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Depresjon
på gang?
Statoil-sjef Helge Lund har tatt i bruk
utestemme når han kritiserer kostnadsnivået på norsk sokkel. Prosjekter som
tidligere ga overskudd med oljepris på
30 dollar fatet, krever i dag 100 dollar.
Statoil utfordrer leverandørene til
kostnadskutt på 30-40 prosent.
Kampen om fortjenesten mellom oljeselskapene og leverandørene er kontant.
Utspillet fra Statoil virker som et forsøk
på å tvinge ånden tilbake på flaska. Men
strengt tatt burde enhver nordmann ønske
Helge Lund lykke til. Saken handler til
syvende sist om hvor mye penger Statoil
skal tjene. I Statoil er vi som kjent alle
aksjonærer.

ENDELIG SUBSEA: Statoil og BP har landet subsea-satsingen i Sandnessjøen.

Side 10–12

Ve
erdens framtidige energibehov studeres
grundig av kloke hoder. Studiene konkluderer at verden er i ferd med å avskaffe
fattigdom. Dette gir seg utslag i voldsom
erden kommer
vekst i energiforbruket. Ve
til å trenge alle former for energi de
kommende tiår, og olje og gass vil stå for
en stor del av veksten. Dermed må det
investeres mer i ny produksjon. Vekst i
energiforbruk taler samtidig for at olje
og gassprisene vil holde seg høye, og
kanskje stige enda mer.
Fighten mellom oljeselskap og
leverandører om pris er nødvendig og
sunn. Her i nord er alt vi vet at det skal
bygges nye olje og gassfelt. Disse skal
drives og vedlikeholdes i mange tiår
framover. Vi ser ingen grunn til depresjon
og dårlig nattesøvn. Eventuelle depresjoner forbeholder vi manglende politisk
vilje og evne til å stille krav til industrien
om å drive utvikling i nord.

TEMA: Industribedrifter i Narvik og Mo i Rana har begynt å ta offshore-oppdrag i Norge og
utlandet.
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ANNONSE

Det er i nord neste kapittel skal skrives

Foto: Statoil - Kenneth Engelsvold

Vi har vært heldige med naturen vår her i Norge, men vi har vært dyktige også. For etter
snart 40 år i Nord-Norge, har vi erfart at oljeeventyret ikke er en historie om flaks. Det
er en historie om samhandling, pågangsmot og mennesker som trosser vær og vind for å
skape utvikling. Aldri før har så mange nye bedrifter blomstret i nord og i 2012 opplevde
leverandørindustrien rekordvekst i omsetning. Nord-Norge er en landsdel som vokser, og
med felt som Norne og Snøhvit i produksjon, og prosjekter som Aasta Hansteen og Johan
Carsberg på trappene, gleder vi oss til å skrive mange, gode historier sammen.
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TEMA: NORNE

Norne
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kan få nytt liv
■ I sitt 16. år med
produksjon av olje og
gass ute på feltet, skal
det avklares om
Norne-skipet kan få
minst 16 nye år ute i
havet.
■ I løpet av vår og
sommer skal undersøkelser av skroget gi
svar på hvor mye mer
skuta tåler ute i det
røffe havet vest av
Helgeland. Hvis
skuta tåler mange
flere år, vil en større
oppgradering uansett
være påkrevet.
■ Går det slik Statoil
håper, skal Norne
leve til 2030, og kanskje enda lenger. For
å komme dit må det
ikke minst påvises
med olje og gass i
nærområdet.
■ - Vi er optimistiske
når det gjelder å utvide levetiden utover
2021, men alle svarene på dette har vi
ikke enda, sier prosjektledelsen.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE➤➤➤
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TEMA: NORNE

Vi er optimistiske når det g
utover 2021, men alle sva

KOMPLEKST ANLEGG: Norne-feltet har de siste årene utviklet seg til en av de mest omfattende subsea-utbyggingene på
norsk sokkel med til sammen femten installerte havbunnsrammer.

VEDLIKEHOLD: Toralf Okkenhaug og Erik Bøckman (til høyre) jobbet med vedlikehold på Norne under stansen i fjor høst.
➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

VERDENSREKORD. – Norne-skipet
produserer olje og gass i sitt 16. år ute
på feltet vest av Sandnessjøen. Levetiden er verdensrekord i seg selv for et
produksjonsskip. Skuta er bygd for å
leve i 25 år, sier produksjonsdirektør
Anita Stenhaug fra kontoret til Statoil i
Harstad. 25 år i det værharde havet er
lenge.
Men enda flere år kan det bli.
Sammen med prosjektleder for
«Norne 2030», Frank Vollen, skal Stenhaug fortelle Petro Puls om et omfattende prosjekt, som så vidt er kommet i

gang. Målet er å komme fram til en
plan for videreutvikling av Norne.
Statoil må nemlig snart ta stilling til
hvordan de skal videreforvalte et av
selskapets mest lønnsomme og omfattende feltutbygginger på norsk sokkel.
Norne-skipet har myndighetenes godkjenning til drift ut år 2021. Denne
våren foregår omfattende teknisk gjennomgang av skuta, som har tålt vær og
vind ute på feltet siden produksjonen av
olje og gass ble startet i november
1997.
SVÆRT FELTSENTER. Da Norne ble
åpnet som et rent oljefelt, besto felt-

senteret av fem bunnrammer. I dag
produseres olje og gass fra 15 bunnrammer, med til sammen over 50 havbunnsmonterte ventiltrær. I 2001 fikk
Norne-feltet gassrørledning sørover til

FRAKT FRA LAND: Supplyfartøyet Skandi Mongstad har
Åsgard, og eksport videre til landterminalen Kårstø i Rogaland. Subseautbyggingene Urd (2005), Alve (2009),
Marulk (2012), og Skuld (2013), vil i
løpet av året få selskapet av Dompap.

FAKTA
Norne
■ Feltet påvist i 1991. Startet oljeproduksjon i 1997. Flytende produksjonsskip med 15
bunnrammer, og 52 tilhørende ventiltrær.
■ Ved årsskiftet hadde Norne produsert til sammen 107,6 millioner standard kubikkmeter
oljeekvivalenter, tilsvarende 676 millioner fat olje og gass. Hovedfeltet Norne har alene
produsert 96 millioner kubikkmeter olje siden oppstart.
■ 9 milliarder kroner investert i første fase. 44 milliarder kroner skal investeres over feltets
foreløpig planlagte levetid, inkludert leting og utbygging.
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gjelder å utvide levetiden
rene på dette har vi ikke enda.

r de siste årene gått i fast trafikk mellom Norne-feltet og Helgelandsbase i Sandnessjøen.
– Det er dette vi kaller Fugleberget,
sier Anita Stenhaug, og legger til at det
er boret 20 brønner i Norne-området
vest av Sandnessjøen siden utbyggingen startet.
– Norne har utviklet seg i retning av
et mer og mer komplekst feltsenter. Vi
produserer både gass, kondensat, og
olje. Mye arbeid er lagt ned i utvikling-

Nytt Norne-land
TILDELING: Gjennom tildelingen i januar
knyttet til TFO 2013-runden, fikk selskaper som Edison, EnQuest, og Noreco nytt
leteareal i nærområdet rundt Norne.

en av feltet gjennom levetida fram til
nå, forteller Stenhaug. Opprinnelig var
levetiden beregnet til 2016. I 2011 ble
målsettingen flyttet til et 25 år langt
livsløp som ender i 2021.
TEMPOPLAN. Tidligere har det blitt
påvist slitasjeskader på skroget, som
første til reparasjonsarbeid ute på feltet.
Den tekniske gjennomgangen som
foregår nå skal avklare hvor mange
flere år båten tåler i sjøen. Resultatet av
undersøkelsene vil bli brukt til å definere den videre tempoplanen i prosjektet «Norne 2030». Kanskje må båten
tas til land og legges i dokk tidligere

enn 2022.
– Må båten på land?
– Det er ikke sikkert, men et av flere
spørsmål som utredes. Kanskje går det
an å modifisere skipet ute i havet, sier
Stenhaug.
– Vurderer dere å bygge et nytt produksjonsskip?
– Vi går bredt ut, og vurderer mange
alternativer. Et nytt skip kunne vært et
alternativ, men foreløpig er det ikke tilstrekkelig påviste olje og gass-reserver
til stede. Det er både vanskelig teknisk,
og kostbart, å gå videre med et nytt
konsept, sier Stenhaug.
– Gitt at båten ikke tåler levetidsforleng-

else; betyr det at Norne også kan bli stengt
og forlatt i 2021/22?
– Hensikten med 2030-prosjektet er
å sikre levetid for Norne-feltet utover
2021. En viktig del av dette arbeidet er
å undersøke teknisk tilstand på skroget.
Når vi har oversikt over tilstand på
skroget, begynner vi å jobbe med å
finne løsninger på hvordan vi skal forlenge levetiden for feltet. Vi er optimistiske når det gjelder å utvide levetiden utover 2021, men alle svarene på
dette har vi ikke enda, sier prosjektledelsen.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE➤➤➤
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TEMA: NORNE

STOR AKTIVITET: Stadig leteboring og brønnservice på subsea-installasjonene,
gjør at det til stadighet er riggaktivtet på Norne.

SERVICE: Kjetil Lovra (t.v.) og A. Valvatne under arbeidet på prosessanlegget om
bord på Norne.

➤➤➤FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

LETING. En annen hovedutfordring for
feltets levetid er økonomi. Spørsmålet
er hvor mye olje og gass som vil være
tilgjengelig i nærområdet til Norne,
som defineres av en sirkel med radius
på 50 kilometer.
Statoil legger uansett til grunn at påviste reserver sikrer full produksjon til
2021.
– Prospektivitet fra tie-ins vurderes,
slik Frank Vollen uttrykker det. Det
betyr at Statoil ser på hva andre lisenseiere i nærområdet kan finne av olje og
gass (se egen sak), som kan knyttes opp
til produksjonsskipet gjennom havbunnsutstyr og rørledninger.
– Der har vi foreløpig ikke fast fisk,
men mange andre felt vurderes, sier
Vollen.
En annen viktig faktor for feltets levetid er hvor mye olje og gass som kan
klemmes ut av fjellet.
– Myndighetene forventer en mest
mulig effektiv drenering. Norne ligger
på en utvinningsgrad rundt 60 prosent,
som er høyt for et subsea-felt, sier Stenhaug.
Gjennomsnittlig utviningsgrad for
norsk sokkel ligger like i underkant av
50 prosent.
– Hvilken letestrategi vil Statoil ha i
Norne-området?
– Vi har en aktiv strategi i hele
Norne-området. I fjor boret vi tre
brønner i nærområdet, sier Stenhaug.
SKUFFELSER. En av fjorårets brønner
kan kanskje bli bygd ut etter at inntil 19
millioner fat olje ble påvist i Svale
Nord, ni kilometer nordøst for Norne.
Men fjoråret bød samtidig på skuffelser i Norne-land. På vårparten ble
letebrønn nummer to i oljefunnet Falk
klassifisert som tørr. Samme år valgte
Statoil som operatør å levere Jettelisensen tilbake til myndighetene, et
areal rett nord for Norne, til tross for
spor av gass i lisensen (PL 385).
– Vi ser på flere prospekter, men
foreløpig er ingenting bestemt om videre boring, sier Stenhaug.
– Hva vil dere helst finne, olje eller gass?
– Norne er bygd som et oljefelt, med
gasseksport lagt til. Rørsystemet Åsgard
Transport har begrenset kapasitet for
nye gassreserver til 2020. Så vi leter
primært etter olje. Men en eventuell
levetidsforlengelse vil ha kapasitet i
gassrøret, sier Steinhaug.
– Kanskje vil vi kunne spille på andre
aktører i samme områder. Vi vil være en
attraktiv vert for andre, også utenfor
selve Norne-lisensen, sier Frank Vol-

MIDT I LIVET: Ansatte samlet ute på helidekk på Norne. I løpet av kommende måneder vil de vite mer om hvor lenge Norneskipet skal leve.
len.
Teknisk tilstand på skipet, sammen
med nye funn av olje og gass, vil altså
være avgjørende for livslengden til
Norne.
– Hvor mange valgalternativer for den
videre feltutviklingen vil bli skrellet av

allerede i sommer?
– I sommer vil tempoet i prosjektet
bli fastsatt. Mye avhenger av vurderingene som gjøres av skroget på skipet.
Skal båten dokksettes på land, er det en
operasjon som krever flere års planlegging. Undersøkelsene skal danne

grunnlaget for den videre framdriften i
prosjektet, opplyser prosjektledelsen i
Harstad.

