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Utvikling
under
vann
I 2011 tok BP initiativet til å undersøke
mulighetene for å etablere tjenesteproduksjon til subsea-næringen i Sandnessjøen. Statoil plukket opp ballen og har
nå tatt ledertrøya i den videre utviklingen
av BP-initiativet. De to gigantene står nå
last og brast med utviklingen av et
subsea-miljø, som Statoil-direktør
Øystein Michelsen mener har potensial
til å bli det han betegnet som en
«subsea-bastion i nord».
I skrivende stund sprenges fjell for et
anlegg på Horvnes som i første omgang
skal romme et verksted og to lager, til
sammen sju tusen kvadratmeter. Foreløpig
er volum på utstyr, antall felt, og antall
operatørselskaper og leverandører lite.
Men investeringen på 150 millioner er
en veldig god start for etablering av en
servicenæringen som er i voldsom vekst.

TEMA, BODØ: Tord Ueland Kolstad startet med eiendom. Nå slår han seg opp som
offshore-reder.
Side 25–34

I denne utgaven av Petro Puls bruker vi
plass på å utforske hva subsea egentlig
handler om. Vi har derfor besøkt landets
største servicemiljø innenfor subsea, på
Ågotnes utenfor Bergen. Vi ser også på
hvordan relevante leverandørbedrifter
allerede er på plass rundt basemiljøet
på Helgeland.
Vi besøker også fylkeshovedstaten Bodø,
som er hjem for bedrifter med lang fartstid som leverandører til offshorenæringen.
Ambisjonene er å sikre et enda større
kakestykke.
Nordland er på gang,
både over og under vann.

TEMA, SUBSEA: Offshorenæringen i nord utvikler seg under vann.

Side 4–19
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Byggingen av et omfattende serviceanlegg i Sandnessjøen er i full
gang, og skal stå ferdig i oktober neste år.
Helgelandsbase investerer 150 millioner kroner i første byggetrinn
i tilknytning til offshorebasen på Horvnes.

Subsea - helt ny

MAI 2014: Anleggsarbeidet for subsea-anlegget i Sandnessjøen er i full sving.

FOTO: MORTEN HOFSTAD
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Arbeid med subsea-utstyr blir en helt ny industrigren innenfor offshorenæringen i nord.
Vi har besøkt landets største subsea-service miljø, på Ågotnes
utenfor Bergen, for å lære mer om hva «subsea» er.

y industri i nord

OKTOBER 2015: Slik skal det bli, subsea-verksted og lager på 7.000 kvadratmeter, med opsjoner på ytterligere utvidelse.

ANIMASJON: HELGELANDSBASE
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TEMA: SUBSEA

Ågotnes rommer flere tusen arbeidsplasser, i stor grad knyttet til arbeid me

– Har gitt oss for
INVESTERER: Sjef i CCB, og styreformann i Helgelandsbase, Kurt Rune Andreassen.
SUBSEA-HOVEDSTAD. Kurt Rune
Andreassen er toppsjef i Coast Center
Base på Ågotnes utenfor Bergen,
CCB-sjefen leder et baseanlegg, som
har utviklet seg til en hovedbase i landet for tungt vedlikehold av subsea-utstyr.
– For oss har subsea gitt en formidabel vekst med alle de største leverandørene på plass. Så vil det være behov for
satellitter oppover kysten. Vi vet at utstyr som har stått i sjøen en periode må
opp og til land for ettersyn. Da vil det
ikke være unaturlig å ta dette til Sandnessjøen.
900 MILLIONER. CCB er majoritetseier
i Helgelandsbase med Andreassen som
styreleder. Helgelandsbase vil med
subsea-anlegget under bygging i Sandnessjøen ha investert rundt 900 millioner kroner på Horvnes.
Helgelandsbase dundrer videre med
tunge grunnlagsinvesteringer for
subsea-senter, til tross for at den ordinære baseaktiviteten i Sandnessjøen
kommer til å gå på sparebluss et godt
stykke inn i neste år.
– Svingninger i volum på baseaktivitet skjer fra tid til annen. Vi investerer
etter en langsiktig tankegang i Sandnessjøen, og er overbevist om det vil
være etterspørsel etter de arealene vi nå
utvikler. Vi må tåle perioder med dårlig
aktivitet, og planlegger for permanent

større aktivitet med nye kunder som
ikke er der i dag, sier Andreassen.
HØYERE NIVÅ. Andreassen vil ikke spå
hardnakket om fylkeskommunens
prognoser for 200-300 nye jobber innenfor subsea i Sandnessjøen innen utgangen av tiåret vil slå til.
– 300 jobber er umulig å si noe sikkert om, men det er heller ikke umulig.
Mye avhenger av utviklingen på
subsea-brønnene ute i havet. Det viktige med subsea-aktiviteten er at denne
kan bidra til å jevne ut aktiviteten i den
løpende virksomheten på basen, ifølge
Andreassen.
De to supplybasene i Sandnessjøen,
Asco og Helgelandsbase, har begge
opplevd at den lave riggaktiviteten på
sokkelen utenfor Nordland fører til
kapasitetskutt og permitteringer.
SER PÅ SAMARBEID. Andreassen bekrefter at de to aktørene ser på løsninger som kan bidra som å kutte kostnader, men samtidig «begrense skadene», som Andreassen uttrykker det.
– Leteaktiviteten vil bidra til svingninger i aktivitetsnivåene på basene.
Utbyggingen av Aasta Hansteen og
subsea-senteret vil trekke aktiviteten
opp igjen til permanent høyere nivå
enn tidligere, mener Andreassen.
Morten Hofstad

Svingninger i volum på baseaktivitet
skjer fra tid til annen. Vi investerer etter
en langsiktig tankegang i Sandnessjøen, og er
overbevist om det vil være etterspørsel etter
de arealene vi nå utvikler.
Kurt Rune Andreassen

ENORMT: Coast Center Base (CCB) på Ågotnes i Fjell kommune utenfor Berge har vokst voldsomt på
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ed subsea-utstyr. Sjefen investerer i nord.

rmidabel vekst

at subsea-industrien har gjort sitt inntog.

BEGGE FOTO: CCB
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TEMA: SUBSEA

GUIDE: Steinar Landro leder Subsea Lifecycle Services Norway for Aker Solutions
på Ågotnes.

Aker Solutions har nær 900 ansatte på Ågotnes, som jobber
med subsea-utstyr.

Subsea sett
fra innsiden
PÅ INNSIDEN. Aker Solutions vil høyst
sannsynlig spille en sentral rolle i utviklingen av det påbegynte subseamiljøet i Sandnessjøen. Selskapet er en
av de få virkelig store aktørene på
verdensmarkedet for produksjonsutstyr
til bruk under vann, det vi i en fellesbetegnelse kaller «subsea».
Basen på Ågotnes har vokst kraftig
siden starten for et par tiår siden. Nå
har Aker Solutions nærmere 900 egne
ansatte på anlegget. Veksten er symptomatisk med utviklingen i subseabransjen, det blir mer og mer. I det
samme nabolaget ligger konkurrenter
med lignende anlegg og tilsvarende
aktivitetsnivå.
LIVSLØP. Vår guide er Steinar Landro,
Vice President, Subsea Lifecycle Services (SLS). For det er livsløp det handler
om i dette verkstedet. Havbunnsinstallasjoner tas inn til land med jevne mellomrom for kontroll, vedlikehold, modifikasjon, eller godkjenning.
Aker Solutions står for tiden midt i
full femårs kontroll på alt subsea-utstyret på feltet Troll Olje, et oppdrag i
milliardklassen. Stålkolosser på 30-4050 tonn står på rekke og rad i en verkstedhall på Ågotnes. Mekaniker-team
svermer rundt, over, og under utstyret.
Rundt 17 uker går med til full gjennomgang av et standard «juletre», faguttrykket for en ventilkrans montert i
en beskyttende stålramme. Et juletre
står på toppen av den produserende
brønnen, og ventilene brukes til å
kontrollere produksjonen. Etter endt
service ender juletreet til slutt opp i en
«test-pit», en brønn i verkstedhallen
der utstyret senkes ned i vann for tryk-

