤➤FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

Mariell valgte tidlig utradisjonelt. Alt
fra 10-årsalderen trådte hun sine
sjøstøvler på tungeskjæring på bryggene på Røst, der pappa Helge jobber.
Hun er godt kjent med livet i et fiskevær, og med fiskerinæringen. Allikevel,

det frister ikke som yrkesvei.
– Fiskeribransjen blir ikke bedre. Det
er så mye syting! Fra fiskerne, fra fiskekjøperne og fra resten av næringa. Så
det er ikke noe jeg kunne tenke meg.
Pappa har sagt at jeg ikke må ende opp
på butikk eller på et fiskebruk, ler hun
og kaster med håret.

– Kystfiskeriene er vel i ferd med å
bli borte slik vi kjenner dem. Mens
oljeindustrien vokser og vokser.

Trives veldig godt
Mariell er den av hennes kull som har
reist lengst hjemmefra for å bo på hybel. Hun har allerede lagt bak seg det

meste av høstsemesteret. Har hun fått
noe inntrykk av skole og studievalg så
langt?
– Jeg angrer ikke et sekund! Har fått
veldig godt inntrykk både av linja,
skolen og plassen. Jeg savner nok både
Røst og folkene, men prøver å ikke
tenke så mye på det. Jeg fokuserer hel-
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ed å bli borte slik vi kjenner dem

KYSTSAMFUNN: Røst har i mange år vært et kystsamfunn mot strømmen. Nå
merker også de fraflyttingsspøkelset.

VIL JOBBE: Østeuropeiske fremmedarbeidere har overtatt mange av de tradisjonelle jobbene som Røstværingene før fylte. Uten dem ville hjulene i samfunnet der
ute stoppet.

ALLE FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

ler på å glede meg til jeg skal hjem i ferier og sånt. Mamma og pappa skal
komme og besøke meg, og det gleder
jeg meg veldig til.
– Dersom du havner på plattform, med
turnus og alt dette, hva skal du bruke all
fritiden din til?
– Jeg har veldig lyst til å reise og se

meg rundt i verden. Da kan jeg også
besøke slekt og venner rundt omkring.
Det har jeg tenkt masse på.

Oljeutvinning i Lo/Ve
Yrkesvalget til Mariell er ikke ukontroversielt i hjembygda.
– Hva sier sambygdingene dine? I Lofo-

GODT UTSTYRT: Mariell har valgt utradisjonelt når det gjelder både yrke og
kjønnsrolle.
ten og Vesterålen raser jo debatten om oljeutvinning for fullt?
– Jeg har ikke uttalt meg så mye om
akkurat det. Enkelte personer på Røst
ville nok ha reagert ganske kraftig da...!
Men jeg har valgt oljeindustrien, fordi
det er det jeg vil. Jeg må følge hjertet
mitt, og gjør ikke noe fordi andre vil at

jeg skal gjøre det.
– Ser du for deg en verden uten olje?
– Det har jeg ikke tenkt så mye på.
Jeg tror ikke det blir med det første.
Rune Kr. Ellingsen
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Valgets kval for
FISK FORAN OLJE: – Jeg drømmer om større båt, sier Håvard Vikedal Pedersen (17),
med aner fra Herøy. Han går nå på videregående, men kjøpte i vinter sin første sjark.
Her får han overrakt presang fra ordføreren ved ankomst Røst.

Også blant guttene på Røst er
det valgets kval: Olje eller fisk.
– Jeg ser ikke for meg noe annet enn
fiske som yrkesvei, sier Håvard Vikedal
Pedersen (17). Han er fra Røst, men
har sine aner fra Herøy kommune, der
mamma Mariann kommer fra.

Skolerer seg
Håvard drev fiske i et år etter at han
hadde fullført ungdomsskolen, og
kjøpte seg egen sjark i vinter, i en alder
av 17 år. Han har nå satt seg på skolebenken, og skal realisere drømmen om
eget, større fartøy etter hvert.
– Jeg går på Teknikk og Industriell
Produksjon i Bodø nå. Til neste år skal
jeg velge en maritim linje, før jeg starter på lærlingetiden min og fortsetter
på styrmannsskolen.
– Hvilken yrkesvei ser du for deg etter
det?
– Planen er å dra rett hjem og drive
fiske igjen. Jeg vil drive både på min
egen sjark, og være mannskap på andre
båter, mens jeg legger meg opp kapital
til å kjøpe meg større båt selv.
Vil være fisker
Håvard er krystallklar på hva han ønsker seg.
– Du har ikke vurdert offshoreindustrien?
– Nei, jeg har ikke det. Det er mulig

at jeg tar lærlingetiden min i oljebransjen, men det er ikke det jeg har lyst til
å drive med.
– Som fisker, hvor vil du helst være basert?
– Det er ganske sikkert at jeg kommer til å bosette meg på Røst. Det er
ikke mange damer som skal greie å
overtale meg til noe annet!, ler han og
rister på hodet.

– Vil pumpe olje
16 år gamle Jonas Jørgensen er også fra
Røst, og er året yngre enn Håvard. Jonas kommer fra en familie av fiskere, og
har selv arbeidet på bryggene etter
skoletid i mange år allerede. Han er
imidlertid klar på hva han ønsker seg;
– Jeg tar sikte på å komme meg ut i
Nordsjøen og pumpe opp litt olje, ler
han.
– Hva er det ved Nordsjøen som trekker?
– Jeg har flere kompiser som jobber
der, og jeg får høre om gode lønninger
og gode arbeidsvilkår. Nå har de jo
funnet så mye olje i det siste også. Dette
er et yrke for fremtiden, vil jeg si.
Men det er nettopp fiskeriene som
skal finansiere drømmen om Nordsjøen for Jonas;
– Jeg tar sikte på å reise hjem i alle
helger og ferier til vinteren for å skjære
tunger!
Rune Kr. Ellingsen

Jeg vil drive både på min egen sjark, og
være mannskap på andre båter, mens
jeg legger meg opp kapital til å kjøpe meg
større båt selv.

OLJE FORAN FISK:Tungeskjærer Jonas Jørgensen (16) kommer fra en fiskerfamilie, men velger olja.
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r ungdommen

– Det er et yrke for fremtiden, sier han.

BEGGE FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN
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– Skjønner
ungdommen
Oljemotstander og opposisjonspolitiker Terry Torsteinsen
har forståelse for at lønn og betingelser frister.
– Dette er helt naturlig. Slik det har
blitt i fiskeriene, er det vanskelig for
unge å starte opp for seg selv. De få som
vil det, er avhengig av å sette seg i milliongjeld, sier oljemotstander Terry
Torsteinsen.

Kortsiktig
Han jobber selv i mottaksapparatet på
land, og ser problemene på nært hold.
– Lønnsnivået i oljeindustrien er jo
helt hinsides, så jeg skjønner at de søker
seg dit. Jeg unner ungdommene gode
lønninger, men er usikker på hvor bra
dette er for økonomien og landet vårt
på lang sikt. Vi er i ferd med å prise oss
ut, slik at nordmenn ikke er attraktiv
arbeidskraft, sier Torsteinsen.
– Oljeindustrien har blitt for attraktiv, slik at fisket, den andre eksportnæringen, den vi skal leve av på lang sikt, er
blitt skadelidende.
– Internasjonalt ansvar
– Hva tenker du om utviklingen fra et lokalt perspektiv?
–Jeg tror ikke denne trenden kommer til å ha noen innvirkning på sentrale beslutninger om oljeboring eller
ikke. Norge har et internasjonalt ansvar
for å ta vare på disse områdene for
fremtiden.
– Hva med fremtidig bosetting?
– Det ser ikke bra ut akkurat nå. Men
jeg har tro på at slike ting går i sykluser.
Så lenge vi har infrastrukturen som skal
til, vil det bli attraktivt å bo her igjen.
Fiberoptikk og gode kommunikasjoner
til fastlandet er ting som gjør at her går
det an å bo, avslutter Torsteinsen.
Rune Kr. Ellingsen

Slik det har blitt i
fiskeriene, er det
vanskelig for unge å
starte opp for seg selv.
De få som vil det, er avhengig av å sette seg i
milliongjeld
IKKE ATTRAKTIVT: Å bli kystfisker frister ikke ungdommen på Røst lenger.
Selv om havet er fullt av fisk, og en dyktig fisker kan tjene minst like mye som
en Nordsjø-arbeider. BEGGE FOTO: RUNE KR.
ELL
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I BRANSJEN: Fiskearbeider og opposisjonspolitiker Terry Torsteinsen på Røst.

PETRO PULS NR 4 – 2013

13

IRONISK: «Skuld torsken os feyle...» Nå er det historisk mye torsk i havet, men rekrutteringsproblemer til kystfiskeflåten.

ALLE FOTO: FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

– Er optimist, tross alt
– Jeg har tro på at fiskeriene vil
ta seg opp igjen, sier ordfører
Tor Arne Andreassen på Røst.
Andreassen konstaterer at Røstungdommen søker seg til jobber som
ikke finnes på øya.
– Dette er en kjempeutfordring.

Uforutsigbare fiskerier
Oljeindustrien og fiskeindustrien har
på mange måter motsatte forutsetninger.
– Fiskeriene er så uforutsigbare i dag,
at det er mange som ikke tør å satse på
dette på helårsbasis. det er det som er
problemet. Oljeindustrien kan friste
med fast jobb og høye lønninger. Mens

i fiskeriene kan det være et sjansespill
fra år til år, tror ordføreren.
Han mener allikevel at fiskeryrket er
attraktivt for dem som velger det.
– Fiskeryrket er et fint og fritt yrke.
Du kan være din egen herre om du vil,
og slipper å gå etter klokka. I hvertfall
ikke hele året.
– Er du ikke bekymret over ungdommer
som reiser ut og ikke kommer tilbake?
– Det er noen som kommer tilbake.
Vi har noen ungdommer akkurat nå
som er kjempetente, og det er veldig
bra. Dessuten gir jo jobb i oljeindustrien muligheter for å bo på Røst, og
pendle til jobb for dem som vil det.