Tekst: Morten Hofstad
Foto: Harald Pettersen og Statoil
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VENTER PÅ RIGG: Bredford Dolphin skal etter planen bore for Noreco i vår. Riggen må trolig til land for reparasjon først.

Borer i vår
Stavanger-baserte Noreco starter i nærmeste framtid leteboring i brønnen som har fått
navnet Verdande.
Verdande ligger i umiddelbar nærhet av
Alve Nord og Norne.
Oppstart på brønnen er foreløpig uklar,
siden det er oppdaget sprekkdannelser
på riggen. Riggen må trolig til land for
reparasjon før leteboring ved Norne
kan ta til.
Estimatet for vårens boring på Verdande strekker seg opp mot en kvart
milliard fat, i beste fall. Prognosene er
at Verdande, som ligger noen få kilometer nordvest for Norne, inneholder
mellom 53-236 millioner fat olje og
gass. Slår det høye estimatet til, vil
dette bidra sterkt til de reservene Statoil trenger for å forlenge Norne til

minst år 2030. Funnsannsynligheten i
Verdande er anslått til 29 prosent.
Boringen er anslått å vare fra 68 til
137 dager, avhengig av hva som blir
funnet i brønnen. Planen er å bore
rundt fire kilometer ned i fjellet. Vanndypet på stedet er cirka 371 meter.
«Bredford Dolphin» skal forsynes av
Asco på Horvnes i Sandnessjøen.
Noreco har med seg Dana Petroleum, Explora Petroleum AS, og E.ON
som medeiere i lisens 484.
I myndighetenes tildeling av nytt areal i
TFO 2013-runden fikk Noreco to nye
lisenser (761 og 762), som ligger nordøst for Norne. Noreco beskriver geologien i en av de nye lisensene som tilsvarende med Verdande.

Tekst: Morten Hofstad
Foto: Dolphin Drilling

Fransk interesse
LOVENDE: Franske Total gjorde i 2011 det
lovende oljefunnet Alve Nord, rett nord for
Norne, et funn som foreløpig er anslått å
kunne romme mer enn 100 millioner
utvinnbare fat. Funnet vil kreve ytterligere
boring for å sikre trygg mengdeberegning.
I regjeringens tildeling av nytt leteareal
denne uka, fikk Total ansvaret for lisens
760, som er naboareal til Alve Nord.
– Vi valgte å søke på nytt areal siden vi

jobber i det samme området. Denne tildelingen er i tråd med våre ønsker. Vi har
ambisjoner videre, som vi ikke ønsker å gi
slipp på. Når det kommer til videre boring
på Alve Nord har vi så langt ikke fastlagt et
videre leteprogram. Dette vil avhenge av
en samlet vurdering i området, og tilgang
på rigg, sier kommunikasjonssjef Leif Harald Halvorsen i Total til Helgelands Blad.

I NABOLAGET: Letebrønnen Verdande skal bores av Noreco nordvest for Norne.
KART: OLJEDIREKTORATET
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BYGGESTART: Subsea-senteret på Horvnes slik det ser ut på tegnebrettet. Dagens supplybase i bakgrunnen.

Endelig subsea
BP og Statoil har lagt grunnsteinen for subsea-senter i Sandnessjøen.
VENTETID. Tre år etter at BP første
gang lanserte ambisjonene for et
subsea-miljø i Sandnessjøen, ble kontrakten på første byggestein annonsert i
midten av februar.
CCB-eide Helgelandsbase AS skal
bygge et anlegg på over 7.000 kvadratmeter som skal romme verksted, lager,
og kontorer. BP og Statoil skal leie anlegget i minst 20 år framover fra åpning
høsten 2015.
– Vi er svært fornøyde med å ha
vunnet anbudet om subseaverksted og

lager. Kontrakten har en varighet på 20
år og det betyr at Helgelandsbase kan
se fremover og satse langsiktig. Etableringen av subsea-anlegget i Sandnessjøen er også positivt med hensyn til
ringvirkninger for lokale leverandører,
sier administrerende direktør i Helgelandsbase, Jann Greger Winsents.
Anlegget skal romme verksted, flere
lager, kontorer, samt et uteareal på
rundt 25 dekar. Alstahaug havnevesen
venter på avklaringer om de skal bygge
et omfattende industrikai i tilknytning

til subsea-senteret. I tilfelle vil totale
investeringer på Horvnes kunne nærme
seg 400 millioner kroner som følge av
subsea-lokaliseringen.
TRE LEVERANDØRER. I første omgang
er det utstyret fra Skarv (BP), Urd,
Skuld, og Aasta Hansteen (Statoil) som
er lokalisert til anlegget. Skarv-utstyret
er levert av General Electric. Skuld,
Urd og Aasta Hansteen er Aker
Solutions-utstyr. Aker Solutions er
allerede tungt etablert i Sandnessjøen,

og har på et par år vokst til kommunens
største private arbeidsgiver.
Foreløpig sies det ingenting om ett
av landets største subsea-anlegg, Norne, som i stor grad er levert av en tredje
leverandør, FMC Kongsberg.
Subsea 7 har fått kontrakter på
byggingen av Aasta Hansteen, og har
signalisert at de skal benytte Sandnessjøen som landbase i prosjektet. Rundt
åtte svære subsea-fartøyer skal være
dedikert til operasjonene som vil starte
i 2015.
– Norne-feltet er et av de største undervannsopererte felt på norsk sokkel
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ANIMASJON: HELGELANDSBASE

a-start
og vi står foran en betydelig aktivitetsøkning i Norskehavet med Aasta
Hansteen-utbyggingen. Det har vært
viktig for Statoil å få på plass et subseaverksted og lager i Sandnessjøen. Dette
vil gi bedre beredskap og kostnadseffektiv støtte for våre subsea-aktiviteter i
området, sier Astrid Sørensen, ansvarlig
for felles operasjoner i Utvikling og
produksjon Norge i Statoil.
– Vi er glade for fortsatt å bidra til
videreutvikling av petroleumsaktiviteten på Helgeland. Samarbeidet med
Statoil gjør at vi sammen kan få en mer
robust og effektiv håndtering av sub-

seaverksted og lager, sier Eldar Larsen
driftsdirektør for BP i Norge.
UKLART VOLUM. Ved kontraktinngåelsen 14. februar ble kun en ansatt på
subsea-anlegget kommunisert, en
Statoil-ansatt koordinator. Statoil øker
dermed antall egne ansatte på land i
Nordland med hundre prosent, fra en
til to.
I en mulighetsstudie fra Norconsult,
som BP og Nordland fylkeskommune
fikk laget i fellesskap i 2011, ligger det
en spådom om at subsea-senter i Sandnessjøen vil kunne trekke inn 20-30 le-

AVANSERT VERKSTED: Slik ser et subsea-verksted ut på innsiden, fra anlegget
til Aker Solutions på Tranby utenfor Drammen.
FOTO: AKER SOLUTIONS
verandørbedrifter med til sammen 300
ansatte.
Så langt er det ingen gitt å bekrefte
eller avkrefte spådommen. Men Nordland Fylkeskommune er fast i troen på
at dette scenariet er realistisk basert på

mengden subsea-utstyr som allerede er
dedikert til anlegget i Sandnessjøen.
Morten Hofstad
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STARTET I JANUAR: Eiendomssjef Håvard Meyer i Helgelandsbase markerte
byggestart for nytt baseareal på Horvnes mandag 6. januar.

Bryter
nytt
land
Subsea-senter kan utløse investeringer for 350 millioner.
STOR SLETTE. Tallrike gravemaskiner
er fyrt opp for å gå løs på tidligere
jordbruksland og fjell, som skal omskapes til nytt industriareal. I løpet av de
kommende 18 måneder skal ei slette på
100 dekar legges flatt, i tillegg til utfylling av ytterligere 40 dekar.
■ 150.000 kubikkmeter løsmasse skal
fraktes ut.
■ 400.000 kubikkmeter stein er beregnet overskuddsmasse etter planering.
■ Overskuddsmasse skal brukes til å
fylle ut basearealet på nordsiden, og
skal slik gi ytterligere 40 nye dekar baseareal på nordsiden.
■ Vann, avløp, og veier skal opparbeides, i tillegg til etablering av omfattende sikringstiltak av området.
Helgelandsbase står som byggherre
for prosjektet. Entreprenørfirmaet
Torstein Botn AS fra Sandnessjøen har
hovedentreprisen.
MER PLASS. Den kunngjorte kontrakten på subsea-senter vil legge beslag på
rundt 25 dekar, en firedel av området
som nå legges flatt.
– Vi trenger plass til mer industri. Etterspørselen er der. Eksisterende areal
er fullt utnyttet. Vi ser allerede forbi
Aasta Hansteen, og det som kommer
med den utbyggingen. Planlegging og
opparbeiding av nytt areal tar såpass
lang tid, at det er viktig å være i forkant.
Erfaringen så langt er at vi har fått
kunder på å kunne tilby ferdig areal,
sier eiendomssjef Håvard Meyer.
KAI. Det er anslått at Helgelandsbase
bruker rundt 100 millioner på grunnerverv og opparbeiding av det nye området. Subsea-senteret skal koste 150
millioner. I tillegg teller Alstahaug
Havnevesen på knappene om de skal
bygge et nytt 170-180 meter langt
industrikai i tilknytning til subseasenteret for litt i underkant av hundre
millioner.
Dermed er investeringer for til sammen 350 millioner på trappene det
kommende halvannet året på denne
delen av Horvnes.
Morten Hofstad

140 DEKAR: Stein fra sletta på 100 dekar i forgrunnen, skal brukes til å fylle ut ytterligere 40 dekar i motsatt ende av baseområdet på Horvnes.
BEGGE FOTO: MORTEN HOFSTAD
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Vårt mål er å bygge opp Nord
Norges mest spesialiserte miljø.