ksetting og kontroll mot lekkasjer.
TRAVEL SOMMER. Den lyse årstiden
er travlest i subsea-bransjen, fordi operasjoner med båt og rigg ute på feltene
går mer uavbrutt på grunn av værforholdene.
I verkstedet på Ågotnes jobber
mange tidligere bilmekanikere. 20 prosent av mekanikerne er kvinner.
– Av 22 lærlinger i verkstedet er
halvparten kvinner, forteller prosjektleder Ane Mengshoel.
Klemskader var den hyppigst forekommende yrkesskaden i et subseaverksted. Med innføringen av fjernstyrt
kranoperasjon, såkalt handsfree lifting,
har skadetallene blitt redusert mot tilnærmet null, ifølge Mengshoel.
SATSING. Subsea er utpekt som et sentralt satsingsområde i Aker Solutions,
etter at ledelsen i april annonserte en
deling av eksisterende virksomhet.
Subsea-området omsatte i 2012 for 12
milliarder kroner, og engasjerte rundt
9.000 medarbeidere i Norge og utlandet.
Aker Solutions bygger subsea-utstyret flere steder i verden, blant annet på
Tranby utenfor Drammen, og i Egersund. Service og vedlikehold foregår
også globalt, men er i Norge i stor grad
samlet på Ågotnes.
I en splitter ny kontorfløy på Ågotnes sitter egne ingeniør-team og jobber
med subsea-utstyret som skal til Skuld
ved Norne, Aasta Hansteen utenfor
Røst, og Goliat utenfor Hammerfest.
FORTSETTER PÅ DE FIRE NESTE SIDENE➤➤➤

SAMLEBÅND: Subsea-anlegget til Troll Olje er inne til service hos Aker Solutions på Ågotnes.
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TEMA: SUBSEA

OMVISNING: Willy Sherling viste rundt i verkstedene.

STOR JOBB: Rundt hundre juletrær fra Troll Olje er inne til sjekk, en operasjon
som tar rundt 17 uker per juletre.

FÆRRE SKADER: Antall klemskader har blitt redusert med bruk av fjernstyrte løfteoperasjoner i verkstedet.

Vi ser for oss et samspill
med anlegget i Sandnessjøen, siden vi leverer subsea-utstyret til Goliat.

JULETRE: Havbunnsinstallasjonen omkranser og beskytter samlingen av kontrollventiler som står p

PETRO PULS NR 2 – 2014

MINI-MINI: Willy Sherling med en fjernstyrt mini-ubåt (ROV) som brukes til å lete
etter lekkasjer på utstyr som er trykksatt i testbassenget.

å toppen av olje og gassbrønnene. Ventilene kalles, og ser ut som, «juletre».

11

KOBLER RØR:Willy Sherling demonstrerer en maskin Aker Solutions har utviklet
på Ågotnes, for å trekke inn og sammenstille rørledninger på havbunnen, en såkalt
RTS, Remote Tie-in System, bygd i titan, med trekkraft på 20-25 tonn.
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TEMA: SUBSEA

TESTER TRYKK: Testbassenget er siste stopp for utstyret som har vært gjennom
service i verkstedet.

DRØMMEN: En komplett energifabrikk på havbunnen er målet for utviklingsarbeid som pågår i Aker

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

Av 22 lærlinger i
parten kvinner.
➤➤➤FORTSETTELSE FRA FOREGÅENDE

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

STADIG DYPERE. Statoil-feltet Aasta
Hansteen blir den hittil dypeste feltutbyggingen på norsk sokkel, på i overkant av 1.300 meters havdyp. Aker
Solutions leverer subsea-utstyret, blant
annet fra produksjonsanlegget i Sandnessjøen.
Utenfor Vest-Afrika og Brasil jobber
Aker Solutions med utstyr ned på
2.500-3.000 meters. Utfordringen som
oppstår på slike havdyp er økende
trykk, større vekt på utstyret, og tiden
det tar å hente utstyr opp og ned.
Til neste år skal Aker Solutions ha
levert subsea-bransjens hittil største
prestisjeprosjekt; gasskompresjonsanlegget til Åsgardfeltet som ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 200
kilometer fra kysten av Trøndelag. Det
enorme havbunnsanlegget rommer utstyr som tidligere måtte stå på en plattform. De første skissene til dette prosjektet ble tegnet på en serviett (!) allerede i 1985. 30 år etter skal anlegget
være fullt operativt.
Fullskala subsea-fabrikk blir det neste teknologiske spranget bransjen jobber mot. Statoil og Aker Solutions har
et felles mål om å utvikle den komplette

undersjøiske olje- og gassfabrikken.
Tunge utviklingsprogrammer er i full
sving.
SERVICE. Inntil videre preges subseabransjen av krav om kostnadskutt fra
oljeselskapene. Dette betyr at utstyret i
større grad enn før må bli mer standardisert.
Aker Solutions tilbyr nå en «vedlikeholdspakke», et såkalt workover system,
som tillater service og vedlikehold nede
i en olje- eller gassbrønn, med begrenset nedstengning av brønnen, altså
mens produksjonen går. Ved å gå inn
med en subsea-båt eller borerigg, og
sette ned vedlikeholdspakken på toppen av den produserende brønnen, kan
utstyr sendes ned i fjellet brønnen,
samtidig som sikringssystemer utøver
kontroll og sikring på havbunnen. Når
produksjonen kan fortsette nesten uavbrutt, mens service pågår, sparer oljeselskapene tid og penger.
NORDOVER. Subsea-bransjen er høyt
spesialisert, og aktørene bruker derfor
mye tid og ressurser på å utdanne og
trene eget personell. På Ågotnes settes
det derfor nå opp et treningssenter med
et simulatoranlegg for nye ingeniører
og offshoreteknikere.
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ILLUSTRASJON: AKER SOLUTIONS

i verkstedet er halvLedelsen på Ågotnes har vært inne
sammen med Statoil i tidlig fase i planleggingen av det nye anlegget som skal
stå klart i Sandnessjøen høsten 2015.
– Vi har anbefalt at det bygges testpit i det nye anlegget. Da åpner mulighetene seg for tyngre vedlikehold av
juletre, både hovedvedlikehold og resertifisering, sier Landro.

– I forbindelse med Goliat-feltet i
Barentshavet har Aker Solutions også
stor aktivitet i Hammerfest, og vi ser
for oss et samspill med anlegget i
Sandnessjøen, siden vi leverer subseautstyret til Goliat, sier Steinar Landro.
Tekst og foto:
Morten Hofstad

100 bedrifter i subsea-klynge
SAMARBEID: Innovasjon Norge og
NCE Subsea (Norwegian Center og
Expertice) har dannet et klyngenettverk på Ågotnes som teller rundt 100
bedrifter og organisasjoner.
Høgskolen i Bergen har i samarbeid med de største aktørene etablert
et utdanningstilbud på Ågotnes, der
Sintef også medvirker.
NCE Subsea var pådriver for
etableringen av en bachelorutdanning innen undervannsteknologi,
som ble etablert av Høgskolen i Bergen i 2007, i tett samarbeid med regional industri. De har også bidratt
til etableringen av masterprogrammene Undervannsteknologi, sam-

men med Innovasjon og entreprenørskap.
Prosjekter med medvirkning fra
NCE Subsea har mottatt mer enn
470 millioner kroner i prosjektmidler, ifølge selskapets hjemmeside.
NCE Subsea organiserer en rekke
studieturer til internasjonale messer
og konferanser. Dette skal gi deltakerne mulighet å bygge nettverk,
samtidig som de skaffer seg nyttig
kunnskap om internasjonale markeder. I tillegg markedsfører selskapet
også Bergensregionen som verdens
ledende miljø innen drift, vedlikehold og modifikasjoner av undervannsinstallasjoner.