Støtter som best de kan
– Hva gjør kommunen for å bøte på pro-

blemene?
– Vi bruker næringsfondet der vi kan.
Men fondet er ikke så stort. Så det er
ikke så mye vi kan gjøre. Så støtter vi de
som vil bygge eller kjøpe seg hus gjennom startlånsordningen. Det er egentlig det vi har å hjelpe oss med.
– Så du er ikke pessimist?
– Nei, vi må være optimister. Jeg har
tro på at fiskeriene kan bli bra igjen. det
er jo mye som spiller inn her, også med
verdensøkonomien, for at dette skal bli
vellykket, avslutter Andreassen.
Rune Kr. Ellingsen

ORDFØRER:Tor Arne Andreassen er
ordfører på Røst.

Noen ungdommer er kjempetente
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Gir ikke opp på U

SOMMERJOBB: Jan Petter Rød, sjef for boreoperasjon i RWE Dea, fotografert hos drilleren på boredekket tidligere i sommer om bord på riggen Transocean Winner under boring av letebrøn

■ Operatøren RWE Dea traff ikke utvinnbare oljeog gassreserver på den første letebrønnen i Utgård-høyden vest av Bodø. Selskapet
skal bruke vinteren på tolking av seismikk og holder muligheten for en ny letebrønn,
tidligst til sommeren neste år.
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Utgård-høyden

LANGT NORD: Sverdrup-brønnen ble boret bare to-tre kilometer sør for det lukkede området Nordland VI.
KART: RWE-DEA

nnen «Sverdrup».

FOTO: RWE DEA

■ Minst tre andre letebrønner står nå på kartet
utenfor Nordland for 2014 hos operatørene Centrica, Total, og Noreco. Statoil vil trolig ikke
starte ny leting før i 2015. Les om leteprogrammet påfølgende sider➤➤➤

SVÆRT OMRÅDE: Utgård-høyden, vest av Bodø, der Sverdrup-boringen har foregått.
GRAFIKK: LUNDIN PETROLEUM
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STORE STRUKTURER: Operatørselskapet RWE Dea har laget animasjon av geologien i Utgård høyden vest av Bodø, med letebrønnen Sverdrup markert i toppen, midten i bildet.

Vi må prøve å forstå hvor det har blit
steinen som er påvist i Aasta Hanstee
lyser Eliassen til Petro Puls.
Nå skal vinteren brukes til tolkning
av data, før bestemmelser om flere
brønner blir tatt. Det står om å finne
reserver til det som kan bli feltsenter
nummer fire utenfor Nordland, eller
tilleggsreserver til Aasta Hansteen og
Polarled-røret.
– Utgardhøyden og området rundt
omfattes av fire lisenser, PL 330,
PL653, Pl 654 og Pl 694 hvor RWE
Dea er operatør. Omfattende bredbåndsseismikk er samlet inn og vil være
klare for tolkning i løpet av våren 2014.
En avgjørelse om å bore flere lete-

Sommerens spennende letebrønn «Sverdrup» vest av Bodø
var ingen helklaff, men ga likevel svar som inspirerer til mer
leting.
Tyske RWE Dea er operatør for fire lisenser i et område vest av Bodø, som
selskapet har døpt Utgård-høyden.
Den første brønnen, Sverdrup, ble på
forhånd gitt en funnsannsynlighet på
20-25 prosent.

Ikke tørr
Boringen i lisens 330, ble avsluttet tidligere i høst, og offisielt erklært som
«tørr». Resultatet var likevel ikke håpløst, ifølge informasjonssjef Øystein
Eliassen.
– Fokus med Sverdrup var å finne
bergarter av Jura alder på et prospektivt
dyp. Brønnen, som ble boret på toppen
av Utgardhøyden, ble avsluttet i bergarter av tidlig kritt alder på 5.600 m
dyp. Brønnen fant ikke reservoarbergarter, men påtraff gode kildebergartsintervaller, hvilket betyr at hydrokarboner er blitt generert i området. Vi-

brønner i lisensområdet vil bli tatt så
snart tolkning og evaluering av de nye
dataene er ferdigstilt, ifølge Eliassen.

Svenskene
Partnere i området er svenske Lundin
og amerikanske Marathon. Lundin har
kommentert sommerens boring på lignende vis, og mener resultatene viser
«et aktivt petroleumssystem», men
uten nødvendig reservoarbergart.
Letesjef for Lundin i Norge, Hans Rønnevik, har fått legendestatus etter
nærmest egenhendig å ha funnet det
enorme oljefeltet Johan Sverdrup i

Østerrikere med suksess

IKKE GITT OPP: Øystein Eliassen, informasjonssjef i RWE Dea.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
dere letevirksomheten vil nå fokusere
på områdene rundt Utgardhøyden hvor
vi fremdeles ser et stort potensial, opp-

Energigiganten OMV fra Østerrike har hatt suksess med funnet Wisting i Hoop-området
av Barentshavet.
Foreløpige beregninger anslår reservene til 60-160 millioner fat utvinnbar olje, og 10 til
40 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass, altså et nytt Skarv-felt i en brønn.
Men lisens 537 kan gjemme på 200-500 million fat oljeekvivalenter. Funnet representerer
uansett en ny oljeprovins i den norske delen av Barentshavet.
– Brønnresultatene er et gjennombrudd. Funn av olje med god kvalitet viser det store
potensialet i området.
– Vi trenger ytterligere boring for å vurdere potensialet i dybden, forteller pressetalsmann
Robert Lechner i OMV til Petro Puls.
OMV sitter med operatørskap i tre lisenser utenfor Nordland, hvorav to (703 og 720) ligger
ute i dyphavet vest for Aasta Hansteen. Lisens 644 ligger nord for Norne, OMV har foreløpig ikke kunngjort boreplaner for de tre egenopererte lisensene i Norskehavet.
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ANIMASJON: RWE DEA

t av sanden-feltet.
Nordsjøen. Rønnevik sier til Helgelands Blad at det er spor av gass og
kondensat i Sverdrup-brønnen. Men de
interessante lagene i fjellet består av
skifer, altså ikke porøs sand, som kreves
for å få olje og gass til å strømme til
overflaten.
– Resultatene må evalueres videre. Vi
må prøve å forstå hvor det har blitt av
sandsteinen som er påvist i Aasta
Hansteen-feltet like ved, sier Rønnevik.

Endrer ikke
Sverdrup ble boret bare tre-fire kilometer sør for grensen inn til det lukkede området Nordland VI, så spørsmålet
er om resultatet indikerer at sannsynligheten for å finne olje og gass i det
omstridte området Nordland VI nå er
lavere enn tidligere forventet.
– Resultatet på Sverdrup endrer ikke
Oljedirektoratets ressursestimater for
Nordland VI, sier informasjonsdirektør
Eldbjørg Vaage Melberg i Oljedirektoratet til Helgelands Blad.
Morten Hofstad
PÅ FELTET: Boreriggen Transocean Winner boret Sverdrup-brønnen i sommer.

FOTO: RWE DEA
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Tre brønner i 2014
LETER: Steinar Meland, Centrica.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Centrica, Total, og Noreco er
operatører som planlegger
spennende letebrønner i 2014.
Britiske Centrica har skaffet seg tilgang
på boreskipet West Navigator og håper
å komme i gang på lisens 528 i oktober
neste år. Brønnen er døpt «Ivory», og
ligger nordøst for lokasjonen som er
tiltenkt Aasta Hansteen-plattformen.
– Vi regner med å holde på rundt 70
dager, inkludert produksjonstest, hvis
det blir gjort funn, sier letesjef Steinar
Meland i Centrica til Petro Puls.
Statoil og Rocksource er Centricas
partnere i lisensen. I bransjen spekuleres det om et ressursestimat som
spenner fra 10 til 50 milliarder kubikkmeter gass i Ivory-brønnen. I beste fall
vil dette tilsvare et funn på størrelse
med Skarv-feltet.
– Vi og våre partnere har gjort våre
vurderinger, men ønsker ikke å gå ut
med dette nå, sier Meland.

Ved Norne
Franske Total har gjort et vesentlig oljefunn nær Norne-skipet under navnet
Alve Nord. Etter suksessbrønnen i
2011 ble påvist utvinnbare reserver
estimert fra 19-100 millioner fat.
Brønn nummer to skal bidra til å anslå
størrelsen på reservene mer eksakt.
– Vi jobber for å få til en avgrensningsbrønn i 2014, men ingenting er
avgjort, sier informasjonsdirektør Ottar
Minsaas i Total.
Mye tyder på at Total tenker feltutvikling av Alve Nord i nær kontakt med
Statoil. Robuste reserver kan bidra vesentlig til ambisjonen om å skaffe liv til
Norne forbi år 2030.
Mer til Norne
Noreco er en annen aktør som kan bli
viktig for Statoil og tilleggsreservene
for Norne-feltet.
I februar 2014 kommer riggen Bredford Dolphin opp for å bore brønnen
«Verdande», nord-nordøst for Norne.
Noreco har ifølge petro.no anslått reservene til hele 53-236 millioner olje
og gass, og funnsannsynlighet på 29
prosent.
Boringen vil kunne vare fra 68 til 137
dager, avhengig av hva som blir funnet i
brønnen, som skal bores litt over fire
kilometer ned i fjellet. Noreco har med

KOMMER: Boreskipet West Navigator skal
seg Dana Petroleum, Explora Petroleum AS, og E.ON i lisens 484.
Morten Hofstad

Vi regner med å holde på rundt 70
dager, inkludert produksjonstest.
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Egen stab
for Norne
Statoil har laget en egen prosjektgruppe som skal arbeide
med å forlenge livet til Nornefeltet.
«Norne 2030» ledes fra Harstad av
forretningsutvikler Frank Vollen.
Tre Statoil-brønner i Norne-området
gjennom 2013 ga magert resultat, to
tørre og et mindre funn på Svale Nord
med 6-19 millioner fat olje. I tillegg
bestemte Statoil seg for å gi opp og levere tilbake til myndighetene lisens
385, rett nord for Norne.