SATSER: Fra venstre teamleder Fred Are Sundnes, daglig leder Lars Erik Bentzen og avdelingsleder Tage Jakobsen fra Can-konsernet.

BEGGE FOTO: PRIVAT

Skal pusse og male
Can Coating AS etablerer eget
verksted for overflatebehandling i Sandnessjøen.
TOTALPAKKE. Overflatebehandling av
ventiler og containere til bruk offshore
er markedet nyetablerte Can Coating
AS sikter seg inn mot. Som heleid datterselskapet av Can AS, blir nyetableringen i Sandnessjøen et tilskudd til et
konsern som allerede har omfattende
virksomhet innenfor vedlikehold.
Virksomheten settes opp i samarbeid
med Certex (tidligere Haug Offshore)
på Horvnes. Certex vil bidra med sertifisering og kontroll av utstyret, som
Can Coating har hatt inne til behandling.
– Slik vil vi kunne tilby en totalpakke
til kundene, sier Tage Jakobsen, som
leder satsingen i Sandnessjøen.
VOLUM. Leverandør- og servicebedrifter i Sandnessjøen har begynt å generere såpass volum på tilleggstjenester at
Can Coating tar sikte på å selge tjenester til andre aktører i basemiljøet. Derfor er ventiler og containere blinket ut

som hovedprodukter i første omgang. I
dag sendes utstyr som trenger overflatebehandling fra Sandnessjøen til andre
deler av landet.
Can Coating skal montere fire haller
i Certex-verkstedet på Horvnes, en for
vasking, en for sandblåsing, en for kjeramisk blåserens av rustfritt stål, og en
for maling.
– Alt spesialavfall vil bli samlet opp,
forsikrer Tage Jakobsen.
TIL VÅREN. I første omgang starter Can
Coating opp med tre mann, som alle vil
ha fagbrev som industrimalere.
– Vi jobber med godkjenning som
lærebedrift, slik at vi kan ta inn lærlinger i tillegg, sier Jakobsen.
Etter planen skal det nye verkstedet i
operativ drift ved påsketider.
– Vår målsetning er å bygge opp
Nord Norges mest spesialiserte miljø
innen overflatebehandling rettet mot
små og mellomstore leverandører til
olje & gass industrien, sier daglig leder
og medeier i Can AS, Lars Erik Berntzen.
Morten Hofstad

KONTROLLERT MILJØ: Can Coating skal sette opp slike celler for sandblåsing
og maling i et kontrollert miljø på et nytt verksted i Sandnessjøen.
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Skarv til 15
milliarder kroner
Første driftsår på Skarv-feltet
har gitt høy produksjon av olje
og gass
Brutto inntekter fra første års produksjon på Skarv ser ut til å ligge nær 15
milliarder kroner.
REGNESTYKKE. BP Norge sier ikke
noe om økonomisk avkastning fra feltet. Men operatørselskapet har opplyst
volum produsert i 2013. 14 millioner
fat olje, og 3,2 milliarder kubikkmeter
gass har kommet opp fra dypet til tanker og rørledninger på feltsenteret.
Gitt snittpris på olje rundt 100 dollar,
og dollarkurs 6 kroner, skal disse oljelastene være verdt omkring 8,5 milliarder kroner. Gitt en gasspris på to kroner kubikkmeteren, skal første års gasseksport være verdt omkring 6,5 milliarder kroner.
Ingen av forutsetningene i regnestykket er bekreftet av BP, men ligger
nær oppnådde priser Statoil oppga i
siste kvartalspresentasjon. Dermed leg-

ger Petro Puls til grunn verdien av
brutto salg fra Skarv første år nær 15
milliarder kroner.
I prosjektfasen opererte BP med årlige driftskostnader på feltet i området
800-1.000 millioner kroner. I tillegg tar
staten 78 prosent av overskuddet fra
olje og gassproduksjonen. Fortsatt
skulle det være rundt tre milliarder
kroner til fordeling på eierne BP, Statoil, PGNiG, og E.ON.
Feltuviklingen av Skarv kostet til
slutt 47 milliarder i investering. Hvordan disse kostnadene avskrives regnskaps- og skattemessig er ukjent. Men
som vi ser vil brutto inntekter på nivå
med fjoråret, fratrukket årlige driftskostnader, betale hele investeringen i
løpet av tre-fire år. Skarv har en estimert levetid på 20 år.
TO STANS. BP oppgir jevnt god produksjon gjennom fjoråret av olje og
gass, med toppvolumer rundt 200.000
fat oljeekvivalenter på de beste dagene.
12 produsentbrønner er i drift, sammen med fire brønner for å sende gass

ned igjen i reservoaret til trykkstøtte,
såkalt reinjisering. Fem brønnrammer
ute på havbunnen er koblet opp og i
full drift.
2013 ga to avbrudd i produksjonen.
Den ene skyldtes en planlagt revisjonsstans på landterminalen i Kårstø. Den
andre stansen nærmere jul skyldtes feil
kvalitet i muttere på koblinger i prosessanlegget. Nye muttere måtte hentes
i utlandet med eget fly til Stokka i
Sandnessjøen, før utskiping.
BP har foreløpig ikke konkludert om
den nødvendige reparasjonen vil føre
til erstatningskrav mot leverandører.
– Vi avventer en intern evalueringsrapport. Med rapporten på bordet vil
det bli vurdert hva som eventuelt skal
skje videre, opplyser pressetalsmann
Jan Erik Geirmo i BP Norge til Petro
Puls.
Morten Hofstad

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

Sandnessjøen 9. – 11. mai 2014

For 15. gang!

Nord-Norges største
båt- og utstyrsmesse.
Hovedsponsorer:

Sponsorer:

ww
w
ww
w
w.baatmessa.no

tsår.
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847 søkte lærlingplass
OPPLÆRING: BP Norge fikk inn 847 søknader fra hele landet til ti utlyste lærlingeplasser innenfor fem forskjellige disipliner. Av disse kom 303 av søkerne fra
de tre nordligste fylkene.
– Det er mange veldig gode søkere i
bunken, opplyser pressetalsmann Jan
Erik Geirmo i BP Norge.

FOTO: BP
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På skattej
FANT SLIKE TOPPER: Fjellet Devil's Tower i Wyoming ble kjent i Spielberg-filmen
«Nærkontakt av tredje grad». Slike vulkanske fjelltopper fant forskerne i dyphavet
utenfor Helgeland.
FOTO: SCANPIX

FJERNSTYRT: Fratøyet Seabed Worker er spesialutstyrt for operasjoner med fjernstyrte undervannsroboter.
FOTO: SWIRE

En fjernstyrt miniubåt, påmontert motorsag, var redskapet da
geologer fra Oljedirektoratet og Universitetet i Bergen i fjor stakk
til sjøs 400 kilometer vest av Nordland.
LAVATOPPER. Med fartøyet «Seabed
Worker» oppsøkte geologene i fjor
sommer de største havdypene i norskehavet, vest av Nordland. Kursen ble satt
mot den såkalte Gjallarryggen, vest av
Helgeland med havdyp mellom 2200
og 2900 meter.
I dette området fikk forskerne seg en
overraskelse da de fant svære søyler av
magmastein, ikke ulikt den berømte
Devils Tower i Wyoming, USA. Dypbergarten geologene fant skriver seg fra
åpningen av Nord-Atlanteren for omtrent 56 millioner år siden, da Norge
og Grønland skilte lag.
– Søylene er over hundre meter
høye. Dette er ny viten, sier geologene
Nils Rune Sandstå og Jan Stenløkk til
Petro Puls.
Forekomsten av vulkanske bergarter,
såkalt basalt, skaper problemer for oljeleterne. Disse berglagene er så harde
at lydbølger fra vanlig seismikk ikke
trenger gjennom og «ser» de underliggende berglagene.
MOTORSAG. Foruten funn av de spektakulære formasjonene langt nede i

dypet, er forskerne oppmuntret av resultatene fra toktet. Et hovedmål med
dykkene var å ta hjem steinprøver som
kunne si noe mer om når fjellet er
dannet.
Til dette arbeidet brukte forskerne
en motorsag, som professor Rolf Birger
Pedersen ved Universitetet i Bergen
har hatt ideen til.
– Han gikk inn på en jernvarehandel,
og kjøpte en vanlig betongsag som ble
utstyrt med diamantkjede, forteller
geologene.
Etter testing og modifisering til
hydraulisk drift, ble saken montert på
miniubåten, og sendt ned.
– Fordelen vi oppnår er å få steinprøver som faktisk er fra stedet, ikke
brakt inn fra andre steder som rullestein og grus. Vi kan nå foreta en sikker
datering av bergartene, som er veldig
viktig, sier geologene.
– Hvorfor mener dere funnene som ble
gjort er oppløftende?
– Det er positivt at de interessante
berglagene ikke er fullstendig maskert
av vulkanisme. Vi vil nå kunne si mer
om hva som befinner seg under disse

PÅ BUNNEN: Bildet viser prøvetaking av utgående leirstein på over 3000 meters vanndyp. Dette ble
bergartene. Det er for tidlig å si om
dette øker eller minker muligheten til å
finne olje eller gass. Men du kan si vi
fant ingen «showstoppere», sier geologene.
Lenger nord, ved Vøringutstikkeren,
vest av Lofoten, helt ved yttergrensen
av norsk territorialt farvann, jobbet
forskerne ned til havdyp mellom 2800

og 3550 meter.
Til sammen ble det samlet inn materiale av 39 unike sub-basalt nivåer fordelt på 7 dykk sør på Gjallarryggen, og
26 prøver fordelt på 3 dykk ved Vøringsutstikkeren, forteller Sandstå.
EXXON HAR PRØVD. Oljeleting i disse
krevende farvannene lengst ut i vest av
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akt i dypet

utført ved bruk av ROV (miniubåt) kombinert med industriell motorsag, høsten 2013.
norske farvann er en trinnvis øvelse.
Etter steinprøvene, har turen nå kommet til grunn geologisk boring. Til
sommeren skal selskapet Fugro Seacore
bore et par hundre meter ned i den såkalte Mørerandhøgda, nordvest for
Trondheim, der Exxon har et større leteareal i lisens 596.
– Det er mulig vi etter dette flytter

oss nordover til Vøring-området utenfor Helgeland, sier geologene.
I dette området ba Exxon i fjor myndighetene om fritak fra boreforpliktelser i 520. Norske EMGS utførte såkalt
tredimensjonal magneto-telluriskeundersøkelse over lava-formasjoner for
Exxon for et år siden. Etter dette valgte
Exxon å ligge på været: «Det har ikke

FOTO: UIB/OD

blitt identifisert borbare prospekt i utvinningstillatelsen, og det derfor ikke
er grunnlag for boring», ifølge petro.no
OD-geologene mener likevel at resultatene fra toktet de nå analyserer, er
med på å øke kunnskapen om de minst
tilgjengelige delene av den norske sokkelen.