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

Sertifisert vedlikehold av brannslokkeutstyr – on/offshore
Sertifisert vedlikehold av pusteluftutstyr – on/offshore
Sertifisert kontroll av lufftk
tkvalitet on/offshore
Sertifisert vedlikehold – trykkprøving – fylling av pustelufttbeholdere 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 for 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: SUBSEA

Statoil får levert både bunnrammer og sugeankere fra leverandører på Hel

Trykket start for A
KUTTER STÅL: Prosjektleder Geir Inge
Venes i Aker Solutions med maskinen
som skjærer ut stål.
BYGGER SUBSEA-UTSTYR. Ordfører
og prosjektledelse fra både Statoil og
Aker Solutions trykket første mandag i
mai på knappen som startet skjærebordet i verkstedet til Aker Solutions i
Sandnessjøen. Ut i andre enden skal det
komme tre enorme stålkonstruksjoner,
som skal være hjem for kontrollventilene på havbunnen vest av Røst. Gassfeltet Aasta Hansteen blir på flere måter
banebrytende på norsk sokkel, ikke
minst havdypet på 1.300 meter.
REKORD-DYPT. – Dette er en viktig
milepæl for oss. Jeg kan love vår kunde
at vi skal gjøre vårt ytterste for levere på
riktig tid, riktig kvalitet, og uten personskader, sa verkstedsjef Annbjørg
Skjerve under seremonien.
– Jeg er veldig stolt når jeg står her i
dag, sa Nord-Norge-sjef for Aker
Solutions, Kjell Are Vassmyr.
– Vi har nå passert hundre ansatte i
Sandnessjøen, av totalt rundt to hundre
i Nord-Norge. Vi hadde ikke kommet
noen vei uten at vi har med oss kunder
som er villig til å satse i nord, sa Vassmyr.
Geir Inge Venes er prosjektansvarlig
for leveransen fra Aker Solutions i
Egersund.
– Vi er glade for å starte nå. Vi har
fantastiske fasiliteter her i Sandnessjøen, og en flott arbeidsstokk. Produktene som har vært levert herfra til
når har vært på tid, til fantastisk kvalitet, og uten skader. Vi skal levere til
Aasta Hansteen innen 1. april neste år,
sa Venes.
BARE STARTEN. Helge Hagen fra Statoil er prosjektleder for subseaanskaffelsene til Aasta Hansteen-feltet.
– Utstyret dere skal bygge her er de
største komponentene som skal plasseres på havbunnen, sa Hagen og sikter
til de tre bunnrammene, hver på i
overkant av tre hundre tonn, som skal
være hjem for det finmekaniske kontrollutstyret.
– Aldri tidligere har det blitt bygd ut
produksjon på slike havdyp på norsk

STARTSKUDDET: Ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø, prosjektleder i Statoil, Helge Hagen, operatør Sten Sølve Johnsen trykker på startkna
sokkel. Derfor må utstyret spesialdesignes. Prosjektet bygger kompetanse
både i Statoil og i Aker Solutions. Vi
tror produksjon i nord vil vise seg å

være vinn-vinn for framtidige prosjekter. Dette kan være starten på noe veldig mye større, på sikt, sa Hagen.
Han mener bedrifter på Helgeland

var vært veldig positive, og aktive i den
tidlige fasen av prosjektet. 200 personer
er nå i sving i Sandnessjøen og på Mo i
Aasta Hansteen-prosjektet. Momek le-
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geland.

Aasta Hansteen
FAKTA
Kontrakt på to
milliarder kroner
■ Aker Solutions skal levere et
komplett subsea-system til Aasta Hansteen-feltet. Kontrakten
er verdt to milliarder kroner for
tre bunnrammer, sju ventiltrær,
brønnhoder, kontrollsystemer,
vedlikeholdsutstyr, og systemer
for å trekke inn rørledning. I tillegg har Statoil gitt Aker Solutions opsjoner på utvidelser av
jobben.
■ Subsea-utstyret skal som
kjent vedlikeholdes på det
kommende subsea-senteret på
Horvnes.
■ I tillegg skal Aker Solutions levere undervanns styrekabler til
feltutbyggingen for 280 millioner kroner.
■ Ledelse, ingeniørarbeid og
innkjøp vil primært bli styrt fra
hovedkontoret på Forebu. Ventiltrær skal ferdigstilles på
Tranby utenfor Drammen.
Kontrollsystemer og brønnhoder skal komme fra Aberdeen. Bunnrammene bygges
altså i Sandnessjøen og Egersund.
■ De første leveransene av
subsea-systemet til Aasta Hansteen fra Aker Solutions skal
starte våren 2015.

appen for byggingen av subsea-anlegget til Aasta Hansteen i Sandnessjøen.
verer sugeankrene til Aasta Hansteen.
TEST I DESEMBER. Rundt juletider skal
de tre bunnrammene settes sammen

med sugeanker som kommer fra Polen.
Til sammen vil konstruksjonene rage
over 25 meter. Derfor må sammenstilling og testing foregå utendørs på

FRA MO I RANA: Sugeankrene produseres av Momek for Asta Hansteen-feltet har
en innvendig dimensjon på seks meter. De blir 20 meter høye og skal veie 120 tonn
hver.
FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

FELTSENTER: Aasta Hansteen, slik feltet ser ut på tegnebrettet i Statoil med sparSKISSE: STATOIL
plattform og subsea-anlegg.
Strendene. Til denne operasjonen må
det hentes inn to svære kraner, forteller
Geir Inge Venes.

Morten Hofstad
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TEMA: SUBSEA

En klynge av leverandører til subsea-markedet er allerede på plass i Sandne

Åpnet ny levera
MALEHALLEN: Tage Jakobsen viste fram malehallen til Can Coating på Horvnes.
INVESTERING. Siste tilskudd i en gryende flora av leverandørbedrifter i
Sandnessjøen er nyskapingen Can
Coating. Firmaet er satt opp som datterselskap under servicebedriften Can
AS, med hovedkontor i Stavanger.
Can AS, som er mest kjent for å benytte folk med erfaring fra fjellklatring
og tilkomstteknikk til å drive vedlikehold på vanskelig tilgjengelige steder
offshore, har tidligere etablert seg i
Sandnessjøen gjennom oppkjøpet av
Alsten Construction.
Can AS eies 50 prosent, og ledes av,
Lars Erik Berntzen fra Lurøy.
– Det kommer til å bli betydelig
større aktivitet i basemiljøet her, sa
Berntzen da det nye anlegget til Can
Coating ble vist rundt for kunder, samarbeidspartnere og media tirsdag.
En rekke svære containerlignende
bokser er installert i hallen til Certex på
Horvnes. I boksene utføres sandblåsing, avfetting, og maling på karbon- og
syrefast stål. Til sammen er det investert rundt fem millioner kroner i utstyr.
SUBSEA. Første kundeavtale er allerede
i boks med ventilbedriften Score AS,
som nylig flyttet inn i eget verkstedbygg på Horvnes.
Can Coating ser det kommende
subsea-senteret på Horvnes som en
stor mulighet til å drive høyt spesialisert overflatebehandling.
I tillegg til avtalen med Score, er

Aker Solutions en annen partner Can
Coating har i kikkerten. Dessuten ligger Can Coating-anlegget i hallen til
Certex, som driver med forvaltning av
containere og andre såkalte lastbærere
til bruk offshore. Dette er utstyr som
utsettes for stor slitasje ved bruk, og
dermed har behov for overflatebehandling.
BREDERE SPEKTER. I første omgang
tar Can Coating sikte på å rekruttere
fire personer. Men kommer flere avtaler med kunder inn, kan staben fort bli
doblet, ifølge Berntzen.
– Sandnessjøen begynner å få et
spekter av tjenestetilbydere, som
kompletterer hverandre. Dermed blir
det mulig å ta større kontrakter, sammen, ifølge Berntzen.
Øystein Barth Heyerdahl, som hilste
nyetableringen fra industrisamarbeidet
Helgeland V&M, mener argumentet
for å sende utstyr til Bergen og Stavanger med bil for service blir stadig
svakere når viktige tjenester kan utføres
i basemiljøet i Sandnessjøen.
– Can Coating blir viktig for subseasatsinga her, sa Barth Heyerdahl.
Tekst og foto:
Morten Hofstad

GODT BESKYTET: Lars Erik Berntzen demonstrerer verneutstyr for sandblåsere.