Slik situasjonen ser ut nå, vil Statoil
trenge hjelp fra andre lisenseiere til å
skaffe reserver til et forlenget Norneliv, for eksempel Total og Noreco (se
egen sak).
Statoil annonserte nylig at de fokuserer egen leting rundt kommende Aasta Hansteen, med leting fra 2015. Målet er å doble påviste reserver til 200
milliarder kubikkmeter gass, tilsvarende fire ganger Skarv-feltet.
Morten Hofstad
LIV LAGA: En egen gruppe skal se på mulighetene til å holde liv i Nornefeltet til
2030. Bildet viser Norneskipet som ble satt i drift i 1997.
FOTO: STATOIL

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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SOKKELEN UTENFO
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 Norne og Aasta
Hansteen-området.
Gass er påvist langt vest i havet på felt som Gro,
Stetind, og Asterix.

SUPPLY OG SUBSEA: Sandnessjøen skal utvikles med subsea-service, i tillegg til etablert infrastruktur for supply-tjenester,
her fra Horvnes-området.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
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OR NORDLAND
MER SUBSEA: Siste tilskudd til Norne-feltet er subsea-utbyggingen Skuld.
ILLUSTRASJON: STATOIL

I FULL DRIFT: Skarv-feltet nærmer seg sitt først fulle driftsår.

PÅ TEGNEBRETTET: Aasta Hansteenplattformen.
ILLUSTRASJON: TECHNIP

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

FOTO: BP
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Snakker med se

STORT ARBEID: Ordførerne Marianne Bremnes (Harstad), Bård Anders Langø (Alstahaug), Paul Birger Torgnes (Brønnøy), Alf E Jacobsen (Hammerfest), Jens Johan Hjort
(Tromsø), Christine Sagen Helgø (Stavanger) på ett brett.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Prosjektet «Fly Arctic» har blinket ut seks aktuelle flyselskap som
kan bidra til bedre rutetilbud mellom oljebyene i Nord-Norge og
Stavanger.
En omfattende undersøkelse i regi av
regionselskapet Greater Stavanger
konkluderer at flytrafikken mellom oljebyen Stavanger kan bli langt bedre og
billigere til Helgeland (Sandnessjøen
og Brønnøy), Evenes, Tromsø, og
Hammerfest.
Med rapporten i veska er det innledet dialog med aktuelle flyselskap som
har vist interesse for rapporten.
■ Widerøe, SAS, Malmø Aviation (eies
av Per Braathen), og British Midland
Regional er allerede kontaktet.
■ Norwegian og Danish Air Transport
(DAT) skal kontaktes.

800 bedrifter
– Flyselskapene viser stor interesse for
våre funn, siden dette avdekker lokale
trender, som ikke er så lett å få øye på
for dem. Rapporten vil nå bli brukt i
arbeidet med framtidig ruteutvikling,
sier prosjektleder Sigrid Medley Tellefsen, men understreker at «ruteutvikling
tar tid».
Bakteppet for den unike undersøkelsen blant 800 bedrifter i oljebyene er at
offshoreindustrien beveger seg nordover. Dermed øker behovet for effek-

tive kommunikasjoner oppover langs
kysten. Bedriftene er spurt om sine reisevaner med fly i dag, og hvordan bedriftene forventer reisevanene vil utvikle seg framover.
– Oljeindustrien vil i størst mulig
grad fly direkteruter. På ruter som
Stavanger-Harstad, og StavangerTromsø ligger det en mulig kostnadsbesparelse på 400 millioner kroner i
året på å fly direkte, sier Tellefsen.
– Bedrifter på Helgeland er opptatt
av å komme lettere til Harstad og
Hammerfest, oftere daglig direkte til
Oslo, og bedre forbindelse til Stavanger, ifølge Tellefsen.
Tellefsen understreker at for bedriftene er det først og fremst ikke er størrelsen på flyene som teller.
– Bedriftene er opptatt av at flyene
må gå ofte (høy frekvens).
– Rett flytype må avpasses volumet
på trafikken. Med mindre fly vil man
kunne holde hyppigere frekvens, sa
Tellefsen, og trakk fram jetflyet Embraer med 49 seter, som en aktuell maskin for ny rutetrafikk.
Ordfører Bård Anders Langø i Alstahaug mener rapporten viser en utvik-

REGIONAL JET: FLYTYPEN Embraer 145, benyttes av blant andre British Midland
på strekningen Stavanger-Evenes.
FOTO: EMBRAER
ling vi har sett over tid lokalt i basebyen
Sandnessjøen. Avinor investerer i lengre rullebane, satellittbasert flynavigasjon, og utvidet terminalbygg, for til
sammen rundt 50 millioner kroner.

Trenger 1.600 meter
– Stokka utvides nå til 1.199 meter, som
er kjempebra. Men 1.600 meter er
behovet vi har, og må være neste steg,
sier Langø, og legger ikke skjul på at
utvidelsen som nå er i arbeid ikke vil

være tilstrekkelig for en rekke av de
flytypene som er aktuelle for direkteruter nordover og sørover.
– 1.550-1.600 meter rullebane er
nøkkelen for å lykkes, sier varaordfører
i Brønnøy, Paul Birger Torgnes.
– Samfunnsøkonomisk gir det størst
effekt med høy frekvens på avgangen,
ifølge Torgnes.
Morten Hofstad
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eks flyselskap
INVESTERER: Sandnessjøen Lufthavn Stokka opprustes i disse dager for rundt 50 millioner.

ANIMASJON: AVINOR
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JOBBEN UTE: Riggen Stena Don er Glenn Johanssons arbeidsplass to uker av gangen.

FOTO: JOHN H. ULVØY

Jobber på rigg, b
Glenn Johansson fra Alstahaug
i Nordland har drømt om å
drive sin egen gård fra barndommen av. Friperioden fra
jobben som sveiser og industrimekaniker på riggen Stena
Don, brukes på å bryte nytt
jordbruksland.
800 mål har Glenn Johansson kjøpt, og
90 mål var allerede dyrket opp. I løpet
av vinteren satser riggarbeideren på å få
dyrket ytterligere 50 mål jordbruksland.
Nytt hus står snart ferdig, og han
håper at selve fjøset blir bygget og
kommer i drift fem år frem i tid.
– Det er viktig å ha en langsiktig
plan. Klart man blir litt utålmodig, men
dette må gjøres etappevis, sier Glenn
Johansson, for anledningen hjemme fra
jobben han har på riggen Stena Don.
– Her er det bare å ta alt fra grunnen
av, det blir et nybrottsprosjekt når det
er 40 år siden det har vært drevet gård

her. All innmark var gjengrodd selv om
det begynner å bli bra nå. Mye måtte
grøftes opp da marka var vass-sjuk.
Veien opp hit begynner også å ta form,
jeg har kjørt 800 tonn stein i år, forteller Johansson.
En solid vei som takler store biler
som skal frakte både melk og kyr må til.

Alle dager er ulike
Jobben som riggarbeider begynte på
Nortrain - Norwegian Drilling Academy i Stavanger, som er et av landets
største sentre for utdanning innen petroleumsteknologi og relaterte fag.
Deretter fikk Glenn Johansson jobb i
NCA (Norse cutting & abandonment).
– Det var veldig spennende å komme
ut på rigg, heldigvis hadde jeg via

skolen fått et godt innblikk hvordan
ting foregår der ute. Fokus på sikkerheten er stor offshore. Du jobber med
sveising og varmt arbeid, og det blir full
stopp hvis det siver opp gass, sier Johansson som etter NCA fikk seg jobb i
SveTek Sandnessjøen, og kunne flytte
hjem igjen.
– Gjennom SveTek er vi ute på ulike
installasjoner i Nordsjøen. Nå har jeg
nettopp kommet tilbake etter 14 dager
på Trollfeltet og riggen Stena Don. Vi
har ingen vanlige arbeidsdager offshore. Alle dager er ulike. Vi går 12 timers vakter, og er 14 dager ute og fire
uker hjemme. Det er mye mekanisk arbeid, med sveising og skruing, men jeg
synes ikke det er en tung jobb, det er
mest spennende, forteller Glenn Jo-

hansson og fortsetter med at den viktigste jobben offshore er nok kommunikasjon.
– Det er mye folk på dekk til enhver
tid, og vi er nødt å kommunisere med
de andre arbeidslagene, hvis ikke blir
det kaos, sier han.

Endringer
Johansson treffer ofte på andre helgelendinger, og nordlendingene har
visstnok rykte på seg for å være flinke
arbeidskarer.
– Tidligere virket det som offshorearbeid tilhørte folk fra Stavanger, og vi
måtte nedover dit for å komme oss på
jobb. Det har endret seg mye. Nå kommer de hit til Helgeland for å arbeide,
det har gått fort. Jeg startet i 2007, og

Jeg ville ikke bare gå hjemme i fjøset og lure på hvordan
det ville være å jobbe offshore. Nå vet jeg.
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DRØMMEN: Glenn Johansson har snart bygd ferdig hus og vei, nå gir han seg i kast med flere hundre mål jord som skal dyrkes.