– Det er fortsatt et stykke fram til leteboring kan skje i disse områdene, sier
Nils Rune Sandstå og Jan Stenløkk.

Tekst: Morten Hofstad
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Skotte liker seg
VENTILER: Alle mulige ventiler, fra
denne til komponenter på flere tonn,
skal håndteres i testanlegget som ledes
av Snorre Sørensen.

Charles Richie sier det føltes
som å komme hjem, første
gang han undersøkte
mulighetene for å investere på
Helgeland.
STØRSTE I NORGE. Score Group, gjennom det norske datterselskapet Score
AS har investert 30 millioner i et nytt
lager og service-anlegg for ventiler i
Sandnessjøen, den største løftet konsernet hittil har gjort i Norge.
Grunnlegger, eier, og styreformann,
Charles Richie, tok med seg hele toppledelsen og styret i Score Group fra
hjemmehavnen Peterhead i Skottland
til åpningen av det nye anlegget.
SOM HJEMME. Richie fikk sitt første
møte med Sandnessjøen i 2009. Han
var her for å se på forholdene og gjøre
en vurdering om selskapet han eier og
leder skulle investere. Richie sier han
umiddelbart følte seg hjemme.
– Min første tanke var at dette føltes
akkurat som Peterhead. Vi har en forretningsmodell som fungerer i Peterhead, og da skjønte jeg at denne modellen kan fungere også her.
«Modellen» handler i stor grad om å
skaffe lokal ungdom, for å sende dem
gjennom en omfattende intern opplæring og karrierevei i konsernet.
TRE OPPLEVELSER. Richie hadde tre
positive opplevelser under sitt første
besøk for fire år siden.
– For det første, viktigst av alt: Yrkesfag ved Sandnessjøen videregående
skole, lærerne og elevene. Øyeblikket
jeg kom inn på skolen så jeg det; her
har de løsningen på vårt problem gode lokalt utdannede fagfolk.
– Så møtte jeg ordføreren og representanter for kommunen. De uttrykte
støtte til vår forretningsmodell. Jeg fikk
en klar følelse av at de var villige til å
gjøre det lille ekstra for å støtte våre

INVESTERER: Charles Richie, eier og styreformann i Score Group, under åpningen av nytt testsenter i Sandnessjøen.
planer.
– Dernest likte vi både mat og drikke,
humrer Richie.
– Så Sandnessjøen opplevdes som å komme hjem?
– Absolutt!
EGEN KULTUR. –Score Group er kjent
for en spesiell kultur som legger vekt på
stor grad av intern fagopplæring og
generelt tette bånd til lokalsamfunnet.

– Hva ligger bak denne filosofien?
– Vi jobber i et veldig spesialisert
marked, og kan ikke bare hente folk inn
fra gata. Våre ansatte må trenes opp. Vi
har i konsernet 360 personer under
opplæring, av våre totalt to tusen ansatte.
– I forhold til lokalsamfunnet, så
jobber vi alle og betaler skatt. Min ide
er at kan vi ansette lokale folk, og benytte lokalt baserte leverandører i hele

verdikjeden, så gir dette oss en langsiktig kostnadsfordel. Vi håndterer sikkerhets- og produksjonskritisk materiell.
Nærhet til kunden er essensielt. Dermed må våre ansatte være så lokalt basert som mulig, sier Richie.
– Hvilke ambisjoner og muligheter ser
du for etableringen i Sandnessjøen?
– Jeg håper og tror at i løpet av seks
år framover skal vi være minst 30 ansatte som har vært gjennom opplær-
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g i Nord-Norge
LAGER OG VERKSTED: Det nye anlegget rommer omfattende delelager, sammen
med utstyr for service og testing av ventiler og koblinger.

FAKTA
Score Group
■ Charles Richie startet Score Group plc i Peterhead, Skottland i 1982. Den norske avdelingen Score AS ble etablert i Randaberg i 1993, den første utenlandsetableringen for
konsernet.
■ Score Group er til stede i 21 land, på 36 steder, og omsetter for rundt 1,8 milliarder kroner i året. Konsernet har rundt 2.000 ansatte. Norske Score AS omsetter for 160 millioner i
året, og har 80 ansatte.
■ Score AS har, med investeringen i nytt lager og serviceanlegg i Sandnessjøen til 30 millioner kroner, gjort selskapets største investering i Norge. Selskapet har i første omgang
en kontrakt på 50 millioner kroner over tre år med BP på ventiltjenester på Skarv-skipet.
Folk fra Score har gått i fast rotasjon på Skarv siden våren 2012.
■ Score AS har kommet opp i 17 egne ansatte i Sandnessjøen, og rekrutterer fortsatt.

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

ingen. Har du de rette folkene, så vil
kontraktene komme, sier Richie.
SUBSEA. Richie frister de ansatte med
jobbrotasjon på steder Score Group er
til stede internasjonalt, fra Newfoundland til ørkenlandene i Midtøsten.
– Vi gir våre ansatte muligheten til å
jobbe globalt.
– Hvilke muligheter ser du for Score
innenfor et voksende subsea-marked, også i

Nord-Norge?
– Subsea er vår raskest voksende
virksomhet. Men det tar ti år å utdanne
ingeniører på subsea-utstyr, en veldig
spesialisert bransje. Har vi de rette folkene, så er alt mulig, sier Charles Richie.

Tekst og foto:
Morten Hofstad

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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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.

LANDBASE: Logistikk og service bygges opp på og omkring Horvnes i Sandnessjøen.

FOTO: MORTEN HOFSTAD
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OR NORDLAND
KOMMER: Plattformen til Aasta Hansteen feltet.
TEGNING: STATOIL

MIDT I LIVET: Norne-feltet.
FOTO: MARIANN VATNE

FØRSTE ÅR: Skarv-feltet har lagt bak
seg første år med produksjon av olje og
gass.
FOTO: BP

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

KART: KARSTEIN ARNTSEN, HELGELANDS BLAD
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TEMA: NARVIK

– Du må være «

SAMARBEID ER NØKKELEN: – Dersom du skal overleve i oljebransjen, må du være «born global». Du må søke samarbeid med andre, og du må ha tilgang til kompetanse. Vi
leverer bare en liten brøkdel av våre tjenester og produkter til Nordsjøen, sier f.v. Stig Karlsen i Aker Well Intevention Solutions, Tone Lindberg Hofstad i Habu Technologies
og Ketil Botnmark i 2K Tools til Petro Puls.

– Om du leverer det ferdige produktet fra Larvik til Angola eller
Narvik til Angola, spiller ingen rolle.
– Du kan ikke bare basere deg på ett
prosjekt eller ett produkt dersom du vil
overleve i oljebransjen. Og du må være
«born global», sier bedriftslederne
Kjetil Botnmark, Tone Lindberg Hofstad og Stig Karlsen i kor.
KVALIFISERT. Aker Well Intervention

Services jobber på 10 lokasjoner i
verden, og har til sammen 1.600 ansatte
verden over. I Narvik har de åtte ansatte, og planlegger å øke staben i løpet
av året.
– I Narvik driver vi opplæring av
selgere og salgssjefer fra hele verden.
Over 200 så langt, fra Kuala Lumpur til

Texas. Vi skal være med og bygge opp
forretningsenheten i selskapet, sier administrerende direktør Stig Karlsen.
Han er krystallklar på hva som skal
til for å lykkes i oljebransjen.
– Vi har levd i Narvik i 10-15 år, og
det er her vi har vår base. Vi har funnet
oss en nisje i markedet. Men for å lykkes må vi være mye mer interesserte i
hva som skjer i Saudi-Arabia og Oman
enn i Nordsjøen. Kanskje kommer vi
inn i Nordsjøen etter hvert, men det er

ikke vårt fokus nå. Er du ikke kvalifisert
for å levere hvor som helst i verden, kan
du ikke konkurrere, konstaterer han.
SAMARBEID. – Vår oppskrift for å
lykkes, er samarbeid. Man klarer seg
ikke alene, sier Tone Lindberg Hofstad
i Habu Technologies. Habu har 43 ansatte i Narvik, og maskinerer ulike
deler og komponenter til subsea-utstyr.
– Vi søker partnerskap med kunder
og leverandører. Vi fokuserer på at vi er
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«born global»
DREIEBENKEN: Metallstykke klart for dreiing ved Habu Technologies. Verkstedhallen deres er på 3000 kvadratmeter.

IKKE BARE NORDSJØEN: – 2K Tools er nå i en situasjon der vi ikke klarer å dekke
etterspørselen, sier daglig leder Ketil Botnmark.

Våre tjenester er:
•
•
•
•
•

STERK TRO: – Vi tror dette er noe å satse på for fremtiden. Vi har sterk tro på egen
arbeidsplass og fremtidige jobber i oljeindustrien i byen vår, sier f.v. Alexander
Christensen (24) fra Evenskjær og Markus Pedersen (20) fra Ballangen.
noe mer enn et lite verksted i NordNorge som skal selge noe. Skulle vi ha
levd av bare nordnorske felt, hadde vi
vært ferdige, sier hun, og trekker parallellen til Sandnessjøen:
– Når det kommer en dip i aktiviteten lokalt, har de ikke noen motsykliske

tiltak å komme med. For oss utgjør
norske felt kun 10 prosent av omsetningen. Vi leverer utstyr til Afrika,
Australia og resten av verden.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE➤➤➤

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

IKKE I BUR: –Nøkkelen til vår suksess er samarbeide. Man kommer ingen vei alene, sier Tone Lindberg Hofstad i Habu Technologies.
➤➤➤FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

IKKE BARE NORDSJØEN. Et lite lokalt
og relativt nystartet selskap som har
klart å bygge seg opp fra bunnen av, er
2K Tools. De produserer en revolusjonerende ny «sleik» som renser borestrengen innenfra før den dras opp på
plattformdekket. Leder Kjetil Botnma-

rk forteller at det er fullt mulig å bli
totalleverandør av en tjeneste eller et
produkt, men bekrefter at bedriften må
ha et globalt fokus fra dag 1.
– Vi lager alt på egen strek. Fra ideskissen på en serviett til ferdig produkt
levert til markedet, sier Botnmark.
– Vi hadde to ideer til å begynne
med. Vi bestemte oss for å ta den ene
først, og få den opp og gå. Det har vi

klart, og vi har gjort alle tester og
prøver selv. Nå satser vi i Midt-Østen
og har fått Saudi Aramco som storkunde på en treårskontrakt. I Nordsjøen har vi solgt produktet vårt til både
BP og ConocoPhillips etter pilottest i
samarbeid med Statoil. Så vi har sagt:
Nordsjøen ligger på været, derfor går vi
dit det er flest kunder. 2K Tools er nå i
en situasjon der vi ikke klarer å dekke

etterspørselen, selv om vi pøser på alt vi
klarer.
LETER I BLINDE. Et annet problem
mange bedrifter har, er at de leter i
blinde etter kunder.
– Mange bedrifter driver og løper
etter Statoil, Shell og BP. De reiser på
konferanser og ser på organisasjonskart
for å finne de rette kontaktpersonene.