FAKTA
Subsea-bedrifter
■ Flere bedrifter med relevans for det kommende subsea-senteret er allerede på plass i
Sandnessjøen.
■ Aker Solutions er en av tre-fire store subsea-aktører i verdensmarkedet. I Sandnessjøen
teller organisasjonen rundt 60 ingeniører og rundt 40 verkstedansatte.
■ Score AS er spesialisert på service og vedlikehold på ventiler og koblinger. Eget verksted
med rundt 20 ansatte åpnet like før jul.
■Tess AS er på plass på Horvnes med eget utsalg for slanger og rørdeler, en sentral leverandørbedrift i det norske subsea-markedet.
■ Svetek AS utdanner fagfolk, og produserer stålkomponenter.
■ IKM Minic AS driver med testing, inspeksjon, og sertifisering.
■ Bilfinger har etablert seg med eget anlegg på Horvnes, som en knoppskyting fra hovedaktiviteten på aluminiumsverket i Mosjøen.
■ Mo-bedriftene Miras og Momek vil kunne ta del i service og vedlikehold på subsea-ut-
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essjøen.

andør-bedrift
Samarbeider med NASA
TEKNOLOGI: Romfart og subsea har en
rekke fellestrekk. Statoil og NASA har
derfor innledet et samarbeid om å utvikle teknologi.
– Letingen etter olje og gass er blitt
så teknisk avansert de siste ti årene at
det nå er behov for nye løsninger og
ideer. For Statoil er dette en stor mulighet til å ta i bruk teknologi som

NASA og JPL har utviklet for de
ugjestmilde og vanskelige miljøene i
verdensrommet og anvende dem på de
like krevende miljøene man hanskes
med i olje- og gassproduksjon, sier Lars
Høier i Statoil.
Statoil skal jobbe mot Jet Propulsion
Laboratory (JPL), institusjonen som
har sendt ubemannede fartøyer langt ut

i solsystemet vårt.
– Denne avtalen er et nytt eksempel på
hvordan teknologier fra NASA og JPL
kan være til nytte for oss på jorden.
Den er også et eksempel på at samarbeid med andre industrier kan gagne
romforskningen, sa JPL-direktør
Charles Elachi da samarbeidsavtalen
ble kunngjort.

Avtalen omfatter superdatamaskiner,
materialer, robotteknologi, utvikling av
nye verktøy og kommunikasjonsmuligheter. I første omgang skal samarbeidet
løpe til 2018, med mulighet til forlengelse.

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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TEMA: SUBSEA

MER Å GJØRE: Subsea-flåten ved kai i Bergen Havn.

FOTO: MORTEN HOFSTAD

Veritas og Petroleumstilsynet ser flere utfordringer for videreutvikling av subsea-industrien.

Må vite mer
RAPPORT. Hvis målet om at stadig mer
produksjonsutstyr for olje og gass skal
kunne plasseres på havbunnen skal nås,
må flere barrierer passeres, framgår det
av en rapport Petroleumstilsynet har
fått fra DVN GL Oil & Gas.
Et gjennomgangstema er behovet for
mer standardisering av utstyr. I dag benytter de tre-fire hovedleverandørene
av utstyr i stor grad egne spesifikasjoner på tekniske løsninger, alt fra «tools»
(redskaper for håndtering under vann)
til juletrær, og annet materiell. Dette
virker fordyrende både i innkjøp, lagerhold, og service gjennom utstyrets
livsløp. Større bruk av hyllevare vil
kunne spare både tid og penger for
oljeselskapene, framgår det av studien.

klare større geografiske avstander, de
må bli billigere, mer kompakt og ha
større driftssikkerhet, ifølge rapporten.
Knyttet til forebygging av ulykker og
ukontrollerte utblåsinger på havbunnen, mener rapporten at det er gjort for
lite arbeid med å undersøke uhell som
har skjedd. Et bedre datagrunnlag vil
kunne avdekke mønster i hendelser, og
slik sett bidra til å forebygge nye uhell.
Knyttet til utvikling av olje- og gassfelt i arktiske farvann mener rapporten
at hovedutfordringene ligger i stor avstand fra land, krevende klima, og
generelt mangelfull infrastruktur.
Rørtransport over store avstander til
land fra subsea oljefelt i nord vil kreve
nye materialer og teknologi.

BRYTER BARRIERER. Subsea-feltene
Ormen Lange og Åsgard utenfor
Midt-Norge er begge banebrytende i
sin bruk av ny teknologi.
Men fortsatt mener rapporten disse
prosjektene viser behov for teknologisk
utvikling, for eksempel av kraftforsyning. El-kraft-anlegg under vann må

PILOT. Neste år skal kompresjonsanlegget på Åsgardfeltet til 15 milliarder
kroner, som Aker Solutions leverer til
Statoil, settes i drift. Prosjektet er på
mange måter en pilot for drømmen om
en komplett subsea-fabrikk. Prosjektet
følges derfor av den internasjonale industrien. Investeringen på 15 milliarder

MÅNELANDING: Kompresjonsanlegget til gassen på Åsgard-feltet plassert på
en fotballbane, et prosjekt Statoil og Aker Solutions ser på som Norges svar på månelandingen.
ILLUSTRASJON: STATOIL
er ventet å gi en merproduksjon i form
av økt utvinningsgrad, som kan ha en
tidobbel verdi.
Lykkes kompresjonsanlegget under
vann på Åsgard utenfor Nord-Trøndelag, vil dette bli ansett som et avgjørende steg mot den komplette havbunnsfabrikken, anlegg som kan erstatte

plattformer, og produksjonsskip med
tilhørende kostnadskrevende personell
og logistikk.
Morten Hofstad
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Tungt løft på Norne
Siste uka i april jobbet verdens
største offshore løftefartøy på
Norne-feltet.
UTBYGGING: Utbyggingen av subseasatellitten «Skuld» på Norne-feltet
krever ombygging om bord på produksjonsskipet som produserer på 17.
året.
Siste uka i april kom verdens største
løftefartøy, kranlekteren Saipem 7000,
til feltet for å løfte om bord en 163
tonn tung modul. Modulen har varmevekslere som skal øke temperaturen på
brønnstrømmen fra Skuld før den blir
separert på Norne. Spesielt brønnen
med navnet Dompap, som er tungolje,
trenger stimulans for å strømme lettere.
– Selve løfteoperasjon ble gjennomført uten hendelser, og på kortere tid
enn opprinnelig planlagt. Vi fikk gjennomført alle de planlagte jobbene sikkert og effektivt, sier plattformsjef på
Norne, Otto-Martin Mikalsen i en internmelding.
Morten Hofstad
VERDENS STØRSTE: Kranlekteren Saipem 7000 løfter om bord en 163 tonn tung modul på Norne siste uka i april.
FOTO: STATOIL

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

PETRO PULS NR 2 – 2014

20

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.

BASEUTBYGGING: Logistikk og service bygges opp på Horvnes i Sandnessjøen. Bildet viser det pågående arbeidet med
utvidelse av baseområdet.
FOTO: KARI-ANN DRAGLAND STANGEN
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OR NORDLAND
KOMMER: Plattformen til Aasta Hansteen feltet, her i forhold til Helgelandsbrua.
MONTASJE: ARNT JOHANSEN

MIDT I LIVET: Norne-feltet (Norneskipet).
FOTO: HARALD PETTERSEN

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

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

KARTILLUSTRASJON: KARSTEIN ARNTSEN
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TEMA: BP

Driftsdirektøren på Skarv ser stor verdi i kortreiste
servicetjenester.