BEGGE FOTO: VIBEKE REINERTSEN

bygger ny gård
nå virker det som hele virksomheten
har gått nordover. Skarvskipet produserer har jo stor aktivitet, og på sikt
går det nok enda lengre nord, til Lofoten, sier Johansson.
Men selv om han trives offshore, er
det likevel gårdsdrømmen står høyest i
fokus.
– I offshore tjener jeg godt, og det er
gode turnusordninger med mye fri. I
friperiodene arbeider jeg med å få
gården opp og stå. Samtidig er det godt
å vite at ingenting er uprøvd. Jeg ville
ikke bare gå hjemme i fjøset og lure på
hvordan det ville være å jobbe offshore.
Nå vet jeg, sier Johansson.
Gjennom SveTek får han besøke de
fleste installasjoner i Nordsjøen.
– Veien til jobb kan jo være lang, og
vi er avhengig av et visst vær for å
komme oss ut. Helikopteret flyr ikke
hvis det er mer enn 60 knop vind, eller
det er for mye bevegelse på riggen.
Men det skjer ikke så ofte, vanligvis er
vi mest plaget med tåke og torden. Så
jeg føler meg trygg på reiseveien, smiler
han.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE➤➤➤

UTSIKT: Gården har utsikt til fjellene De Syv Søstre.
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Du blir jo ikke sliten når du driver
med noe du virkelig liker

GROV SKOG: Tidligere landbruksland har grodd igjen og må ryddes for fullvokst skog.
➤➤➤FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

Glenn Johansson har vokst opp i landlige omgivelser, med gårdsbruk på alle
kanter. Han visste tidlig at det var nettopp bonde han ville bli, noe som ikke er
fullt så enkelt når man ikke er odelsgutt.

Ingen odel
– Slik er det bare. Det er heller ikke
bare å finne seg en gård til salgs, så
dette ble et flott alternativ. Jeg liker
både dyr og arbeidet som følger med,
jeg har vokst opp med det. Jeg har
hjulpet til med driften hos naboene, og
tatt utdannelse jeg vil få bruk for som
bonde.
Under tiden ved landbruksskolen i
Vefsn, fulgte han opp med skogbruk,
naturforvaltning og landbruksmekaniker på maskinførerskolen ved Vikeidet,
samt agronomutdannelse ved Kleiva
videregående skole. I vinter fullførte
han et toårig høgskolestudium ved biffakademiet, et samarbeidsprosjekt mellom Nortura, Tyr, og Høgskolen i
Nord-Trøndelag. Studiet retter seg
spesielt mot produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon.
– Det var veldig lærerikt. Jeg satser jo
på å bygge opp en drivverdig gård, med
håp om å starte melkeproduksjon - men

i begynnelsen blir det nok mest ammekyr og kjøttproduksjon, sier Johansson
som tenker å ha rundt 50 melkekyr i
fjøset når det en gang står ferdig.
– Fjøset blir nok 60x25 meter, men
ingenting er avgjort enda. Jeg er så
heldig som har mange gode hjelpere
rundt meg. De stiller opp og er glad på
mine vegne. De vet hvor mye jeg har
ønsket dette. Jeg prøver å ikke misbruke hjelpa, men det er veldig positivt å
ha venner og familie rundt meg. Hadde
jeg måttet kjøpe en gård som var i full
drift, måtte jeg nok flytte og det ville
jeg ikke. Men jeg hadde nok gjort det
til slutt, for dette var en drøm jeg ville
ha realisert. Heldigvis slapp jeg å reise
min vei, smiler Glenn Johansson som
også er takknemlig for god hjelp fra
Alstahaug kommune.
– Det ble jo en del papirarbeid før alt
gikk i orden, ler han.

Bureising
Glenn er kjempeglad for at tidligere
eier var interessert i å selge.
– Grunnen var jo at han ville at det
skulle komme i drift, dette er jo ikke så
vanlig nå gårdene legges bare ned og
blir leiejord, sier Johansson.
Bureising innebærer å rydde en ny
gård ved nydyrking og oppføring av
både bolig og driftsbygninger på et sted

NYTT LIV: – De tidligere eierne ville at jorda skulle brukes, forteller Glenn Johansson som fikk kjøpe 800 mål udyrket mark på Husmo utenfor Sandnessjøen.
hvor det ikke har vært dyrket tidligere.
I dag har denne virksomheten stagnert,
fra 60-årene ble denne type nydyrking
heller konsentrert om videre utvidelser
av eldre bruk. Det Glenn Johansson
gjør på Husmo, kan nok havne i begge
kategorier.
– Det er hardt arbeid, men du blir jo
ikke sliten når du driver med noe du
virkelig liker, ler Johansson som vil
fortsette som sveiser og industrimeka-

niker i Nordsjøen til gården står helt
ferdig.
– De ferdighetene trenger du jo i
aller høyeste grad på et gårdsbruk, der
ting ofte må fikses på. Så det blir nok et
redskapshus også. Jeg må jo ha noe å
gjøre om vinteren, smiler 28-åringen.
Vibeke Reinertsen
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Ankerplass kartlagt
SJEKKET HAVBUNN: Spesialfartøyet
Volstad Surveyor under arbeid med
kartlegging av farvannet utenfor Sandnessjøen i sommer. FOTO: MORTEN HOFSTAD

I desember er det ventet at
Statoil bestemmer seg for hvor
dekket og skroget til Aasta
Hansteen-plattformen skal
monteres sammen.
Konkurransen står angivelig mellom
Alstenfjorden utenfor Sandnessjøen, og
Kværner Stord.
– Vi ønsker et best mulig grunnlag
for valg av sted, sier prosjektleder i
Statoil, Torolf Christensen.
I løpet av sommeren og høsten har
Statoil gjort omfattende undersøkelser

STØRST I SITT SLAG: Aasta Hansteenplattformen, slik den vil se ut når dekket
og skroget er satt sammen.
ILLUSTRASJON: TECHNIP
av sleperuta fra Sandnessjøen ut i åpent
hav.
– Undersøkelsene har ikke avdekket
hinder fra naturens side, sier Christensen.
Oppfordring om å velge Sandnessjøen støttes blant annet av Norskeha-

Eager
exploration
wintershall.no

MÅLER STRØM: Denne bøya har Statoil utplassert i fjorden utenfor Sandnessjøen
for å måle strøm og andre værforhold på lokasjonen som kan bli valgt for sammenstilling av skog og dekk for plattformen til Aasta Hansteen.
FOTO: PER ARNE RØNNING
vsrådet, fylkesrådet i Nordland, og alle
18 ordførerne på Helgeland.

Morten Hofstad
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Score åpner nyt
Score Group har gjort konsernets største investering i Norge,
i Sandnessjøen.
Skotske Score Group har beveget seg
nordover fra det norske brohodet i
Randaberg utenfor Stavanger. I Sandnessjøen åpnes i disse dager et nytt testsenter og verksted for ventiler, en investering på rundt 20 millioner kroner.
– Vår største investering i Norge blir
også landets mest moderne i sitt slag,
sier daglig leder for avdelingen i Sandnessjøen, Snorre Sørensen.
Score har spesialisert seg på reparasjon, testing, og sertifisering av de fleste
former for ventiler som er i bruk offshore. Selskapet driver samtidig omfattende lagerhold for kundene. I bunn for
etableringen i Sandnessjøen er en
kontrakt med BP og Skarv-feltet. På
Skarv har Score fått ansvaret for å drive
vedlikehold av rundt 18.000 ventiler på
produksjonsskipet gjennom en treårskontrakt verdt rundt 50 millioner kroner. I tillegg har Score avtaler med
Statoil.

Eget klasserom
Anlegget i Sandnessjøen på 1.800
kvadratmeter inneholder foruten vanlige kontoranlegg også et klasserom.
Rundt tidspunktet for innflytting i nybygget har bedriften 18 ansatte i Sandnessjøen, hvorav flere lærlinger.
Score-konsernet har som filosofi at
de ansatte skal jobbe med såpass spesialiserte produkter at de må læres opp i
bedriften. Score har derfor unikt høy
andel lærlinger i staben. Lærlingene
tilbys opplæring på konsernets anlegg i
flere land.
– Vi bygger opp en grunnstamme av
helgelendinger som kan ventiler. Ungdom fra regionen har vist seg å ha et
fortrinn fordi de er vant til å skru på
mopeder, snøscootere, plenklippere og
påhengsmotorer, forteller Snorre Sørensen.
Bærebjelken i Score-staben er nemlig flinke mekanikere.
– Vi sier gjerne at det tar seks år å bli
en god ventilmekaniker, sier Sørensen.
Masse utstyr
Verksted og lagerhallen er utstyrt med
10 tonn traverskran. På gulvet skal det
inn nærmere hundre tonn med testutstyr, deriblant et testbasseng som skal
avsløre luftlekkasjer i ventiler. Bedriften vil bli satt opp med kompetanse til å
sertifisere utstyret som er reparert eller
kontrollert.

SJEFEN: Snorre Sørensen, daglig leder
Score AS Sandnessjøen. Skotske Score
har gjort sin aller største investering i
Norge så langt, og den investeringen
har havnet i Sandnessjøen.
ALLE FOTO: MORTEN HOFSTAD

Morten Hofstad

Ungdom fra regionen har
vist seg å ha et fortrinn
fordi de er vant til å skru.

VERKSTED: Servicehallen har traverskran med kapasitet på ti tonn.
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tt testsenter
KLASSEROM: Verksted- og lageranlegget settes opp med et klasserom myntet på
lærlinger og intern opplæring.

TESTBASSENG: I denne tanken skal ventiler testes i veskebad for lekkasjer.