Du må finne ut av hvor de
personene er i kjeden, og
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OPTIMIST: – Jeg er optimist, og håper på mange arbeidsplasser i oljeindustrien i
Narvik i fremtiden, sier maskinarbeider Kyrre Johannesen (55) ved Habu Technologies. Selv er han fra Grovfjord.

GLOBALE: – Vi er mye mer interesserte i hva som skjer i Midt-Østen enn i Nordsjøen,
sier Stig Karlsen i Aker Well Intervention Services.

Sandnessjøen Luft
fthavn
– ditt førstevalg

Men det hjelper ikke. Du må finne ut av
hvor de rette kontaktpersonene er i
kjeden, og finne din nisje. Dette har
mange måttet lære på den harde måten,
sier Lindberg Hofstad.
Det er omtrent samme erfaring som
Karlsen og Botnmark har gjort seg.
– Jeg har slitt ut linoleumen hos alle
de store selskapene, bekrefter Botnmark.

– Kunsten er å finne de riktige personene å forholde seg til. Noe av disse
selskapene er jo på størrelse med nasjoner, illustrerer Karlsen.

Tekst og foto:
Rune Kr. Ellingsen

e rette kontaktg finne din nisje.

10 daglige avganger til Bodø og Trondheim
3 ukentlige avganger til Oslo
Bestill flyreisen gjennom din
lokale reiseformidler, tlf. 75 06 56 30.


Sandnessjøen Lufthavn

      
-agent

PETRO PULS NR 1 – 2014

26

TEMA: NARVIK

AMBISIØSE: Prosjektet «Nye Narvik havn» skal posisjonere Narvik for oljealderen.

Tar sats på olje
– Vi ønsker å spille en rolle i
oljenæringen i fremtiden, sier
havnesjef Ragnar Krogstad.
Narvik havn vil være Europas 10. største havn målt i tonnasje innen 2020.
Aktiviteten domineres av malm, og lite
offshore.
– Men vi har tro på å få oljenæringen
til Narvik, sier Krogstad.
ØNSKER Å VÆRE MED. Narvik havn
dominerer hele bybildet. Lasteramper
for malm og svære utskipningsramper
er synlige overalt. Ute i fjorden ligger
masse store malmskip og venter på sin
dyrebare last. Men Narvik ligger langt
fra der oljenæringen driver sin virksomhet. Det har de ikke tenkt å la
hindre seg fra å spille en rolle.
– Det vi ser, er jo at oljenæringen
kommer nordover. Vi ønsker å spille en
rolle der. Narvik havn er et knutepunkt,
og det vi har som er unikt, er en terminal hvor havn med dypvannskai,
jernbane, E10 og E6 møtes. Vi satser på
mange områder. Vi er store på malm og
mineraler, samt container- og cargolast.
90 prosent av alle matvarer nord for
Saltfjellet fraktes inn fra Oslo over

LANGE HORISONTER: – Vi har fått
beskjed fra vår eier Narvik kommune
om å planlegge i 50- og 100årsperspektiv, forteller havnesjef Ragnar
Krogstad.
jernbanen hit fra Sverige, forteller
Krogstad.
«NYE NARVIK HAVN». Krogstad understreker at det er logistikk og terminalarealer de vil kunne tilby næringa.
– Vi ønsker å tilby dette til næringa, i
samarbeid med høgskolen og teknologimiljøet. Derfor har vi startet et prosjekt som heter «Nye Narvik havn».
Det skal være klart til i juni. Vi planlegger langt frem, og setter nå av arealer til fremtidige oljeprosjekter.
– Hvilke prosjekter er det snakk om?

DOMINERER: Slik ser deler av Narvik havn ut idag.
– Tilrettelegging for eksisterende og
nye bedrifter. Mellomlagring av utstyr
som oljeindustrien trenger, for eksempel. Og en del av de tingene som
oljeindustrien gjør, krever jo store
arealer. Vi ligger midt i det området det
foregår, og når det blir utbygging i Lofoten og Vesterålen, blir vi enda mer

aktuelle. I tillegg har vi Evenes Lufthavn innen 45 minutters avstand, som
er lang og stor nok til det meste, avslutter han.

Rune Kr. Ellingsen
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– Må ha fokus på
petroleumsteknologi
– Man har jo trodd at oljen skulle vokse inn i himmelen. Det kommer ikke til å skje, sier Terje Nordvaag i Norut.
– Man har mye teknisk infrastruktur i
Narvik, også på fornybar energi og
miljøteknologi, sier direktøren. Han er
allikevel forsiktig med å spå gull og

FAKTA
Norut
■ Northern Research Institute Narvik AS
(NORUT) er en forskningsinstitusjon med
base i Narvik som løser utfordringer og
leverer høykvalitets tjenester.
■ Norut er en del av Norut-gruppen og
har 36 ansatte i Narvik - fra hele verden.
■ Institusjonen er organisert i fire avdelinger og leverer laboratorietjenester,
nettverk, kunnskap og assistanse i å
skaffe finansiering til forskning.
Kilde: Norut

grønne skoger, verken i Narvik eller i
Nord-Norge.
NÆRHET TIL HARSTAD. – Hvilke bivirkninger ser dere i Norut for dere at
Narvik kan få som følge av oljebransjens
inntog i landsdelen?
– Det er ikke veldig mye. Høgskolen
har en del relevante utdanningstilbud,
så studentene går jo ut i jobb i næringen. Narvik må ha fokus på petroleumsteknologi, men også nærhet til oljemiljøet i Harstad. Vi ligger ikke ytterst i
fjæresteinene, så det blir ikke noe
ilandføring her med det første, sier han
lattermildt.
– Norut satser på å bygge kompetanse, blant annet ved å utvikle arktisk
teknologi, og der er Norges Forsk-

SKEPTISK: – Man kan
spørre seg om oljefeberen i Nord-Norge
er politikerdrevet, sier
direktør Terje Nordvaag ved Norut i Narvik. FOTO: RUNE KR. ELL
INGSEN

ningsråd med på finansieringssiden.
SKEPTISK TIL OLJEFEBEREN. –Hva
tenker du om Sandnessjøen og aktivitetsnedgangen der?
– Man har jo trodd at oljen skulle
vokse inn i himmelen. Men det jeg så
da jeg jobbet i Kværner var at vi hadde
nedbemanninger omtrent hvert tredje
år. Så ble staben økt hver gang aktivite-

ten økte.
Nordvaag er generelt skeptisk til den
nordnorske oljefeberen.
– Man kan jo spørre seg om oljefeberen i Nord-Norge er oljedrevet, eller
politikerdrevet, spør han retorisk.
Rune Kr. Ellingsen
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NETTBASERTE STUDIER: – Våre tekniske studier er etablert i samarbeid med oljebransjen. Mange av dem er nettbaserte, og kan tillpasses den enkeltes livssituasjon
i forhold til intensitet og progresjon, sier f.v. Kjell Birger Hansen og Bjørn Solvang. f
OTO: RUNE KR. ELLINGSEN

– Vil være med
– Våre studenter er svært attraktive for oljebransjen. Vi ser også at
de forblir i landsdelen, sier Bjørn Solvang og Kjell Birger Hansen
ved Høgskolen i Narvik.
Til høsten åpner Høgskolen i Narvik
fullverdige ingeniørutdanninger i Bodø
og i Mo i Rana.
– Den industrielle veksten i NordNorge vil først og fremst komme gjennom kompetanseheving. Bedrifter må
satse på spissprodukter, og NordNorge har et løpende underskudd av
teknisk høyere kompetanse, sier Solvang og Hansen.
VIL VÆRE MED. Høgskolen i Narvik

FAKTA
Høgskolen i Narvik
■ Høgskolen i Narvik ble etablert den 1.
august 1994 og har i dag omtrent 1850
studenter og 220 ansatte. Høyskolen er
en av Norges 24 statlige høyskoler og ble
til som en følge av sammenslåingen av
tre statlige høyskoler i Narvik i forbindelse med Høgskolereformen av 1994.
■ HiN har en filial i Alta i Finnmark som
tilbyr forkurs og ettårig ingeniørfag. Til
høsten vil de tilby fullverdig ingeniørutdanning i Bodø og på Mo.
■ Høyskolen tilbyr fag- og profesjonsstudier innen sykepleier-, ingeniør-, sivilingeniør- og yrkesfaglærer-fag, og er
langt fremme på nettstudier.
Kilde: Høgskolen i Narvik

har de siste årene satset tungt på nettbaserte studier. Det har gitt resultater,
og gjør at også folk som er ute i arbeidslivet har fått bedre muligheter til å
kvalifisere seg til jobber i oljenæringen.
– Kompetansebygging er et helt sentralt punkt for at Nord-Norge skal få
del i oljealderen. Der har vi sammen
med petroleumsbransjen vært på ballen, og lokomotivene i bransjen ser at
skal de lykkes i Nord-Norge må de rekruttere kompetanse som er godt forankret i landsdelen. Det stimulerer de
aktivt til. Blant annet gikk Shell inn og
støttet nettbasert undervisning slik at vi
kan tilby bachelorgrader innen ingeniørutdanning der du kan sitte hvor som
helst og studere. Uten dette hadde vi
stått på bar bakke.
HELGELAND. Høgskolen i Narvik
samarbeider med en lang rekke utdanningsinstitusjoner, fra Nesna via Mo til
Tromsø. Solvang og Hansen tror at
Helgeland må tenke mer helhetlig skal
de klare å henge med i fremtiden.
– På Helgeland har man omtrent ett
studiesenter i hver kommune. Vi har
klart å distribuere utdanningen vår via
nettet. Det største potensialet i nettbasert utdanning er muligheten til å kunne strekke den ut i tid. Det gir en unik

OVERSIKT: Utsikten fra Høgskolen i Narvik er upåklagelig. Høgskolen ønsker nå å
satse på doktorgradsutdanninger i tillegg til de pågående satsningene.
mulighet til å tilpasse intensitet og
progresjon til sin øvrige livssituasjon.
Men det er klart, et studiesenter gir helt
andre muligheter for å skape et studentmiljø, medgir de.
UUNNVÆRLIG. Som nevnt tidligere,
har oljebransjen vært svært aktiv for å
skape fagmiljøer ved Høgskolen i Narvik. Det har vært oppskriften til suksess.
– Det var faktisk bransjen som kontaktet oss om å styrke tilbudet innen

yrkesfaglige retninger. I dag kan vi tilby
studier innen elektrofag, offshore/subsea, elektro og datateknikk. Til høsten
starter vi også med byggfag. Vi ser allerede store ringvirkninger av satsingen
vår, og anser oss som en betydelig nasjonal leverandør av kompetanse til
oljeindustrien, avslutter de.

Rune Kr. Ellingsen
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– Har narviksamfunnet merket
noen positive
ringvirkninger av
satsningen på olje
og offshore?