Fikk lokal
hastehjelp
FULL DRIFT. Produksjonen på Skarvfeltet vest av Sandnessjøen ble startet
nyttårsaften 2012. Etter snart halvannet
år med pumping av olje og gass, mener
operatørselskapet BP at driften har
kommet i gjenge.
Første kvartal 2014 lå den gjennomsnittlige daglige produksjonen av olje
og gass på 151.800 fat olje-ekvivalenter.
– Dette betyr at vi leverte mer enn
målet vårt for første kvartal, til tross for
at vi har hatt en del ekstraordinære utfordringer i anlegget vårt, sier driftsdirektør Marie Ravnestad.
FØRSTE FASE. Den første driftsfasen
har lært BP verdien av kortreiste servicetjenester.
– Vi ønsker oss gode støttespillere
rundt driftsmiljøet vårt i Sandnessjøen,
sier Ravnestad.
BP har valgt en desentralisert driftsstruktur med en egen landorganisasjon i
Sandnessjøen, tett samlokalisert med
leverandører som Aker Solutions og
Helgeland V&M.
– Grensesnittet mot våre leverandører er viktig, å bygge tillit over tid, sier
Ravnestad.
Fortsatt dukker det opp større og
mindre tekniske utfordringer som må
løses i det kompliserte anlegget et slikt
gass- og oljeproduserende skip utgjør.
– Stadige vurderinger av avvik og risiko tilhører hverdagen for et felt i
drift, sier Ravnestad.
Hun sier dette samspillet fortsatt er i
emning, gitt at BP har nasjonale rammekontrakter med enkelte leverandører, som kan gi stordriftsfordeler, samtidig som de lokalt baserte bedriftene
kan yte raske og tidskritiske leveranser.
– Lokale leverandører må bygge historikk på god kvalitet og responstid. Vi
har etterhvert en lang liste over gode
eksempler på tilfeller som har gitt oss
fordeler av å knytte driftsmiljøet nært
opp til leverandørene, sier Ravnestad.
RASK RESPONS. Nylig oppsto feil i
glykol-anlegget på Skarv, utstyret som
sørger for frostvæske mot isdannelser i
gassrørledninger.
– Momek i Mo i Rana maskinerte
nye koblinger på kort varsel. Den raske

KORTREIST: Supplybåten Island Chieftain henter og bringer varer og utstyr til
Skarv-skipet.
leveransen hindret sannsynligvis at vi
fikk en uplanlagt stans og måtte stanse
gassproduksjonen, sier Ravnestad.
Etter en runde i fjor høst med revisjonsstans som følge av at flere tusen
muttere i prosessanlegget var levert fra
verft med feil kvalitet, opplevde Skarvorganisasjonen på denne siden av årsskiftet at festene av topplokk på lagertankene for olje på skipet ikke holdt
mål.
– Boltene var ikke i henhold til design, sier Ravnestad.
Feilen ble oppdaget på selveste julaften, etter at en gasslekkasje ble observert fra en av tanklukene. Gassdetektorer i området slo ikke ut på lekkasjen fra
tankluken, fordi lekkasjen i seg selv var
liten. Imidlertid var potensialet i situasjonen slik at det var nødvendig å ta
tak i problemet for å redusere risikoen,
og innfestingen på den tankluken som
hadde en lekkasje ble derfor utbedret
umiddelbart, forsikrer Ravnestad og
sier at dette aldri forårsaket utslipp til
sjø. I løpet av januar ble også innfestingen på de resterende tanklukene modifisert slik at risikoen igjen ble tatt ned
til normalt nivå.

forårsaket en mer omfattende driftsstans var feil i tilbakeslagsventiler på
gassanlegget.
– Fire slike ventiler ble skiftet ut.
Slike tilfeller koster mye ekstra innsats
for organisasjonen å håndtere, men ble
løst uten nevneverdig nedetid og kostet
i dette tilfellet også en del nedetid på
produksjonen, forteller driftsdirektøren. Men også dette problemet ble
håndtert godt av organisasjonen slik at
produksjonstapet ble begrenset.
Så langt i år har Skarv hatt en rapporterbar personskade, der en ansatt fikk
en tung gjenstand på foten, ifølge
driftsdirektør Marie Ravnestad.

EN SKADE. En annen sak som kunne

Morten Hofstad

SJEF: Driftsdirektør i BP for Skarv, Marie
Ravnestad.

ENORMT ANLEGG: Prosessanlegget på Skarv-skipet er b
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SIGNATUR: Helgeland V&M får mer å gjøre for BP, fra venstre daglig leder Øystein
Barth-Heyerdahl, Olav Botn, og informasjonsdirektør Olav Fjellså i BP.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Utvider
samarbeid
BP utvider lokal samarbeidsavtale om vedlikehold til å omfatte innkjøp.
INDUSTRI: De tre første årene av kontrakten Helgeland V&M fikk med BP,
om å drive vedlikehold og modifikasjoner på Skarv-feltet, er omme. Nå
benytter BP retten de har hatt i kontrakten til å forlenge oppdraget med to
nye år.
Erfaringene fra de første tre årene er
14 millioner i omsetning de siste månedene i 2011, 130 millioner i 2012, og
rundt 100 millioner i 2013, til sammen
240 millioner. Så langt i år har BP utfakturert 20 millioner til Helgeland
V&M.
Den opprinnelige kontrakten garanterte 20 millioner hvert år. Tallene viser
at oppdragsmengden til de samarbeidende bedriftene på Helgeland har
blitt fire ganger større, enn kontrakten
skulle tilsi.
Omsetningen fordeler seg omkring
50-50 mellom innkjøp og timeforbruk
på mannskaper. Daglige leder i Helgeland V&M, Øystein Barth-Heyerdahl
konstaterer at i toppåret 2012, medførte BP-kontrakten 90 utførte årsverk i
lokale bedrifter. Over tre år er tallet
rundt 120 årsverk.

ALLE FOTO: BP

INNKJØP. Nå bygger Helgeland V&M
ut samarbeidet med BP gjennom å
overta innkjøpsfunksjoner for varer og
tjenester til Skarv.
– 250 bedrifter over hele landet er
allerede prekvalifisert av oss som leve-

randører til Skarv, sier Olav Botn.
Dette samarbeidet mener de er direkte resultat av at BP har en egen
organisasjon i Sandnessjøen, i samme
bygg som Helgeland V&M.
– Nå sikrer Helgeland V&M at vi får
leveranser til riktig tid, pris og kvalitet,
sier Olav Fjellså i BP.
– Vi oppdager stadig nye ting vi kan
løse i fellesskap, områder vi ikke så da
kontrakten ble inngått. Nærheten til
vår organisasjon er sentralt i dette, sier
Fjellså.
MULIGHETER. Olav Botn og Øystein
Barth-Heyerdahl ser ingen begrensninger i hvilke kunder de kan jobbe
mot, selv om BP i dag er helt dominerende.
– Skarv gir oss en historikk og referanse i arbeid mot andre aktører, sier
Barth-Heyerdahl.
– BP ga oss sjansen, et lodd. De hadde tro på oss. Dette er en kjempeviktig
sak, sier Olav Botn.
Nå som Skarv-feltet er kommet i
gjenge med daglig drift og løpende
vedlikehold, flyttes oppmerksomheten
over mot neste nivå av ringvirkninger,
subsea.
– Vi er veldig glade for at Statoil ble
med oss på denne satsingen. Hvis lokalt
basert industri kan tilby det som vil
trenges for å utvikle vedlikehold og
reparasjoner på subsea-utstyr, så er det
en veldig spennende mulighet, sier
Fjellså.
Morten Hofstad
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TEMA: BP

STYRER FRA LAND: Plattformsjef Eivind Thorbjørnsen med en modell av Skarv-skipet.

En av de virkelige veteranene i norsk offshorenæring gikk i land. I
Sandnessjøen.

Tørt land for
offshoremann
40 ÅR. Plattformsjef Eivind
Thorbjørnsen (59) fra Karmøy startet
offshorekarrieren innenfor boring
utenfor Vest-Afrika i 1974. Etter ca 40
år med spennende jobber ute i havet,
har Thorbjørnsen gått i land, for godt.
Da BP satte opp driftskontoret i
Sandnessjøen for Skarv-feltet, var planen at fire plattformsjefer skulle gå
turnus som leder av kontoret, ett år i
slengen. Etter at Thorbjørnsen var med
på ferdigstilling, feltoppkobling, og
produksjonsstart på Skarv nyttårsaften
2012, sto han om bord som plattformsjef til september i fjor. Tilbudet om å
lede kontoret på Horvnes har blitt til
noe langt mer enn ett års pause fra
pendling ut på feltet.
GODT MILJØ. En viktig inspirasjon er
arbeidsplassen, med kollegene, og det
gryende leverandørmiljøet rundt
Skarv-organisasjonen i Sandnessjøen.
– Vi blir møtt med en enestående