VENTILER: Alle mulige ventiler, fra denne til komponenter på flere tonn, skal
håndteres i testanlegget.
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– Sterkest vekst

FRAMTIDA: Ilandføringsterminalen for olje fra Johan Castberg-feltet i Veidnes utenfor Honningsvåg, er Rystad skeptisk til om det blir noe av. Men en slik utbyggingsløsning kan bli aktuell i Lofoten-området.
SKISSE: STATOIL

Jarand Rystad tror letesuksessen i Barentshavet vil fortsette.
Utenfor Nordland er bare 21
prosent av reservene oppdaget.
Analyseselskapet Rystad Energy har
skaffet seg en kunnskapsbase om hele
den globale olje- og gassindustrien,
som har gitt det norske analysefirmaet
en unik posisjon internasjonalt. Ved å
etablere en database for alle brønner
som er boret i hele verden, har Rystad
Energy laget analyseverktøy som myndigheter og den internasjonale industrien lytter nøye til.
Siste publikasjon er en studie av utsiktene for offshoreindustrien i NordNorge, laget på oppdrag av Petro Arctic, Pro Barents, Kunnskapsparken
Nord, og Innovasjon Norge.
En av hovedkonklusjonene er at før
vi kommer til år 2040 vil Norge hente
ut mer olje og gass fra de tre nordligste
fylkene, enn fra Nordsjøen.
Sokkelen i nord vil se en rekke nye
feltsenter, rørledninger, og landanlegg.
Men den sterkeste veksten vil komme
basert på reserver fra Barentshavet.
– Hva er egentlig kildegrunnlag og metodikk dere bruker for å uttale dere nokså
presist om utviklingen flere tiår framover?

ANALYTIKER: Jarand Rystad.
FOTO: RYSTAD ENERGY
– Vi baserer oss blant annet på analyse av trender over tid. Vi vurderer
selskapenes adferd i form av investeringer i seismikk og leteboring. Over tid
ser vi at det er mulig å forutsi hva selskapene finner, basert på hva de investerer i leting. Vi har brukt vår globale
metodikk, og gjør analogibetraktninger. Dette har gitt oss relativt god
treffsikkerhet et godt stykke fram i tid,
sier Jarand Rystad til Petro Puls.

Nordland
I Norskehavet Nord (kysten utenfor
Nordland), mener Rystad det skal være
mulig å påvise 6,7 milliarder fat oljeekvivalenter, mens norsk del av Barentshavet skal romme 20,3 milliarder fat.
Til sammenligning ble Norne besluttet utbygd med en reserve på 600
millioner fat.

– Har analysen tatt høyde for at sommerens boring på nøkkelbrønnen Sverdrup
var tørr?
– Ja, det avviket er med. Anslaget på
6,7 milliarder fat ligger midt i et stort
utfallsrom der minimum kan være
halvparten, og maksimum er nærmere
10 milliarder fat, sier Rystad.
Slår Rystads dårligste resultat til, skal
Nordland-sokkelen altså romme reserver tilsvarende fem-seks Norne-felt.
Anslagene inkluderer sommerens
bomskudd på Sverdrup-brønnen utenfor Røst.
– År 2030 er bare 16 år unna oss. Vi
er med andre ord midt i oppbyggingsfasen, mener Rystad.
Nordland vil i 2017 ha tre flytende
feltsenter i drift; Skarv, Norne, og Aasta
Hansteen. Flere feltsenter er Rystad
foreløpig skeptisk til.
– Vi vil trolig får undervannsutbygginger med rørledninger til land, spår
Rystad.
– Hvor lenge tror du Norne vil leve?
– Det skal mye til for at feltet vil leve
forbi 2030. Men i vårt basis-scenarie er
Norne med i 2030, sier Rystad, og begrunner skepsisen til et langt Norne-liv
med for lite tilgjengelige reserver i
nærområdet.

steen, og Snøhvit, venter Rystad det
kommer ett feltsenter nordøst i Norskehavet, resten kommer utenfor Troms
og Finnmark, alle utbygd med flytende
produksjonsenhet (FPSO):
■ Goliat.
■ Gohta.
■ Johan Castberg.
■ Lopparyggen øst.
■ Hoop.
■ Barentshavet sørøst.

Nye felt
Foruten Skarv, Norne og Aasta Han-

Morten Hofstad

Mer service
Basert på prognosene for nye funn,
estimerer Rystad også investeringene
som vil komme i nord. I 2012 var investeringsvolumet i nord 30 milliarder
kroner. I 2030 spår Rystad årlige investeringer på 200 milliarder kroner, altså
tilsvarende volumet i Nordsjøen nå.
Alle med interesse for service på
subsea-utstyr bør merke seg at spådommene for antall installerte ventiltrær vil stige fra 60 i år til rundt 100 i år
2020, bare utenfor Nordland, og nesten
like mange i Barentshavet samme år.
Regionale leveranser fra NordNorge kan stige fra 4,5 milliarder i
2012 til 14 milliarder allerede i 2017.
Årlig antall borerigger i aktivitet vil
ligge rundt 7-9 fra år 2015.
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t i Barentshavet
MASSE RIGGER: Fra 2015 vil antall rigger i fast aktivitet i Nord-Norge komme opp i 7-9, mener Rystad Energy. Rystad er skeptisk til et så langt liv for Norne-feltet (bildet),
som Statoil planlegger.
FOTO: STATOIL

Helgelandsbase AS i Sandnessjøen
leverer serrv
vice og forsyningstjenester
til petroleumsvirk
kssomheten i Norske
ehavet!

Herøy
kommune

• Forsyningsbase for virksomhet i Norskehavet Nord

- et hav av muligheter

• 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

Vi satser på 1000-års
positiv utvikling innen
g ben
oppdrett - et viktig
å stå på i utviklingen av
en næringssterk region
basert på olje, havbruk,
fiskeri og landbruk!

PETRO PULS NR 4 – 2013

32

NY INDUSTRIKAI: Det nye kaianlegget skaper nye muligheter for godstrafikk over Mosjøen Havn.

ALLE FOTO: SNORRE NICOLAISEN

Ny godskorridor
STOR TRAFIKK: Mosjøen Havn trafikkeres av store tørrlastskip og containerfartøyer.

Denne høsten åpnet ukentlige
skipsanløp i fast rute MosjøenRotterdam-Island.
I Mosjøen ser kommunen og næringslivet store muligheter for å videreutvikle denne gods-korridoren.
En kontrakt med Alcoa ligger i bunn
for den nye godsruta som skiper aluminiumsprodukter fra Mosjøen til Rotterdam, og anoder produsert i Mosjøen
til aluminiumsverket på Island. Ruta
startet å gå i slutten av september.
Ukentlige anløp, tur-retur Mosjøen,
mener havnemyndighetene i Mosjøen
åpner for andre typer gods til og fra
Helgeland.
– De fire skipene tar 10.000 tonn, og
har ledig kapasitet for tredjeparts last,
sier daglig leder Einar Andersen i Mosjøen Industriterminal, og havnesjef
Kurt Jessen Johansson.

Plass til mer
I løpet av rundturene mellom de tre
havnene har skipene tid og anledning
til ytterligere anløp.
– Mulighetene er der for anløp sørover norskekysten, og på britisk østkyst.

Rotterdam er dessuten knutepunkt
for linjefrakt til Liverpool og videre til
USA. Rotterdam er et nav for frakt for
hele verden, sier Johansson.
Vefsn kommune har satset tungt på
havneutvikling i forkant av oppstart for
det nye godsopplegget.
– Kommunen har invester 44 millioner i ny kai. Mosjøen Industriterminal
har brukt 12 millioner på ny havnekran.
Kommunen har dessuten bestilt en såkalt «stacker» for håndtering av containere, forteller Johansson og Andersen.

Tog-båt
Nå jobbes det aktivt i Vefsn for å knytte
opp godstog til det nye havneinitiativet.
Containere fraktet med tog skal gi
havna i Mosjøen økt radius, er ideen
Andersen og Johansson jobber med.
– En entreprenør skaffer seg sidelaster, som tar containere fra tog til bil. Da
kan containere leveres fra dør til dør,
sier de to vefsningene.
Strategien med å knytte opp tog mot
Mosjøen havn har bred politisk støtte i
kommunene rundt basehavna i Sandnessjøen. Regionen midt på Helgeland
ser bare positive utviklingsmuligheter

NY KRAN: Mosjøen Havn har fått på plass en ny havnekran, spesielt egnet for
håndtering av containere.
rundt å utvikle dette gods-navet.
– Hvilke varegrupper tar dere sikte på å
sluse inn i den nye båtruta?
– Fisk er mulig, men egentlig hva
som helst. Vi jobber i tillegg med å
åpne en transportkorridor østover;
Nordic Logistic Corridor mellom Mosjøen og Mo i Rana, mot Storuman,
Umeå og Wasa. Vi vil ikke ha noen be-

grensninger på typer av gods, og vi har
båter som allerede går.
– Det handler om å levere til rett pris
og kvalitet, sier Andersen og Johansson.
Morten Hofstad
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En entreprenør skaffer seg sidelaster,
som tar containere fra tog til bil.
Da kan containere leveres fra dør til dør.

Støttes av
kystkommuner
Hald-kommunene (Alstahaug,
Leirfjord, Herøy og Dønna)
støtter initiativet fra Vefsn i en
felles uttalelse:
■ Med åpning av Toven-tunnelen neste
høst blir avstanden til E6 og jernbanen
betraktelig redusert, noe som vil gjøre
godsjernbane via Mosjøen Stasjon mer
aktuelt for HALD-regionen. Jernbanetransport er viktig for oss med tanke på
videre utvikling av regionen. I tillegg
tilstreber vi en miljøprofil hvor vi ønsker mest mulig gods over på båt og
jernbane for å redusere transporten på
vei (ulykker og utslipp).
■ Som eksempel kan nevnes at Aker
Solutions sitt fabrikasjonsanlegg på
Strendene vil få ca. 100 lastebiler med
gods i 2014 og vil øke i årene fremover.
BP Norge og Statoil ASA får levert
store mengder via båt og bil fra utlandet og Norge. De etabler også et felles

subsea-verksted og lager i Sandnessjøen som skal levere til BPs Skarv og
Statoils Skuld, samt den kommende
feltutbyggingen Aasta Hansteen. I tillegg er det mye annet prosjektrelatert
gods. Økningen i disse næringene skaper betydelige ringvirkninger i resten
av næringslivet. Mye av det som kommer med lastebiler kan gå med jernbane til Mosjøen og videre med bil til
Sandnessjøen, forutsatt punktlighet og
rask levering. Jernbane til Mo i Rana og
bil tilbake tar for lang tid.
■ Vi må heller ikke glemme laks og alt
annet gods som i dag går med bil på
grunn av for dårlig tilgjengelighet for
oss via jernbane via Mo i Rana. Med
godsjernbane via Mosjøen vil vi få ca. 1
dag raskere godsfremføring og lavere
logistikk kostnader via jernbane til/fra
HALD regionen. Dette er et sterkt
ønske fra næringslivet og kommunene i
regionen, heter det blant annet i uttalelsen.