ARNE REIDAR PEDERSEN, STEIGEN: – Her er et stort potensiale, og
stor vilje til satsing i bransjen. Dette
har uten tvil kommet Narviksamfunnet til gode.

FORRETNINGSUTVIKLING: – Vi jobber i realiteten med forretningsutvikling. Forskningsparken kan tilby grundere alt fra
lokaliteter til konsulentbistand innen teknologi- og økonomirådgivning, sier førstekonsulent Geir Frantzen.
FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

– Nøkkelen er
tilrettelegging
– I Narvik har vi en av få inkubatorer som hjelper bedrifter i
startgropa, forteller førstekonsulent Geir Frantzen ved Forskningsparken.
– Vi skal være med og hjelpe til med å
starte opp nye teknologibedrifter. Forskningsparken er en del av et virkemiddelapparat som skal være en inkubator
for slike, sier Frantzen.
TILRETTELEGGING. Forskningsparken
ligger nede ved havet, strategisk plassert blant flere små og store bedrifter
som alle har markert seg internasjonalt.
Blant annet Aker Solutions og Habu,
som tidligere var eid av Kongsberggruppen. Frantzen fremholder at tilrettelegging er nøkkelen for å avle egne
teknologibedrifter, og tiltrekke seg
andre.
– Vi har mulighet til å tilby bygg,
kontorlokaler til grundere og andre

som har ideer, til en rimelig penge. De
fleste som kontakter oss er lokale bedrifter eller grundere.
Men ingen kommer noe sted uten en
troverdig forretningsplan.
SÅKORNFOND. Også det har fremsynte Narvikværinger tenkt på.
– Vi har flere lokale sparebanker i
området. Det er utrolig viktig for den
lokale næringsutviklingen. Sparebanken Narvik avsetter i dag 50 prosent av
sitt overskudd til investeringsfondet
Forte Narvik. Så har vi 20 millioner
kroner i et såkalt såkornfond. Dette skal
brukes til tidlige investeringer, mens en
forretningside forsatt er bare en ide.

Vi har flere lokale
sparebanker i området. Det er utrolig viktig for den lokale næringsutviklingen.

MARIT NYSTAD, NARVIK: – Nei,
jeg ser ikke at det har de store virkningene. En del jobber i industrien,
men ikke så mange. Jeg håper at
det bedrer seg i fremtiden.

ROGER PETTERSEN, NARVIK: –
Jeg jobber for et firma som har vært
fem år på Melkøya. Der har vi sett
store positive ringvirkninger. Narvik sin styrke fremover er mye anleggsvirksomhet og ingeniørutdanningen.

Slik kan grundere utvikle ideene sine
videre, til et produkt som blir attraktivt
for andre investorer, avslutter Frantzen.

Rune Kr. Ellingsen

FAKTA
Kapitalfond Narvik
■ ForteNarvik er en stiftelse etablert av
Sparebanken Narvik sommeren 2011,
med ett klart formål: Å bidra til vekst i
Narvikregionen.
■ Narvik Kapital er et lokalt såkornfond
som skal bidra til å skaffe til veie nødvendig og risikovillig egenkaptital til gode
bedriftsideer.
■ De to fondene inngikk i januar en samarbeidsavtale. Avtalen skal sikre at bedrifter i startfasen får den økonomiske
backingen de trenger.
■ Narvik Kapital har en forvaltningskapital på 20 millioner kroner. ForteNarvik har
en forvaltningskapital på 126,5 millioner
kroner.
Kilder: ForteNarvik, Narvik Kapital

TOR ÅGE EILERTSEN, NARVIK: –
Ikke annet enn at de samarbeider
med høgskolen her, og den teknologien de har her, og ikke i Harstad. Men vi får nok helt sikkert
ringvirkninger lokalt etter hvert.

ROSEMARIE EILERTSEN, HAPARANDA: – Ja, det tror jeg. Vi får flere
arbeidsplasser og bedre infrastruktur. Så får vi kanskje beholde ungdommen.
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Momek på s
PÅ MILLIMETEREN: Rørdeler som lages etter spesifikasjoner for å settes på komponenter på dypt vann utenfor Afrika. Maskinarbeiderne har ingen mulighet for å
teste disse først, de må passe på første forsøk.

– Vi er avhengige av å ha muligheter også utenfor landsdelen, og i
resten av verden, sier divisjonssjef Hans Marius Mastermo ved
Momek AS på Mo.
Dermed bekrefter han det som hans
yrkesbrødre i Narvik sier. Man må være
fleksible og tenke globalt for å hevde
seg i konkurransen i oljebransjen. Momek ligger i Mo industripark, som har
etablert seg som det ledende industrimiljøet i Nord-Norge.
ET INDUSTRIEVENTYR. Momek er også
litt av et industrieventyr på Helgeland,
og i hele Norge forsåvidt. Siden starten
for 15 år siden har de bygget seg voldsomt opp. Bedriften har i dag 250 ansatte og omsetter for nesten en halv
milliard kroner.
– Akkurat nå er vi opptatt med et
stort oppdrag til Asta Hansteen. Vi skal
bygge 35 ankere til plattformen, sier
Mastermo.
Vi går gjennom de to enorme verkstedhallene på 6.500 kvadratmeter hver,
og over alt summer det av aktivitet.
Sveising, kutting, og i et separat verksted: finmekanikk av beste type.
– Her bygger vi rørdeler på spesifikasjoner, uten å ha sett komponentene
de skal festes til.
Det krever millimeterpresisjon, for vi
har heller ikke mulighet til å teste at
delene passer sammen før de skal monteres. Dette skal leveres til Angola, forteller han.
MANGLER KAPITAL. For et års tid
siden ble Momek kjøpt opp med 50
prosent av investeringsfondet HitecVision.
– Det har gitt oss en helt annen
posisjon i forhold til våre nye og gamle
kunder. Nå har vi egenkapital til å ta på
oss de virkelig store oppdragene, sier
Mastermo og slår ut med armen.
– Hvilke lokale ringvirkninger ser du
for deg i oljenæringen fremover?
– Nord-Norge mangler en del ting.
Kapital er en av dem. Spesielt i denne

PÅ MILLIMETEREN: Rørdelene skal til
Afrika.

MÅ TENKE SAMHOLD: – Helgeland er
ikke større enn at vi må se på oss selv
som ett område, sier divisjonsdirektør
Hans Marius Mastermo i Momek.
bransjen er det noe som trengs. Men
jeg tror at det at oljevirksomheten drar
nordover gir oss på Helgeland muligheten til å komme på banen. Men vi må
være klare til å dra videre også. Vi er
avhengige av å ha muligheter også
utenfor landsdelen, og i resten av
verden, konstaterer han.

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE➤➤➤

TIL AASTA HANSTEEN: Sugeankrene produseres av Momek for Asta Hansteen-feltet har en innvend
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MASKINARBEIDER: Maskinoperatør Roy Victor Valberg fra Leirfjord studerer et hav av filspon under
dreiemaskinen.
SER LYST PÅ DET: –
Jeg begynte på
Momek i november. Vi har mange
oppdrag fremover,
og jeg er optimist,
sier skjæreverksoperatør Tone Almlid
Edvardsen (42) fra
Mo.

Nord-Norge mangler en del ting. Kapital
er en av dem. Spesielt i denne bransjen
er det noe som trengs. Men jeg tror at det at
oljevirksomheten drar nordover gir oss på
Helgeland muligheten til å komme på banen.
Hans Marius Mastermo
➤➤➤FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

VIL SAMLE KOMPETANSEN. Mastermo
understreker at han og Momek har stor
tro på Helgelands-regionen i fremtiden, selv om man i HALD-regionen
depper over tapet av plattformbygget
til Asta Hansteen akkurat nå.
– Jeg har veldig tro på Helgeland
som region, og at vi vil få flere clustereffekter innen industrien. Så det ser jeg
lyst på. Men Helgeland er ikke større
enn at vi må se på hverandre som ett
område. Statoil har signalisert til oss at
de er veldig opptatt av å bidra til lokale
ringvirkninger.
– Har du noen råd å komme med til
Sandnessjøen-miljøet?
– I Sandnessjøen holder man på med
helt andre ting enn oss på Mo. Vi driver
produksjon, mens de driver forsyning
og vedlikehold. Der er nok svingningene større, og ikke helt synkroniserte
med oss og det vi gjør. Forsyningsbasen
er også mer stedbunden. For oss kan
kunden befinne seg hvor som helst i
verden.
■ Momek bruker selv mange lokale
underleverandører, og bidrar dermed
til betydelig indirekte sysselsetting på
Mo.
Tekst og foto:
Rune Kr. Ellingsen
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STAR WARS: Laseren i aksjon. Gevinsten med laserteknologi er overlegen kvalitet og sterkere belegg, noe som gir lengre levetid. Prosessen er kontrollert og rask, noe
som betyr kortere produksjonstid og raskere levering.
ALLE FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

Lasersuksess
– Et nytt løft, med konkret og
direkte samarbeid med petroleumsbransjen er det som må
til. Utviklingen videre må skje i
samspill, sier direktør Merete
Karlsen i Helgeland Offshore.
Helgeland Offshore AS ble startet i
2013, og er ledende i Norge innen spesialsveising med laserteknologi.
– Vi er stolte over å være i front på
teknologi og kompetanse innen dette
området. Alle våre ansatte har sertifisering på laserteknologi, forteller Merete
Karlsen.
SATSER PÅ TEKNOLOGI. Påleggssveis
med laserteknologi kan vanskelig sammenlignes med konvensjonelle metoder, og fordelene er mange:
– Laserstrålen er presis og kompakt,
og har de beste egenskapene når det
gjelder spesialsveising. Karlsen forteller
at 2013 var preget av mye hard jobbing,
og at de forventer å begynne å se resultater av dette i år.
– 2013 ble et etableringsår med
kompetanseutvikling, mange testoppdrag og kvalifiseringer. Vi har levert en
del hardfacing på boreutstyr og annen
type utstyr som utsettes for høy slitasje,
og er etter hvert kommet gjennom nåløyet og blitt kvalifisert hos blant annet
drillselskap. Dette forventer vi at vi skal

KLARE: – Vi er forberedt og klar. Spørsmålet er om olje og gassbransjen er klar
for å ta i bruk Nord-Norge, spør Merete
Karlsen hos nystartede Helgeland Offshore.
høste av i 2014. Vårt konkurransefortrinn er i første omgang kompetansen
og teknologien vi besitter - at vi kan
tilby rask levering og unik kvalitet, understreker hun.
NASJONALT. – Vårt marked er hele
Norge. Det meste av våre leveranser
går mellom Mo og Stavanger. Vi må
dessverre erkjenne at det er plantet en
myte hos flere i blant annet oljehovedstaden, om at transporttiden nordover
er fryktelig lang. Dette stemmer ikke.
Her må vi ofte også gjøre et innsalg og
vi tilbyr både å hente og å bringe deler.

LASERKANON: Den ultramoderne laseren sveiser med ekstremt høy presisjon.
Resultatet er svært holdbart og nesten
uten sveisesømmer.