imøtekommenhet og serviceinnstilling,
som inspirerer til å utvikle et driftsmiljø, sier Thorbjørnsen.
– Kvalitet, god responstid, og veldig
god service, er de tre karakterene BPlederen uoppfordret deler ut til leverandørene på Helgeland.
Han kan fortelle flere historier om
hvordan feil på produksjonskritiske
komponenter ute på Skarv-skipet har
kommet i land på ettermiddagen, hvorpå bedrifter i regionen har brukt natta
på å løse problemet, og nytt fabrikkert
utstyr kunne sendes ut igjen neste
morgen enten med båt eller helikopter.
Thorbjørnsen nevner blant annet Helgeland V&M og Aker Solutionssamarbeidet i Sandnessjøen. Disse leverandørene har steppet inn og løst
oppgaver, som ellers hadde måttet fikses fra Sør-Norge eller utlandet.
– Vi får mange varer og tjenester vel
så hurtig her, som annen leverandørindustri kan skaffe. Imøtekommenheten

vi opplever her er veldig bra, sier offshoreveteranen og minner om at han
har sett en del gjennom fire tiår i bransjen.
BP har hatt en uttalt strategi å bidra
til lokal leverandørutvikling på Helgeland gjennom Skarv-prosjektet. En
videreutvikling av denne målsettingen
er en sentral oppgave for lederen av
driftskontoret i Sandnessjøen, noe
Thorbjørnsen uttrykker stor tilfredshet
med å jobbe med.
BLIR VÆRENDE. Eivind Thorbjørnsen
møtte livet på sjøen for første gang som
16-åring. Ferdig utdannet fra maskinog skipslinja i Haugesund og Stavanger
Tekniske skoler tidlig på 1970-tallet,
lokket den spirende norske offshorenæringen. Etter den første erfaringen
på rigg i Glomar Drilling, eid av Howard Hughes, gikk veien til en periode
på ti år i Elf. Så fulgte 13 år i BP, og 13
år i ExxonMobil. I denne perioden var

KONTROLLROMMET:Thorbjørnsen
og kollegene i BP-organisasjonen i
Sandnessjøen følger med på alt som
skjer offshore fra driftssentralen på
Horvnes.

Thorbjørnsen blant annet med på å
starte opp produksjonen på felt som
Frigg, Ula, Gyda, Jotun, og Ringhorne.
Til sist gikk altså veien tilbake til BP, og
Skarv-prosjektet.
Hvor lenge han blir værende på
Helgeland lar han stå åpent.
– Jeg har fått meg landkontrakt. Her
skal jeg bli værende resten av karrieren,
sier Thorbjørnsen på kontoret, som har
panorama utsikt vestover Helgelandskysten. Sammen med kona Gunn Karin
har BP-lederen skaffet seg bolig som
også har en fantastisk utsikt over Sandnessjøen havn og innseiling.
Eivind Thorbjørnsen trives med
fisking, og har fått seg tilgang til båt,
som seg hør og bør for en offshoremann. Han uttrykker stor tilfredshet over
livet som nordlending.
Tekst og foto:
Morten Hofstad
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TEMA: BODØ

RULLER UT KANONEN: Fylkesråd for næring, Arve Knutsen, mener at Bodø og Nordland fortsatt kan skaffe seg nye, store etableringer innen oljenæringen. – Men da
må det komme nye selskaper til, som får tildelt lisenser, sier han.
FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

– Vi som region er beredt til å få en større del av kaka.

Bodø jakter ikke
lenger på spurv
HANDLEKRAFT. – Fylkeskommunen
skal være døråpnere og tilretteleggere
for næringslivet. Og vi ønsker å være i
forkant, sier fylkesråd for næring, Arve
Knutsen (Krf).
Nordland fylkeskommune viste at de
hadde handlekraft da Widerøe ble solgt
til Torghatten for et par år siden, og
hovedkontoret med 650 ansatte holdt
på å forsvinne ut av Bodø. Da gikk de
inn og kjøpte nok aksjer til at de fikk
sikret at arbeidsplassene ble i fylkeshovedstaden.
STØRRE KAKESTYKKE. Knutsen er
imidlertid realist når det gjelder den
rollen Bodø by kan spille for oljebransjen i den nærmeste fremtiden.
– De store selskapene har jo allerede

etablert seg i Harstad. De etablerer seg
neppe flere steder i Nord-Norge. Det
må i så fall bli andre selskaper, om de
får lisenser. Da kan Bodø være et godt
alternativ. Vi som region er beredt til å
få en større del av kaka. Det er bare totre steder i Nord-Norge i dag, som kan
huse en fullverdig driftsorganisasjon,
og Bodø er en av dem. Vi er et kraftsentrum. Men fylkestinget har sagt at
nå er det Sandnessjøen som skal gjelde
på vedlikehold og oljeservice. Vi ønsker
ikke å skape noen konkurranse for dem,
sier Knutsen.
FOR PASSIV. Fylkesråden mener at
Bodø-regionen bør komme mer på
banen overfor olje- og gassbransjen i
fremtiden.

– Mener du at de har vært for passive?
– Jeg opplever vel at Bodø som kommune ofte går for stille i dørene, for at
de ikke skal trå nabokommunene på
tærne. Slik det er nå er vi i samme situasjon som Sogn og Fjordane. Der skjer
det mye sør og nord for dem, men ingenting hos dem selv.
I Bodø er det en rekke bedrifter som
har jobbet i mange år for å posisjonere
seg mot offshore og oljeindustrien.
– Men per i dag er det i første rekke
oljevernberedskap vi kan bidra med.
FOLKEKRAV. Både næringsliv og
politikere i Bodø ønsker at blokkene i
LoVe-regionen skal åpnes for utvinning så snart som mulig.
– Hva mener du må til for å få åpnet

disse blokkene?
– Lokale ringvirkninger er ikke bare
et politisk krav. Det er et folkekrav! Det
vi ser, er jo at det blir mye mindre
ringvirkninger enn man kunne forvente, ut fra den aktiviteten som allerede foregår rett utenfor stuedøren vår.
Men i tillegg må næringslivet her sørge
for å skaffe seg den kompetansen og de
sertifiseringene som kreves. Det har jeg
reist fylket rundt og forsøkt å fortelle
dem. Forøvrig viser jeg til Asta
Hansteen-utbyggingen, der jeg mener
at landsdelene har den kompetansen
som trengs, og der prisen ikke var avgjørende for hvor jobben skulle plasseres, avslutter Knutsen.
Rune Kr. Ellingsen
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I 2008 etablerte Tord Kolstad rederiet Nor Supply Offshore AS i hjembyen B

Offshore-event
ØVELSE: Fra en øvelse sammen med sysselmannen utenfor Svalbard. Kolstads fartøy til høyre.

SATSET: Tord Ueland Kolstad valgte å
satse på offshore for noen år siden. Det
har han lyktes med, selv om starten var
tøff. – Vi hadde jo ikke noe erfaring med
dette. Men etter hvert får man nettverk
og kontakter, og nå har det løsnet, konstaterer han fornøyd.
STARTET MED EIENDOM. Kolstad slo
seg opp på eiendomsutvikling på 90tallet, og så tidlig potensialet for å satse
innen offshore.
– Det skal gjøres gigantiske investeringer i Nord-Norge i årene som kommer. Potensialet er enormt, fremholder
han.
Å starte for seg selv fra scratch slik
Kolstad gjorde, krever kapital. Mye kapital. Han startet med to PSV-fartøyer
og en førstegangsinvestering på rundt
90 millioner. Siden har det blitt to fartøyer til .
– Jeg er gründer. Jeg er ekstremt
opptatt av business. Det er mitt fokus.
Og energimarkedet er verdens sterkeste og viktigste. Det ligger store muligheter i oljebransjen i årene fremover,
også i nordområdene, sier han.
– Men det er vel ikke alle som kan
fremskaffe kapital i slike mengder som du

I SYDLIGERE FARVANN: Fartøyene hans tar oppdrag over hele verden. Her er
det NSO Spirit som ligger til kai ved øya Curacao i Karibia og venter på last.
FOTO: PRIVAT

har klart?
– Det finnes alltid kapital til gode
prosjekter. Men også der må det gjøres
en jobb i nord i årene som kommer.
TUNG START. Rederiet startet sin virksomhet i 2008, akkurat da finanskrisen
la seg som en mørk sky over verden.
Det føltes.
– Det var tøft i noen år etter 2008.
Forskjellene mellom topp og bunn i
denne bransjen er så dramatiske. Men i
år har det løsnet, og vi har fått kont-

rakter med et italiensk selskap. Første
kvartal i år har vært fantastisk for oss.
Målet er jo å skape høye resultater.
Kolstad understreker at suksesskriteriene for å etablere seg i denne bransjen, er timing, stayerevne og nettverk.
– Jeg hadde ingen erfaring med dette
da jeg startet opp. Men jeg startet
ganske forsiktig, og er i en oppbyggingsfase. Dette er et internasjonalt
marked, og båtene mine har vært både i
Sørøst-Asia og Europa på oppdrag. I
Nord-Norge snakkes det veldig mye