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

Sertifisert vedlikehold av brannslokkeutstyr – on/offshore
Sertifisert vedlikehold av pustelufftutstyr – 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 utfø
ørelse av passiv brannsikring – branntetting
Branndokumentasjon
Brannvernopplæring i alle typer virksomheter
Slokkeøvelser
Evakueringsøvelser
Kurs for brannvernledere
Sertifiseringskurs ffor
or Varme Arbeider
Totalleverandør av brannvernutstyr On/Offshore

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

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
Sandnessjøeen
n havn
e
t
n
a
t
u
r
l
i
g
e
valg i Nordland
–
d
• Gode og relevante utdanningstilbud
www.als
l ttaahaughavn.
n no
• God tilgang på boligtomter
Tlf. 75 07 57 00

www.alstahaug.kommune.no
Tlf. 75 07 50 00
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FLOTT BYGD: I Velfjord utenfor Brønnøysund er offshorenæringa i ferd med å ta over for jordbruk, skogbruk og fiske.

Offshorebygda V
I Velfjord utenfor Brønnøysund
har jordbruk, skogbruk og fiske
vært næringsgrunnlag for bygdas innbyggere. Nå er offshorebransjen i ferd med å ta over.
Ungdommen ville drive med andre
ting, så fraflyttingen fra bygda har opp
gjennom årene vært stor.
Nå har bygda fått en ny giv. Hommelstø har fått ny barnehage med to avdelinger, ny barne- og ungdomsskole med
skolefritidsordning, og bibliotek. I tilknytning til dette er det bygd uteområde med fotballbane og kunstgressbane.
Ovenfor skolen ligger Klokkaråsen
skianlegg, og begge områdene brukes
flittig av innbyggerne og tilreisende, alt
etter årstid. Bygdas kulturhus, Gimle,
ligger i samme område og blir ofte
brukt til arrangementer. I samme bygning er bygdas svømmebasseng.
Velfjordsenteret er bygd med Hom-

FAKTA
Velfjord
■ Bygda Velfjord er en tidligere kommune
sør i Nordland fylke. Den ble opprettet 1.
oktober 1875 da den ble fradelt Brønnøy
kommune. Velfjord hadde ved etableringen 1162 innbyggere.
■ 1. januar 1964 ble Velfjord, som da hadde 1.380 innbyggere, slått sammen med
Brønnøy, Sømna samt deler av Bindal
kommune til den nye Brønnøy kommune. 1. januar 1977 ble Brønnøy, Brønnøysund og Sømna samt deler av Bindal
kommune til den nye Brønnøy kommune. Tidligere Velfjord forble en del av
Brønnøy kommune.

ning av det nye sentrum, med parkanlegg og småbåthavn. I det gamle sentrum bygges en ny avdeling for Helgeland Museum i det gamle Samvirkelaget, og rett over veien er det etablert et
Helse og treningssenter i lokalene som
før huset Helgeland Sparebank.
Bygda har også et Aldershjem og
eldreboliger, og det er planlagt et nytt
omsorgssenter i tilknytning til Velfjordsenteret.

melstø trelast, Coop dagligvare, og en
filial av Helgeland Sparebank. Ny Statoilstasjon og kafe Persplassen er vegg i
vegg, et sosialt samlingssted for bygdas
befolkning.

Jobber og tomter
Hva er det som gjør at bygda har fått en
ny giv og at det er stor optimisme å
spore, spesielt blant ungdommen? Svaret er nye arbeidsplasser og tilrettelegging av tomteområder.
I Velfjord er det i dag bare 35 gårdsbruk som er registrert som aktivt drevet. I stedet har bygda fått to viktige
arbeidsplasser, nemlig Brønnøy Kalk
og offshore-industrien.

Forskjønning
I disse dager drives det med forskjøn-

Stein
Brønnøy Kalk-området ligger cirka tre

kilometer utenfor Hommelstø, på Akselberg. Det er bygdas største arbeidsplass og ble etablert 1. juni 1997.
Da Brønnøy Kalk etablerte seg i Velfjord ble det igjen optimisme i bygda,
og mange av ungdommen flyttet tilbake. Bedriften disponerer egen utskipningsterminal, med cirka 150 utskipninger hvert år. Knusverk, lager og utskipningen er plassert ved Remman i
Ursfjorden.
Bedriften kjøper varer og tjenester
for 75 millioner årlig fra lokale leverandører på Sør-Helgeland, støtter aktivt frivillig virksomheter og idrettsaktiviteter i lokalsamfunnet, prioriterer
lokal kompetent arbeidskraft og bidrar
direkte og indirekte til øvrig virksomhet og bosetting i Velfjord. Bedriften
har 22 ansatte fra Velfjord, så det har
mye å si for bosettingen i bygda.

Olje
Mange ungdommer har valgt seg et
yrke innen olje og gass. Med en sikker
arbeidsplass blir de boende i Velfjord,
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PÅ JOBB: Adrian Lien fra Velfjord jobber på riggen Transocean Arctic.

FOTO: PRIVAT

Fulgte rådet
som pappa ga
Adrian Lien er født i 1993 og er
den yngste av offshorearbeiderne i Velfjord.
BEGGE FOTO: KARIN BREMSETH

Velfjord

– Det var pappa som mente at jeg burde
satse på offshore, fordi yrket er spennende og at det er muligheter for videreutdannelse. lønna er god, og det er
fire uker fri, forteller Adrian Lien, for
anledningen hjemme i Hommelstø.
– Etter ungdomsskolen begynte jeg
på mekaniske fag i Brønnøysund, og
året etter gikk jeg brønnteknikk i
Sandnessjøen. Mens jeg gikk der søkte
jeg meg som lærling til borerelaterte
bedrifter i Stavanger. Jeg fylte 18 år 21.
september 2011, og samme dag ble jeg
sendt ut på riggen Transocean Arctic,
forteller unggutten.
– Førsteinntrykket var litt fryktinngytende, og jeg følte meg litt desorientert i begynnelsen. Jeg skal innrømme
at jeg gikk meg bort i korridorene den
første tiden. Mottakelsen jeg fikk var
veldig bra og de startet med å gjennomgå alle prosedyrer, der sikkerheten
var et veldig viktig tema.
– Jeg var på rigg i to år. Som lærling
fikk jeg jobbe med tre hovedområder;
dekk, boredekk og pumperom. Jeg har
nå tatt fagprøven og besto med glans.
Akkurat nå er det litt uvisst hvilken rigg
jeg havner på. Jeg ønsker å fortsette utdannelsen, med treårig teknisk fagskole. Da er det to uker på plattform, en
uke undervisning og tre uker fri med
lekser. Mens jeg utdanner meg har jeg
lønn fra arbeidsgiver. Det er et veldig

PÅ HJEMMEBANE: Offshorearbeider
Adrian Lien hjemme i garasjen i Velfjord.
FOTO: KARIN BREMSETH
bra opplegg, sier Lien.
– Jeg ønsker meg ei framtid i Velfjord, siden jeg har en ganske sterk tilknytning til hjemstedet mitt. I bygda
har vi jo egentlig alt det vi trenger, og
det er mye å finne på i fritiden. Jeg liker
å mekke bil og jeg har også begynt med
lakkering av kjøretøy. Driver også som
trener for fotball med de minste og jeg
tar også mye dugnadsarbeid for idrettslaget i bygda. For meg blir ikke
friperiodene kjedelig eller lange, og jeg
blir nok en av dem som opprettholder
bosetningen i bygda, forteller Adrian
Lien.
Karin Bremseth

STEININDUSTRI: Steinbruddet til Brønnøy Kalk i Hommelstø i Velfjord.
satser på familie, husbygging og de kan
tenke langsiktig. I dag har bygda 16
unge innbyggere som har satset på en
jobb offshore.
I tillegg er det flere offshorearbeide-

re fra Velfjord som har etablert seg med
familie i kommunens senter, Brønnøysund.
Karin Bremseth

Jeg skal innrømme at jeg gikk
meg bort i korridorene den
første tiden.
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Flyttet til bygda
PÅ HJEMMEBANE: Lisa Høgås og Ragnar Stokkvik med barna Mats og Ida.

KJØPTE SMÅBRUK: Ragnar Stokkvik bor med familien i det røde huset på gården.
JOBBEN TIL RAGNAR: Boreriggen
Transocean Leader (i midten), med
Norne-skipet i bakgrunnen. FOTO: STATOIL

Familien til riggarbeider Ragnar
Nielsen Stokvik forlot byen til
fordel for et småbruk.
På Strøm, cirka fire kilometer utenfor
Hommelstø sentrum bor Ragnar Nielsen Stokvik og Lisa Amine Høgås med
barna Mats og Ida, på et småbruk som
de kjøpte i 2012. Bruket har 80 mål
skog og 20 mål dyrket mark. Stedet har
dessuten fjøs, sommerfjøs, snekkerverksted, jordkjeller, bur og to hus.