UNIKT: Påleggssveis med laserteknologi kan ikke sammenlignes med konvensjonelle metoder, og fordelene er
mange.

– Hva mener du om den jobben som
gjøres for å markedsføre Nord-Norge
som partner for oljebransjen?
– Det arbeidet som har vært gjort i
region for år for å posisjonere seg mot
fremtidens olje/gass utvikling i nord,
har vært gjort godt. Vi skal huske på at
dette arbeidet har pågått over mange år.
I løpet av disse årene har leverandørindustrien blitt godt kjent med, og har
hatt tid til å forberede seg til, de krav
som stilles i forbindelse med prekvalifiseringsprosess for oppdrag mot petroleumsbransjen. Dette gjelder både
kvalitets- og sertifiseringskrav og strategisk samarbeid for større kontraktsstrukturer.

konkurransefortrinn.
– Det er investert betydelig kapital
og ressurser til næringsutvikling i regionen vår Og det er skapt store forventninger. Nå er tiden inne for å gå inn i
en ny fase. Et nytt løft, med konkret og
direkte samarbeid med petroleumsbransjen på leveranser. Utviklingen videre
må skje i samspill. Det arbeidet som leverandørorganisasjoner og leverandørnettverk retter mot petroleumsbransjen
kommer derfor til å bli svært viktig
også fremover. Vi er forberedte og klare. Spørsmålet er om olje og gassbransjen er klare for å ta i bruk NordNorge, spør Merete Karlsen.
Rune Kr. Ellingsen

NY FASE. Helgeland Offshore satser på
bruk av høyteknologi som sitt fremste
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Store forventninger
Daglig leder Bjørn Audun Risøy
i Kunnskapsparken Helgeland
forventer store ringvirkninger
for hele Helgeland innen petroleumssektoren de neste
årene.
DOBLING. – Helgelandsregionen omsetter for 1,3 milliarder kroner i året
innen petroleumsindustrien. Det er en
dobling fra 2006, påpeker Risøy.
– Hvilke ringvirkninger ser du for deg
for Mo fremover?
– Jeg er mest interessert i ringvirkningene for hele regionen. Målet til
Kunnskapsparken på Mo er å ta ut potensialet til hele Helgeland i fremtiden.
Helibase i Brønnøysund, base i Sandnessjøen og teknologisk miljø på Mo.
Mosjøen har ennå ikke tatt ut noe av
sitt potensial, og det er noe vi må se på
fremover, sier han. Risøy påpeker
behovet for at Helgeland begynner å se
på seg selv som en helhetlig region,
ikke bare enkeltsteder.
– Får Sandnessjøen flere funksjoner
lagt til seg, vil det også få ringvirkninger for oss på Mo og resten av regionen.
VIL SAMLE KOMPETANSEN. Risøy understreker at kompetanse er veien å gå.
– Jeg brenner for å samle kompetan-

FAKTA
Kunnskapsparken
Helgeland
■ Kunnskapsparken Helgeland ble etablert som følge av tilbakemeldinger fra
næringsliv og offentlig virksomhet om at
man ønsket større fokus på kompetanse i
Helgelandsregionen.
■ Selskapet har vært i drift siden 2004 og
består av åtte prosjektledere som jobber
med å fremme vekst og kompetanseheving på Helgeland.
■ Kunnskapsparken mottar ingen driftstilskudd. Virksomheten baserer seg på
salg av tjenester og prosjektinntekter fra
privat og offentlig virksomhet.
Kilde: Kunnskapsparken

FAKTA
Campus Helgeland

ENHETLIG: – Helgelandsregionen må stå sammen, ikke slåss om smuler. Ingen av
oss har sjans til å stå alene, sier daglig leder Bjørn Audun Risøy ved Kunnskapsparken Helgeland.
FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN
sen som finnes på Helgeland. Ingen har
sjans til å stå alene. Vi må kjempe sammen for å få en størst mulig kake til
Helgeland, ikke slåss om smulene.
Helgeland har allerede bred kompetanse og mye industri.
Dette mener han at Campus Helgeland er nøkkelen til.
– Campus Helgeland vil bidra til å

lage et større studentmiljø på Mo. Da
blir det mer interessant for ungdommen å studere her. Bransjen lokalt sier
at de er mest interessert i linjer innen
maskin- bygg- og ingeniørstudier med
fordypning mot subsea de vil ha bruk
for i årene fremover.

■ Campus Helgeland i Mo i Rana åpnet
den 20. august 2013.
■ Universitetet i Nordland og Høgskolene
i Nesna, Narvik og Harstad har studietilbud her.
Ved åpningen møtte 500 studenter opp
til studiestart på mer enn 20 studieretninger. Fra høsten av tilbys treårig ingeniørutdanning.
■ Karrieresenteret, Opus Rana, Rana bibliotek, Nordland Fylkesbibliotek, Universitetsbiblioteket, Rana Utviklingsselskap,
Rana Næringsforening og Kunnskapsparken med flere er samlokalisert i Campus
Helgeland.
■ Ambisjonen er at Campus Helgeland
skal være et nasjonalt forbilde for samhandling mellom utdanning og arbeidsliv.
Kilde: Campus Helgeland

Rune Kr. Ellingsen

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
Sandnessjjøeen
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valg i Nordland
–
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• 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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Skryt til flybussen
«Takk til Helgeland Transport
Service som alltid leverer god
service til Skandi Mongstad.»
Det skriver skipper Øystein Palmesen i
en internrapport.
Skandi Mongstad har i flere år gått
med forsyninger til det Statoil-opererte
Norneskipet, som har Helgelandsbase
som forsyningsbase. Mannskapsbytter,
når 15-16 mann skal på og det samme
antallet av, skjer i Sandnessjøen.
Og det er nettopp i den anledning at
Skandi Mongstad-skipper Øystein Palmesen kommer med kraftig, uforbeholdent skryt i et sjeldent forum: Det
verdensomspennende DOF
Management-rederiet (som eier Skandi
Mongstad) sin internrapportering.
«Takk til Helgeland Transport Service som alltid leverer god service til
Skandi Mongstad på mannskapsbytte
og transport av mannskaper til og fra

flyplass. Flyforsinkelser eller sen ankomst til flyplass er aldri et problem
når vi har Helgeland Transport Service
som jobber hardt for et suksessfylt
mannskapsbytte for fartøyet. Håper
dette fortsetter».
– Joda, dette er positivt avvik. Men vi
har lov til å melde fra om det også, selv
om det vanligvis er feil som rapporteres, sier skipperen.
Palmesen er spesielt imponert over
ekstraservicen som Helgeland Transport Service står for.
– En gang vi var sent ute, skrev de til
og med ut flybilletter for oss. Slikt har
jeg aldri opplevd før. Dette er langt utover det vanlige, og det er klart vi legger merke til slikt.
Hans Ivar Henriksen er daglig leder i
Helgeland Transport Service.
– Jeg er kjent med skrytet, ja, sier den
beskjedne gründeren.
Lars Olve Hesjedal

SENDTE RAPPORT: Skandi Mongstad-skipper Øystein Palmesen (til h.) skryter
av Hans Ivar Henriksen og Helgeland Transport Service for gode transporttjenester.
FOTO: LARS OLVE HESJEDAL

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

EN GL
GLOBAL
OBAL ENER
ENERGIBANK
GIBANK
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 ttjjenester 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 g
gjerne
jerne kontakt for et møte.

dnb.no/bedrift
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SKYTER I VÆRET: Rica Hotell Syv Søstre skyter i været med ti etasjer.
FOTO: LARS OLVE HESJEDAL

INVESTERER: Sandnessjøen Lufthavn Stokka opprustes i disse dager for rundt 50
millioner.
ANIMASJON: AVINOR

Kraftig utbygging
VERTSKAPET: Hanna Jacobsson (21) fra
Umeå i Sverige skal ha ansvaret for resepsjon og økonomi, mens Andreas
Faaness (32) fra Trondheim er direktør
på Hotel Sandnessjøen.
FOTO: TRINE M. ALBRIGTSEN

Hotellkapasiteten i Sandnessjøen firedobles i løpet av året.
KAPASITET. Ett helt nytt hotell, Hotel
Sandnessjøen, har allerede åpnet dørene, men vil ikke stå helt ferdig før
lenger ut på vårparten.
Et lokalt firma eid av Adrian-familien
har stått for utbyggingen. Interiøret er
tegnet av Kåre Tønnesson. Firmaet har
utformet interiøret på en rekke hoteller
i Clarion Collection-kjeden, som eies
av Petter Stordalen. Det er foreløpig
ikke bekreftet at Stordalen vil gå inn i
Hotel Sandnessjøen på eier, eller
driftssiden.
«Gamle» Rica Hotell Syv Søstre
hadde rundt 60 rom. I løpet av året vil
hotellet åpne med ytterligere hundre
rom i et tårn på ti etasjer. Eiere fra
Sandnessjøen og Mo i Rana har gått
sammen om kjempeløftet til over hundre millioner. Hotellet knyttes til kommunens bygg av kulturhus og badeland.
FLYPLASS. 18. september skal en større
flyplass på Stokka utenfor Sandnessjøen åpnes. Alstahaug og Brønnøy har
deltatt i ruteutviklingsprogrammet Fly
Arctic, i samarbeid med Stavanger,
Harstad, Tromsø og Hammerfest.
Med rullebane på 1.199 meter og
større terminalkapasitet, er kommunens mål å etablere flere direkteruter til
Oslo og Vestlandet, muligens i samarbeid med Brønnøysund.
Morten Hofstad

NYBYGG: Hotel Sandnessjøen skal stå ferdig med 80 rom i løpet av våren.

FOTO: JOHN HENRIK KLÆBOE
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Overflla
ateanlegg levert av Paintbox Pro.

CAN etablerer
ny virksomhet
i Sandnessjøen
CAN AS i Stavanger tilbyr tjenester
innen prosjektering, modifikasjon
–og rivingsoppdrag som gjerne
innbefatter krevende løfteoperasjoner, flerfaglige støtteteam
vedlikehold, samt inspeksjon i
områder med krevende tilkomst.
Vårt selskap har spesialisert seg
på å løse komplekse oppdrag i
omgivelser hvor vår spesialkompetanse på tilkomst og metode
gir oss betydelige fortrinn. Dette i
form av smartere løsninger som
både gir kortere gjennomføringstid
og sikrere utførelse. Faktorer som
våre kunder verdsetter høyt.
Utviklingen innenfor olje og gass industrien
i Norskehavet har medført at en rekke
servicebedrifter og utstyrsleverandører
har etablert seg i Sandnessjøen. Flere av
selskapene opplyser at de transporterer
utstyr og materiell til andre deler av
landet for å få utført nødvendig vedlikehold
og service. Det etterspørres lokale aktører
i regionen som kan tilby flere av disse tjenestene, deriblant overflatebehandling.