OFFENSIV: Satsningen på offshorefartøyer har vært offe
om lokalisering. Men oljeselskapene
har mest fokus på hvordan man kan
løse oppgavene. Nå har jeg holdt på i
noen år, og det har gitt meg verdifull
erfaring.
VIL HA MER. Han er klar på at investeringene i oljebransjen har gitt mersmak.
– Olje er en ressurs vi både trenger
og ønsker. Det skal gjøres gigantiske
investeringer i Nord-Norge de neste
årene. Men om vi ikke tar tak i dette
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Bodø. Der har han fire fartøyer.

tyr i Bodø

ENDRET STRATEGI: Bodø kommune har endret strategi etter at Lofoten og Vesterålen fortsatt ikke er
åpnet for leteaktivitet, sier prosjektleder Anne-Britt Norø i Bodø
kommune.
FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

Trenger økt
aktivitet i
Norskehavet
– Interessen for Norskehavet er sterkt dalende. Dette
tar vi til etterretning.
– Men vi er skuffet over avgjørelsen om fortsatt stenging av Lofoten og Vesterålen, sier prosjektleder Anne-Britt Norø ved Petro
utviklingsprogram hos Bodø kommune.
– Stortinget har vedtatt at Nordland VI ikke skal gjenåpnes for
aktivitet og at områdene utenfor
Lofoten og Vesterålen ikke skal
konsekvensutredes i denne perioden.
PROSJEKTER. Hos Bodø kommune
har man flere ulike prosjekter på
beddingen, for å tiltrekke seg aktivitet.
– I Bodø har vi vedtatt tre områder som skal ha hovedfokus i år
etter at Stortinget har vedtatt at
områdene utenfor Salten; det vil si
Nordland VI ikke skal gjenåpnes
for aktivitet. Det er overvåkning,
beredskap og sikkerhet, det er leverandørindustrien, og i tillegg
skal vi drive med langsiktig tilrettelegging av arealer og transport,
forteller Norø.
Andre satsinger er avhengig av
at Nordland VI, VII og Troms II
åpnes.
– Det skjer neppe i inneværende
periode. Det er negativt - for hele
fylket.

ensiv. Kolstad og teamet hans startet med to fartøyer i 2008, og har nå fire båter på utleie.
lokalt, skjer det ingenting. Vi mangler
det private initiativ. Selv er jeg på jakt
etter nye investeringer i oljebransjen i
årene som kommer. Det er nok av ordførere som reiser rundt og forteller
hvor fin natur vi har her nord
Tekst og foto:
Rune Kr. Ellingsen

Bodø
■ Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland fylke. Byen talte 49.040 innbyggere den 1. januar
2014, og er Nordlands største by og kommune målt i antall innbyggere. Bare Tromsø har
flere innbyggere i Nord-Norge.
■ Bodø har utviklet seg til å bli et moderne service- og kommunikasjonssentrum. Bodø er
en av byene i Nord-Norge med lengst tradisjon innen høyere utdanning, og her ligger
blant andre Universitetet i Nordland og flere videregående skoler.
■ Bodøs næringsliv er svært mangfoldig. Det består av industri, IT, elektro, handel,
bank/finans, økonomi, forsikring, rederier, marine næringer, advokater, reiseliv, transportører, ingeniørselskap, entreprenører, flyselskap, kunnskapspark, matproduksjon, kulturnæringer, media- og kommunikasjonsbyråer og forskning.

JOBBER FOR ÅPNING. Norø trekker frem Bodøs ambisjoner og
planer innen beredskap som ytterligere et argument for å åpne de
kontroversielle områdene.
– Skal de åpnes, må vi ha ekstra
beredskap og overvåking på plass.
Vi satser internasjonalt på noen
satsinger og vi planlegger økt beredskap regionalt. Salten IUA (Interkommunalt utvalg for akuttberedskap) har ansvar for kommunene i Salten, samt Værøy og Røst.
Det er viktige områder i forhold
allerede tildelte blokker, samt
skipstrafikk til og fra Narvik.
– Er det realistisk å tro at LoVe blir
åpnet snarlig?
– Det vil jeg ikke spekulere i,
men sannsynlig ikke. Men det er jo
stort flertall på Stortinget for å
åpne.
Rune Kr. Ellingsen
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HELT NYTT: Saura havn er Bodø havns nye store prosjekt. Det utredes nå, og blir
liggende i nabokommunen Gildeskål like sør for byen. Her er området fotografert
fra sør, med Bodø i det fjerne.

SVÆR: Slik ser selve brønnkapslingsenheten ut. Den veier massive 25 tonn og skal
kunne transporteres med båt eller fly på meget kort varsel.

VIL VÆRE MED: Bodø havn har hatt mye besøk av supplybåter i vinter, som foretar mannskapsskifter
skapshovedstad for nordområdene, forteller havnesjef Ingvar M. Mathisen.

– Hos oss er det «cap and contain» som er hovedfokus i strategien mot oljeb

Skal bli hovedst
ARKTISK BEREDSKAP. Bodø havn har
gjennomført store utbygginger de siste
årene. Nå planlegges det blant annet en
splitter ny industrihavn i Saura i Gildeskål. Men det prosjektet som nå står
på trappene, er den såkalte «Cap and
Contain»-basen.
Kort fortalt er det et sett av mobile
beredskapsmoduler som skal brukes til
å stoppe ukontrollerte utblåsninger og
oljelekkasjer ute på havet. Modulene er
av enorme dimensjoner, og krever både
havnefasiliteter og tilgang til en lang
rullebane i nærheten.
– Vi har ambisjon om å bli hovedstad

for beredskap og sikkerhet for nordområdene, der «cap and contain»
enheten (eller brønnkapslingsenheten)

vil være grunnsteinen. Vi har veldig
mye kompetanse på dette i byen. Hovedredningssentralen, 330-skvadronen

FAKTA
Cap and contain
■ Bodø blir base for den internasjonal oljeindustriens beredskap innen såkalt cap and
contain-teknologi, et system for å kapsle inn oljeutslipp etter ulykker.
■ Systemet er egnet for å håndtere akutte utslipp fra brønner og er bygget for å kunne
dekke en rekke forskjellige vær-, sjøforhold og oljetyper. Det skal kunne håndtere brønntrykk opp til 15 kpsi, rater inntil 100.000 fat olje og vanndyp ned til 3.000 meter.
■ Over hele kloden vil det kun bli etablert fire slike baser, som hver skal dekke enorme
områder. I Singapore, i Brasil, i Sør-Afrika – og i Nordlands hovedstad Bodø.
Kilde: DNV, Bodø Nu

og Forsvaret har alle baser og kompetanse her, som vi ønsker å trekke på,
sier Mathisen.
«TEGE». Mathisen har klare ambisjoner
for hva Bodø havn må gjøre.
– Med økt oljeaktivitet i nord må vi
også ha økt beredskap. Vi ønsker å ta på
oss det overordnede ansvaret for dette i
Nord-Atlanteren. «Cap and Contain»
er det største konkrete prosjektet vi
jobber med akkurat nå.
Bodø havn ser også andre store muligheter for å utnytte Bodøs status som
trafikknutepunkt.
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– Bodø lufthavn har
mange muligheter
Også Avinor har store forventninger til Cap and Containbasen som kan havne i Bodø.
TUNG LAST. – Dette utstyret må kunne
flyttes fort. Modulene består av store
komponenter på opptil 25 tonn. I Bodø
har vi en rullebane på 2.794 meter, og
kan ta ned det meste av flytyper som
kan ta denne typen last, forsikrer sikkerhets- og kvalitetssjef Håvard Breivik
ved Avinor Bodø.
VIL FLYTTE FLYSTRIPEN. – Bodø er et
enormt bra trafikknutepunkt. Vi har
flyplass, gode havnefasiliteter og jernbane.
– Hvordan vil Forsvarets flytteplaner
påvirke dere?
– Vi har mange muligheter, men også
mye usikkerhet. For eksempel rundt
Forsvarets fremtidige tilstedeværelse
her. Men rullebanen er der den er, og vi
kan løse de fremtidige transportoppgavene våre med den. Bodø by ønsker å
flytte flystripen litt lenger sør. Men det
er et politisk prosjekt, og ikke noe jeg
vil gå inn på, sier Breivik.