Falt pladask
– Vi hadde leilighet og bodde i Brønnøysund da dette småbruket ble til salgs
i Velfjord. På første visning falt vi pladask for stedet. Etter en del oppussing
begynner vi å få det huset vi bor i slik vi
ønsker det.
Ragnar begynte som dekksarbeider
på Transocean Leader i 2007.
– Jeg bodde i Oslo og bestemte meg i
2006 for at jeg skulle prøve å få meg
arbeid offshore. På nyåret i 2007 flyttet
jeg til Stavanger og begynte på borekurs, og i slutten av året jobbet jeg i firmaet IKM Testing. I 2008 begynte jeg
som dekksarbeider i Transocean, og i
dag er jeg på flyterigg. Jeg merker at
det har blitt mer populært å jobbe offshore. Om det har med lønna eller arbeidstiden å gjøre, det vet jeg ikke. Her
i Velfjord har jeg kompiser og en slektning som jobber offshore, men det er jo
ikke alltid at vi er hjemme samtidig.
Trives
– Jeg trives kjempegodt i jobben min.
Det er grei lønn, og siden jeg nå bor på
småbruk er det kjempefint at jeg har
fire uker fri. Det er jo ikke alltid like
lett for Lisa når jeg er borte på jobb,
men det blir mer sosialt for henne når
hun begynner å jobbe etter svangerskapspermisjonen.
– Hvis det blir for stille i heimen,
reiser jeg bare til mamma på Vega, smiler hun.
– Her i Velfjord trives vi godt med

den vakre naturen rundt oss. Vi har
mange planer for småbruket og fremtiden og allerede til våren skal vi be-

gynne med sauer. Det er også mange
hus på gården som skal vedlikeholdes,
så vi blir ikke arbeidsledig med det

BEGGE FOTO: KARIN BREMSETH

første, sier Ragnar og Lisa.
Karin Bremseth

Tilfeldig yrkesvalg
HJEMME: Benny Fjelldalselv og kona
Bente Flønes i Hommelstø.
FOTO: KARIN BREMSETH

Starten i oljebransjen kan for
mange være en tilfeldighet,
slik som Benny Fjelldalselv erfarte.

UTE: Benny jobber for tiden på jackup-riggen West Epsilon i Nordsjøen.

– Mine første barneår bodde jeg på
Bryne på Jæren. Min far er fra Velfjord, men måtte som de fleste på sin
alder flytte fra bygda i ungdommen
for å finne seg jobb. Jeg bodde på
Bryne til jeg var 11 år. I 1987 flyttet vi
til Velfjord. Etter ungdomsskolen
gikk jeg videregående skole, var deretter i militæret og begynte som kjøttskjærer ved Gilde sitt slakteri i Brønnøysund.
– På slutten av 90 tallet jobbet jeg
ved Fjord Marin, som drev med kveite
og torskeoppdrett, hvor jeg også tok
fagbrev. I 2004 begynte jeg som kjøttskjærer igjen og like etter fikk jeg
beskjed om at slakteriet skulle nedlegges. Vi fikk omstillingsmidler slik
at vi kunne utdannes til et annet yrke
og jeg valgte da offshore.

– Først tok jeg grunnleggende sikkerhet og beredskapsopplæring,
kranfører og førstehjelpskurs, deretter ble søknad sendt til forskjellige
arbeidsgivere som gikk mot oljevirksomheten. Jeg fikk da jobbtilbud fra
firmaet Sodexo Mobile Sites, som har
ansvaret for catering om bord på
plattformene. Jeg fikk fast jobb, og i
dag arbeider jeg med renhold, matlaging og vasking om bord. Har 12 timers dager, 14 dager på jobb og fire
uker fri. Jeg skal i nærmeste framtid ta
fagbrev på eget initiativ.
Fjelldalselv tror det er mange rosenrøde forestillinger om hva det
egentlig vil si å arbeide innen offshore.
– Lønnsmessig har det vel jevnet
seg ut mellom plattform og land, men
jeg tjener bedre enn hva de gjør i

FOTO: BP

samme yrket på land. Vi som jobber
på rigg lever to liv, ett på arbeidsplassen og ett liv når vi er hjemme. Vi
bruker en del tid på reisen til og fra
arbeidsplassen. Det er heldigvis godt
tilrettelagt for oss som er langpendlere, sier han.
– Jeg stortrives i jobben min og er
helt avslappet til det å gå turnus.
Hjemme har jeg familie med kone,
datter og stesønn. Min kone har fast
arbeid i bygdas barnehage. Før jeg
begynte å jobbe på plattform kjøpte vi
et eldre hus, som vi restaurerer. Jeg
liker å være ute i naturen. Friluftsliv
og fiske er mine hobbyer. Vi satser
fullt og helt på en framtid i Velfjord,
sier Fjelldalselv.
Karin Bremseth
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PÅ FRIVAKT: Tommy Fjelldalselv og Aina Larsen, med to av de tre barna Mikael og
Jonas.
FOTO: KARIN BREMSETH

ARBEIDSPLASSEN: Hypermoderne «Transocean Barents».

FOTO: AKER

Ville jobbe på sjøen
Tommy Fjelldalselv (37) planla
tidlig i livet at han ville jobbe i
et maritimt miljø.
Da han var ferdig med videregående
skole i Brønnøysund dro han til Bodø
for å gå treårig maskinistskole. Etter
skolen ble det militæret og Kystvakten,
og der fikk han sitt første sertifikat,
klasse 4 maskinoffiser.
– Jeg reiste til sjøs i utenriksfart i
1998 for Seatrans, og jobbet seks uker
om bord og seks uker hjemme. Vi har
tre unger, Benedikte (født 1998), Jonas
(2005) og Mikael (2009). En av guttungene ble plutselig ble syk, og derfor
sluttet jeg i utenriksfart. Jobbet en

stund i Torghatten Trafikkselskap.
Søkte senere og fikk jobb i Transocean
fram til 2009, før jeg gikk videre til
Aker Drilling. Aker Drilling ble kjøpt
opp av Transocean, så nå er jeg tilbake
til min første arbeidsgiver igjen, smiler
han.
Tommys kone, Aina Larsen kommer
fra Sleneset i Lurøy kommune. Hun
har fast jobb som fagarbeider i barnehagen i Hommelstø og stortrives i Velfjord. Sammen bor ekteparet i et stort
hus i sentrum, som de kjøpte i 2002 og
som i disse dager skal selges.
– Vi har kjøpt oss tomt litt lenger
oppe i høyden med utsikt over Hommelstø sentrum, og vi er i gang med
grunnarbeidet på tomta. Det er ikke

noe alternativ bosted til Velfjord. Det
er her vi trives og vil bo i fremtiden,
sier paret.
Tommy kan fortelle at han aldri har
angret på yrkesvalget han tok tidlig i livet.
– Jeg har et veldig spennende arbeid
om bord på riggen, og jobber i dag som
teknisk assistent. Det er en avansert
rigg jeg jobber på og vi reparerer alt
utstyret på riggen. Vi må hele tiden
oppdatere oss, så jeg er ofte på kurs når
jeg har friperioder. Det er enkelt å
komme seg hjem hvis det skulle skje
noe, og det er kortere reiser til jobb enn
det var før.
Aina synes det går greit å være kona
til en offshorearbeider.

     
      
     
      

– Vi er mange kvinner i Velfjord som
er i samme situasjon og har mannen vår
i arbeid på plattform. Egentlig har vi
det ganske lettvint, med skole, barnehage og arbeidsplassen like i nærheten.
Det hender vi damene treffes eller drar
på besøk til hverandre, og det er et fint
miljø og en god tone mellom oss. Jeg
synes heller ikke det er vanskelig å
komme inn i den vanlige familierytmen
når Tommy kommer hjem. Vi samarbeider godt, både med hjemmet og med
barna så vi har et fint liv, sier hun.
Karin Bremseth
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FOR LITEN: Kapasiteten på grensestasjonen mellom Norge og Russland har raskt blitt helt sprengt av den kraftige trafikkveksten.

FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB

Trafikken øker mellom
Norge og Russland
Trafikken over den norskrussiske grensen vokser så raskt
at det er behov for en ny grensestasjon ved Storskog utenfor
Kirkenes.
Norges eneste grensepassering mot
Russland og Schengen ligger på Storskog, 10 kilometer øst for Kirkenes.
I 2012 hadde Statsbygg ferdigstilt en
betydelig utvidelse grunnet sterk økning av grensepasseringer ved stasjonen, rundt 300.000 grensepasseringer i
fjor. I løpet av 2013 ventes trafikken å
øke til 400.000.
Innføringen av grenseboerbevis i
Sør-Varanger har bidratt til at trafikkveksten over grensen har skutt videre i
været i år. Grenseboerbeviset gir rett til
et ubegrenset antall grensepasseringer
med opphold på inntil 15 dager i grenseområdet; en sone på 30 km fra riksgrensen Norge-Russland.
Mange passeringer over grensen er
knyttet til arbeid i olje og gass industrien. Norge og Russland diskuterer
nå åpent om det skal innføres visumfrihet over grensen. En egen transportplan for Barents-regionen er på trappene for å planlegge infrastruktur, både
veier og havner.