Dette danner grunnlaget for etableringen
av selskapet CAN Coating AS i Sandnessjøen, og vår målsetning er å bygge opp
Nord Norges mest spesialiserte miljø
innen overflatebehandling rettet mot små
og mellomstore aktører som primært
leverer sine produkter til olje og gass
industrien.
Næringsutvikling i regionen, rettet mot
olje og gass industrien, er avgjørende for
å skape lokale ringvirkninger og verdiskapning. Innovasjon Norge har vært en
meget viktig sparringspartner og bidragsyter i etableringen av CAN Coating AS.
Fra første sonderingsmøte til vår søknad
om tilskudd var ferdig behandlet med
positivt resultat har vi blitt møtt med en
meget profesjonell, ryddig og effektiv
behandling.
Overflatebehandlingsanlegget består av
plassbygde kabiner og er spesialtilpasset
vårt behov. Anlegget blir i hovedsak bygd
opp av 2 sandblåsekabiner for hhv.
karbonstål og rustfritt stål, vaskekabin og
malekabin. Dette moderne anlegget
tilfredsstiller dagens strenge miljøkrav og
våre strenge interne krav til HMS, drifts-

sikkerhet og kvalitet på sluttprodukt. Vår
målsetning er å sette anlegget i drift ved
inngangen til 2. kvartal 2014.
Vi vil samlokalisere oss med Certex
Offshore på Helgelandsbase, og vår
avdelingsleder Tage Jakobsen vil ha det
daglige ansvaret for driften av overflatebehandlingsanlegget. Vi regner i første
omgang med å ansette 2-3 lokale
operatører med fagbrev innen overflatebehandling, avslutter Berntzen.

CAN Coating
Tlf. 916 57 326
coating@can.no
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TRAFF BLINK: Riggen Leiv Eriksson traff blink for operatørselskapet OMV på Wisting-feltet i Barentshavet i fjor høst.

FOTO: SHELL

Østerrikere med leteplaner på norsk sokkel
OMV fra Østerrike har kjøpt seg
inn i Aasta Hansteen-feltet, og
har leteplaner over hele norsk
sokkel.
NORDLAND. OMV sitter med operatørskap i tre lisenser utenfor Nordland,
hvorav to (PL 703 og PL 720) ligger
ute i dyphavet vest for Aasta Hansteen.
Lisens 644 ligger nord for Norne.
OMV har kunngjort boreplaner for de
tre egenopererte lisensene i Norskehavet.
– Vi sitter nå og vurderer seismiske
data, sier leder for kommunikasjon og
marked i OMV Norge AS, Benedicte
Titlestad til Petro Puls.
– OMV har 11 lisenser i Norskehavet,
seks av dem som operatør - så dette er
et hovedfokus for leteteamet vårt. Vi er
interessert i eventuelle fremtidige
volumer som kan gå inn i Polarled rørledningssystemet, eller bruke Aasta
Hansteen som en hub, sier Benedicte
Titlestad.
BARENTSHAVET. Letebrønnen Wisting Central i det såkalte Hoop-

området, langt nord Barentshavet, påviste væske.
– Brønnen ble ferdigstilt i september.
Foreløpige data, logger, kjerneprøver,
og væskeprøver er fortsatt til analyse,
sier Titlestad.
Brønnen ble boret til et vertikalt dyp
på 905 meter under havoverflaten,
vanndybden på stedet er 373 meter.
OMVs medeier i funnet, Statoil, har
anslått at funnet kan romme så mye
som 160 millioner fat olje. En utbygging vil trolig kreve større reservegrunnlag.
Brønnresultatene er tegn på mulig stort
potensial for videre leting i området,
ifølge OMV.
LETING. OMV Norge AS har en portefølje på 32 lisenser. 10 av disse er i Barentshavet, 11 i Norskehavet, og 11 i
Nordsjøen. Av disse er åtte egenoperert.
– Hvordan vurderes mulighetene for å
utvikle aktivitet innenfor lisensene i den
Norskehavet?
– I Norskehavet fokuserer vi på utvikling av Aasta Hansteen, Zidane og
reserver som kan utnytte rørledningen
Polarled, sier Titlestad.

I Barentshavet konsentreres den videre innsatsen rundt Wisting-funnet.
I TFO 2013-tildelingen fikk OMV
Norge to nye lisensandeler utenfor
Hammerfest, der selskapet har ambisjoner om å følge opp arbeidsforpliktelsene knyttet til arealtildelingen.

■ OMV har bestemt seg for å bore letebrønnen Wisting Main i mars/april,
262 kilometer nord-nordvest for
Nordkapp.
Sergey Surovtsev

Tror på funn mot Russland
FORVENTNINGER: Norske myndigheter har store forventinger til resultatene fra åpningen av Barentshavet
sørøst.
Kommunikasjonsrådgiver i Oljeog energidepartementet, Håkon
Smith-Isaksen, trekker frem de såkalte saltbassengene; funn på Bjarmelandsplattformen, Norvargdomen, Stockman og Kildinskoya underbygger denne antagelsen.
Oljedirektoratet anslår det er mulig å finne 300 mill. standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter,
hvorav 50 mill. Sm3 væske og 250
mrd. Sm3 gass. Oljedirektoratet vurderer videre at det er 95 pst. sannsynlighet for at man finner mer enn

55 mill. Sm3 o.e. i Barentshavet sørøst.
Studiene som nå gjøres er en direkte følge av grenselinjeavtalen med
Russland.
– Det var avgjørende å få på plass
denne overenskomsten før et arbeid
med å vurdere åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet kunne begynne. Etter avtale
mellom norske og russiske myndigheter har det vært nedlagt et moratorium på petroleumsvirksomhet i
området mens forhandlingene om
maritim avgrensning og samarbeid
pågikk, opplyser Smith-Isaksen.
Sergey Surovtsev
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Beslutningen om å montere plattformen på Stord har mange
Statoil-forklaringer, og de aller fleste handler om økonomi. Statoils
økonomi. I Finnmark handler det også om økonomi. Kjell Inge
Røkkes økonomi.

Et varslet opprør
kommentar
.

FISKEN. Næringslivet langs kysten gjør
opprør mot den nasjonale forvaltning
av fiskeressursene. Det er kamp om et
viktig ledd i verdiskapingen innenfor
en næring som gjennom generasjoner
har bygd den nordnorske kysten.
I ei langt nyere næring, uthenting av
olje og gass i det samme havområdet, er
slaget om økt verdiskaping for næringslivet i nord fortsatt bare i startgropa. For selv om oljenæringa utvilsomt har forandret Nord-Norge de
siste årene, er det langt igjen før forventingene til næringen er innfridd.
Når Aker-konsernet via sitt selskap
Havfisk ASA flytter leveransene av fisk
sørover i landsdelen, møtes det med
kraftig og til dels tverrpolitiske protester. Så langt til ingen nytte, fordi fiskeriminister Elisabeth Aspaker så langt
har landet på et juridisk medhold til
Aker-konsernet. Jeg har sjøl noen sesonger bak meg på fiskebruk i Mehamn, lokalsamfunnet som står i sentrum for denne striden, og vet at juridiske argumenter ikke biter på den
mobilisering som nå sprer seg i nord.
Menneskene som har bygd seg utkomme rundt fiskemottakene langs kysten
av Finnmark er vant til å bli slått i bakken av svart hav og dårlig vær. Det har
de lært seg å leve med.
Når det nå er formuleringer i kontrakter og advokater som flytter verdiskapingen sørover, verdier skapt rett
utenfor kysten deres, er dette langt
verre å svelge enn værforhold skapt av
guder med langt mindre makt enn Kjell
Inge Røkke.
STORD-HELGELAND. Lenger sør, på
Helgelandskysten, møtes Statoils beslutning om å montere plattformen
Aasta Hansteen på Stord i stedet for på
Helgeland, med en mer urban og forsiktig protest. Forventningene var på
forhånd store. Kanskje for store. Aasta

FISK OG OLJE: Kjell Inge Røkke driver med både fisk og olje i nord.
Hansteen ville være et viktig bidrag til
Helgelandsmiljøet både på kort og lang
sikt. Plattformen ville vise om det industrielle miljøet var akslet for større
oppgaver, eller sagt på en mer presis
måte: Det ville satt miljøet i stand til å
løse stadig større oppgaver, og dermed
klatre lengre opp i miljøet med kompetanse til å hente ut regionale verdier
av oljevirksomheten. Regionale og
kommunale politikere varsler at de vil
brette om skjorteermene og Statoil lover at det vil bli økt aktivitet på Helgeland.
Etter hvert.
Beslutningen om å montere plattformen på Stord har mange Statoilforklaringer, og de aller fleste handler
om økonomi. Statoils økonomi.
I Finnmark handler det også om
økonomi. Kjell Inge Røkkes økonomi.
De som forventer noe annet er like
blåøyd som de som under de pågående
Olympiske Leker har forventinger om
at IOC-medlem Gerhard Heiberg skal
begynne å snakke om demokrati og

menneskerettigheter, og blir rasende
når han likevel ikke gjør det.
Men la oss glemme Gerhard Heiberg.
GAMMEL OG NY. Derimot er det klare
paralleller mellom ei gammel næring
og ei ny næring, som møter krav om at
verdiene som skapes må følge et annet
mønster enn det som strikkes av Finansdepartementet når budsjettene
legges. Det er ikke slik at nasjonale
politiske skattetabeller er tilstrekkelig
for å skape politisk entusiasme rundt en
forventet økonomisk vekst i nord.
Så lenge hovedkontorene for de nasjonale og internasjonale selskapene
befinner seg utenfor landsdelen, vil det
aller meste av verdiskapingen i nord
enn opp som investeringer andre steder
enn der ressursene hentes ut, enten vi
snakker om fisk eller olje.
For fiskeriene handler det om en
nordnorsk verdi som i stadig sterkere
grad løftes ut av landsdelen. For olje og
gass handler det om ei ny næring som

FOTO: HENRY KLÆBOE

ikke i tilstrekkelig grad løftes inn i
landsdelen.
Resultatet av det første er et varslet
og pågående opprør. Resultatet av det
siste er manglende respekt for næringa
som bidragsyter til næringslivet i nord.
Det siste kan det fortsatt gjøres noe
med.
Det første er i ferd med å bli en
politisk katastrofe som bare det sentralpolitiske Norge ikke har sett før nå.
Beslutningen om å la eierne av de store
fiskeflåtene flagge ut fra blant annet
Mehamn er tatt av den sittende regjering, men det er tidligere regjeringer
som må bære hovedansvaret for at en
slik beslutning måtte komme.
Oljenæringa møtes fortsatt med tålmodighet. Enn så lenge. For olje er
ikke bare økonomi, det er også politikk.
Arne O. Holm
Redaktør/spesialrådgiver
Nordområdesenteret, UiN.
Highnorthnews.com
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Skarv

- vår nordligste stjerne

Skarv har passert ett år i produksjon. Siden oppstart i desember 2012 har store mengder
olje og gass strømmet fra feltet; nær 14 millioner fat olje og 3,2 milliarder standard kubikkmeter med gass. Maksimal dagsproduksjon har vært nær 200.000 fat oljeekvivalenter.
Skarvfeltet
Statoil,
Skar vfeltet opereres av
av BP
P, partnere
partne er St
atoil, E.ON og PGNiG