Ny grensestasjon
Russiske myndigheter sier de vil bruke
120 millioner kroner på oppgraderinger av grensestasjonen. Oppstart av
arbeidet kan skje til neste år. Gjennom
det EU-finansierte Kolarctic-

programmet, som bidrar med midler til
grenseregionalt samarbeid mellom
Nordkalotten og Nordvest-Russland,
har russiske myndigheter fått tilsagn på
midler for å gjennomføre ombygginger
og utvidelse av grensestasjonen på Borisoglebsk. Regionale myndigheter i
Murmansk fylke og det føderale byrået
for grensefasiliteter, Rosgranitsa, har
lansert store utvidelsesplaner.
En finansieringsplan er godkjent i
første instans i Kolarctic-programmet.
– Vi er veldig glade for at Kolarcticmøtet i Kirkenes i september godkjente
vår søknad om støtte til å utføre arbeider på grensestasjonen. Prosjektet
venter nå på å bli endelig godkjent av
EU. Vi kan starte byggingen allerede i
2014, sa Jelena Tikhonova, økonomiminister i Murmansk fylke.
Men norske myndigheter også kan
bevilge penger til ny norsk stasjon. Det
viser at dette er godt eksempel på samarbeidet mellom to partnere over grensen.
– Vi har et ønske om å kunne møte
trafikkøkningen. Trafikken nærmer seg
nå det bygget vårt kan tåle, forteller
Gøran Stenseth, stedfortredende sjef
ved Storskog grensekontrollsted.
Politimester Ellen Katrine Hætta i
Øst-Finnmark politidistrikt gleder seg
over at Russland nå utvider Borisoglebsk grensestasjonen.
– Jeg håper denne oppgraderingen
på russisk side vil føre til at norske
myndigheter bevilger penger til ny
norsk stasjon, sa Hætta.
Stein Kristian Hansen, sjef for Storskog grensekontrollsted, sier at kapasi-

teten er nærmest sprengt.
– Det vil bli lenger ventetid i køer
dersom ikke kapasiteten blir utvidet, sa
Hansen.
Storskog-stasjonen i siste år har vært
påbygd tre ganger. Forventet byggetid
for en ny stasjon er to år - om det tas en
beslutning i dag, forteller Storskogstasjonssjef Hans Møllebakken.
– Jeg synes vi i Norge kunne kostet
på oss en grensestasjon som i arkitektur
og utforming var hybelmoderne og
funksjonell. Vi ligger på Schengens yttergrense, og trenger et bygg som er i
takt med nåtiden og framtiden, forklarer Møllebakken.
Leder for Barentssekretariatet Rune
Rafaelsen er også skuffet over manglende bevilgninger til ny Storskogstasjon.
– Det er ingen satsing på infrastruktur i nordområdene, heller ikke på
Storskog. Det er beklagelig. Den nye
regjeringen har nå alle sjanser til å
gjøre alvor av å bygge en ny stasjon som
kan takle den økte trafikken, sier Rafaelsen.

Ny vei
Tidligere i høst åpnet en ny vei fra
riksgrensen mellom Norge og Russland fram til Zapoljarnij. Den 25 kilometer lange strekningen korter ned
reisetiden mellom Kirkenes og Murmansk med rundt 20 minutter.
Bjørn Celius, leder DnB Bank i
Murmansk som gjennom flere år har
pendlet mellom Kirkenes og Murmansk sier at dette er god nyheter for
befolkningen av Norge og Russland.

– Tidligere het det at man ikke kjørte
på en vei til Murmansk. Vi kjørte i en
retning mot Murmansk. Det går ikke
an å sammenligne den nye veien som
nå er bygget med gamleveien forbi Nikel.
Celius sier forskjellene er så store.
Ny vei vil korte ned reisetiden mellom
Murmansk og Kirkenes.
– Jeg har akkurat kjørt den nye
strekningen for første gang, og jeg må
si at jeg er imponert. Ingen kunne
forestille seg for kun få år siden at
Russland skulle bli så flinke til å bygge
vei, så raskt. Kompetansen er økt,
myndighetene legger betydelig med
ressurser inn i infrastruktur, og man
bruker bedre materiell, forteller Celius.
– Jeg tror denne nye veien vil øke
både grensetrafikken og grensehandelen. Kortere reisetid er en ting. Men
nå er det også blitt hyggelig å kjøre
strekningen, sier Celius, og viser til at
det også i Murmansk by er satt i gang
store infrastrukturprosjekter den seinere tiden, blant annet oppgraderingen
av den sørøstlige innfartsåren mot
Murmansk sentrum.
Veien fra Elvenes til Storskog (E105)
er allerede oppgradert. Statens veivesen
starter neste år med byggingen av ny
bru over Pasvikselvas munning på Elvenes, og en ny tunnel gjennom Trifonhøgda mot Hesseng.
Russiske myndigheter også har lagt
ny asfalt på veistrekningen mellom Zapoljarnij og militærbyen Sputnik, og en
ny bru over Titovka-elva vil snart åpne.
Sergey Surovtsev
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Det er ikke vanskelig å se det komiske i at en ordfører fra nord vekker oppsikt fordi han er veltalende og går i dress, men komikken
forsvinner når inntrykket av kunnskapsmangel bekreftes på den
ene internasjonale konferansen etter den andre.

I dress og slips
kommentar
.

KUNNSKAPSLØST: Kunnskapen om
menneskene i vår del av verden, mennesker som du kan lese om i denne
utgaven av Petro Puls, er forsvinnende
liten. Og skylda er delvis vår egen. I
lang tid har vi satset sterkt på de naturvitenskapelige miljøene uten samtidig å
være tydelig på at Nord-Norge både er
befolket og organisert på en moderne
måte.
La meg illustrere utfordringen vi står
overfor med et ferskt eksempel:
FISKER? For noen uker siden deltok jeg
på et EU-møte i Brussel. Temaet var
Nordområdene, og en rekke framtredende EU-parlamentarikere deltok.
Det gjorde også Tromsøs eminente
ordfører, Jens Johan Hjort. Fra talerstolen foran en lydhør forsamling presenterte han Tromsø gjennom tekst og
bilder. Ikledd mørk dress, hvit skjorte
og slips ga Hjort en solid presentasjon
av en internasjonalt orientert og moderne by.
For oss som kjenner Hjort var ikke
påkledningen påtakelig, snarere et naturlig uttrykk for en mann som, når han
ikke er ordfører på heltid, er advokat.
For deler av forsamlingen var det likevel åpenbart at det var noe som ikke
stemte. Et par av EUparlementarikerne tok derfor kontakt
med Hjort etter foredraget. De ville ha
en bekreftelse på at han virkelig var
ordfører i en by nord for Polarsirkelen.
– Du ser jo slett ikke ut som en fisker,
fikk Hjort beskjed om.
ANDRES INNTRYKK. Jeg var som sagt
til stede da det skjedde, og Jens Johan
Hjort har senere bekreftet historien
overfor avisa Nordlys.
Det er ikke vanskelig å se det komiske i at en ordfører fra nord vekker
oppsikt fordi han er veltalende og går i
dress, men komikken forsvinner når
inntrykket av kunnskapsmangel bekreftes på den ene internasjonale konferansen etter den andre. Og tro meg,

FUNKSJON: – Vår funksjon som et velfungerende samfunn i en relativt sett tett befolket del av Nordområdene forsvinner i
FOTO: ERLEND HAARBERG
internasjonale visjoner om å ta landet i bruk, skriver Arne O. Holm.

Applausen sitter løst når det understrekes at vi alle må ta hensyn til klimautfordringene. Frasene er for en stor del utenatlærte.
jeg har deltatt på ganske mange slike de
siste to månedene.
I tur og orden står representanter for
politikk og næringsliv fra hele verden
på talerstolen. Herfra deler de sine visjoner for Nordområdene med sine tilhørere. Det nikkes gjenkjennende fra
delegater fra land som ligger nesten på
den andre siden av jordkloden. Applausen sitter løst når det understrekes at vi
alle må ta hensyn til klimautfordringene, før det legges til at urbefolkningen
i nord har krav på spesiell beskyttelse.
Frasene er for en stor del utenatlærte.
De glir inn i språket slik tyggegummi
setter seg fast i håret.
FRAVÆRENDE. Men derfra og inn,
altså fram til delegaten mottar den siste
applaus og setter seg vel tilrette lenger
bak på en av de enorme scenene som er
rammen rundt vår tids nordområdekonferanser, blir det bare verre. Kunnskapen om det eksisterende næringslivet i
nord, om menneskene som arbeider i
for eksempel industri, kunnskapsinsti-

tusjoner og finans og summen av
politiske institusjoner som er med på å
bygge nasjonen er ikke bare glemt. Den
er ofte fraværende.
Og det skremmer meg. Det skremmer meg fordi det gir meg en følelse av
å være en del av en eksotisk dyrehage,
eller en svømmende fisk i et akvarium.
Vi blir et slags Antarktis, ikke det vi
faktisk er. Vår funksjon som et velfungerende samfunn i en relativt sett tett
befolket del av Nordområdene forsvinner i internasjonale visjoner om å ta
landet i bruk.
Vi er i bruk, og har vært det i generasjoner, selv om ikke alle har fått det
med seg.
IKKE ALENE. Og vi nordlendinger er
ikke alene om å kjenne på følelsen av en
eksotisk interesse for hvordan vi lever,
og hvordan verden skal hjelpe oss å
overleve. Jeg har tett og ofte kontakt
med mennesker fra Island, Færøyene
og Grønland som forteller den samme
historien.

Meg forteller møtene med internasjonal oppmerksomhet om Nordområdene at vi må bli mye flinkere til å fortelle historien om menneskene som bor
i nord, om våre politiske system og det
næringsliv som i generasjoner har bidratt til å utvikle landsdelen. Kunnskapsinstitusjonene og de som bevilger
penger til disse må ta ytterligere sats og
forsterke både kunnskapsinnhentingen
og kunnskapsdistribusjonen om alle
samfunnsmessige forhold i nord. Det å
styrke denne delen av kunnskapsdelingen trenger ikke gå på bekostning av
vår sterke posisjon innenfor naturvitenskapen, men vi må være bevisst at
Norges nordområdestrategi først og
fremst er forankret i menneskene som
bord i nord.
Og de av leserne som skulle finne på
å tro at jeg mener det er nødvendig å gå
med dress og slips for å bli tatt på alvor,
kjenner meg dårlig. Men det må heller
ikke være slik at vi må gå i anorakk for å
passe inn i det bildet som tegnes av
noen av de mange som er på vei mot
nord.
Arne O. Holm
Spesialrådgiver
Nordområdesenteret,
Universitetet i Nordland
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Skarv
- drivkraft for vekst

Helgelandsbrua
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Skarvfeltet
Skar vfeltet opereres aavv BP partnere er St
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