r der. – Men det vi fokuserer på akkurat nå, er å få en cap and containbase her. Vi skal bli bered-

VIL UNDERSTØTTE. Ved Avinors kontorer er det altså koordinering med
Bodø havn av oljevernprosjektet Cap
and Contain som står i hovedfokus for
tiden.
– Cap and Contain er på tur hit, og
Bodø er tiltenkt en rolle der i forbindelse med olje- og gassutbyggingene i
Nord-Norge. En av grunnene til det er
at vi har denne flyplassen, der vi kan ta
ned store, tunge fly. Men vi ønsker
selvsagt å understøtte alle ulike initiativer, også innen olje og gass.
– Vi har satt av områder og gjort dem
klare for videreutvikling. Disse kan
brukes til både olje/gass og andre typer

KLARE: – Vi har mange muligheter. Cap
and Contain er på tur hit, og dette prosjektet er hovedfokus for oss for tiden, i
samarbeide med Bodø havn, forteller
sikkerhets- og kvalitetssjef Håvard Breivik.
industri, avslutter sikkerhets- og kvalitetssjef Håvard Breivik ved Avinor
Bodø.
Rune Kr. Ellingsen

FAKTA
Avinor Bodø
■ Bodø Lufthavn ligger ytterst på Bodøhalvøya i Bodø kommune. Bodø lufthavn
betjener det tradisjonelle landskapet
Salten, som utgjør Bodøregionen. Den er
i tillegg en av Norges stamlufthavner.
■ I 2011 ble Bodø lufthavn trafikkert av
over 1,7 millioner passasjerer og 50 000
sivile flybevegelser. Dette gjør den til
Norges sjette største lufthavn målt etter
passasjerantall og flybevegelser.
■ Lufthavna har en rullebane på 2.794
meter, samt en militær rullebane og en
taksebane.
Kilde: Wikipedia

bransjen, forteller havnesjef Ingvar M. Mathisen.

tad i beredskap
– Vi har skaffet oss økt kaitilgang i
det siste, vi har flyplassen og vi har
Nordlandsbanen. I tillegg arbeider vi
sammen med mange aktører for å få
etablert ny linje som erstatter for
«Tege»-konseptet. Altså et containerskip som skal forlenge frakt av containerlast fra Oslo via Nordlandsbanen og
sjøveien til resten av Nord-Norge.
HELT NY HAVN. Men det største prosjektet er ennå ikke helt klart til å lanseres.
– Sammen med Gildeskål kommune
og Sjøfossen Næringsutvikling holder

vi på og etablerer et selskap som skal
vurdere muligheten for å bygge en helt
ny industrihavn i Saura, på andre siden

av fjorden. Dette området har store
landarealer og stor dybder helt inn til
land, avslutter han.

FAKTA
Bodø havn
■ Bodø havn ligger strategisk til midt i Nordland. Innenfor en radius på 500 meter finnes
jernbaneterminal, havneterminal, fergeterminal, godsbilterminaler, fryselager, lagerhotell
og øvrige lagre. I tillegg finnes stamflyplass tre kilometer unna.
■ Bodø havn er en av sju havner i Norge som er anerkjent av regjeringen som særlig viktig i
det overordnede nasjonale transportnettverket.
■ Bodø havn har store utviklingsplaner de neste årene, både i selve Bodø og i nabokommunen Gildeskål.
Kilde: Bodø havn

Kostnader og byggeplaner er ennå
ikke kartlagt. Hovedformålet med selskapet nå er å vurdere mulighetene for
å etablere en slik industrihavn basert på
tilgjengelig areal, kostnader, tidsaspektet og ikke minst marked.
Tekst og foto:
Rune Kr. Ellingsen
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MODERNE: Moderne verkstedhaller må til for å gjøre produksjonen effektiv.

BEGGE FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

– Vi begynte i 1983, så vi er vel for veteraner å regne, sier administrerende direktør Andrew Annely.

Superveteranene
på Rapp Bomek
DYR LOGISTIKK. Verkstedet på Burøya
leverer brann- og eksplosjonssikre
dører til både on- og offshoreinstallasjoner over hele verden. De er faktisk
ledende på sitt felt i hele verden.
– Vårt «offshoreeventyr» begynte
tidlig på 1980-tallet. Siden den gang
har vi bygget opp et marked som knapt
eksisterte før. Det er jo selvsagt en del
logistiske utfordringer ved å ligge i
Bodø. Kostnadsmessig er det ikke ideelt, siden vi må frakte råvarene våre helt
opp hit, og det ferdige produktet sørover igjen. Men i dag spiller det knapt
noen rolle hvor man er hen, sier Annely. Han er opprinnelig britisk, men
snakker kav Bodøværing etter mange år
i byen.
Han forteller at det norske markedet
for dørene til Rapp Bomek er viktig,

VETERAN: Andrew Annely er direktør
ved Rapp Bomek. Bedriften startet sitt
«oljeeventyr» for over 30 år siden, og har
skapt sitt eget marked fra bunnen av.
men like viktig er det internasjonale
markedet.
BODØ-STAVANGER. Også Annely ser

lyst på fremtiden for landsdelen, selv
om utfordringene står i kø.
– Vi vil jo ha mer aktivitet i NordNorge. Men det er ikke avgjørende for
oss og vår virksomhet. Vi har verkstedet
vårt her, og et velfungerende samferdsels- og transportopplegg.
–Hvilke fremtidige muligheter ser du
for deg for landsdelen?
– Jeg ser for meg at man kan bygge
opp en del leverandørindustri. Men
noen bonanza blir det ikke. Bodø kan
bli som Hammerfest, men aldri Stavanger. Men hvordan det kan bli om
20-30 år er det vanskelig å spå om,
konstaterer Annely.

ifølge direktøren.
– Man må sette seg inn i de kravene
som settes til leverandører, og sørge for
å ha et produkt der man både kan
dokumentere kvalitet, egenskaper og
pris.
– Hva med tilgangen til fagekspertise?
– Før hadde vi god tilgang, og en
egen yrkesskole for sandblåsere og
malere. At en del av disse linjene ble
flyttet ut i distriktene, har faktisk gjort
at vi fikk dårligere tilgang til fagfolk og
lærlinger. Det er et eksempel på det
motsatte av hva man må gjøre dersom
Bodø som by skal lykkes i denne industrien.

DÅRLIG UTDANNINGSPOLITIKK. De
viktigste suksesskriteriene for å lykkes
er like enkle som de er vanskelige,

Rune Kr. Ellingsen
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Universitetet i Nordland utdanner 900 til 1.000 studenter hvert år. Mange a

Starter med ingeni
SER FREMOVER: Rektor Pål Pedersen
ved Universitetet i Nordland satser både
på tekniske og maritime utdanninger, i
tillegg til sikkerhet og beredskap. – Vi
utdanner folk som skal ut i arbeidslivet
om fem til ti år. Da er vi nødt til å se
fremover, og tenke helhetlig, sier han.
STARTER OPP. Petro Puls møter Pedersen på hans kontor på den topp
moderne campusen på Mørkved, noen
kilometer utenfor Bodø. Høgskolen i
Bodø fikk universitetsstatus i 2011, og
har i dag cirka 6.000 studenter og 500
ansatte. Men tekniske fag har de ikke.
– Vi har aldri hatt tekniske utdanninger. Så vi har i mange år samarbeidet med Høgskolen i Narvik om dette. I
år starter vi opp med ingeniørutdanninger både her og på Mo, med 30 studenter på hvert sted. Samtidig sier
oljenæringen at ja, vi trenger ingeniører. Men vi trenger også mange andre
typer kompetanse, sier Pedersen.
Både Energy Management og Sustainable Management er populære studier som rekrutterer til olje- og energibransjen.
– Slik jeg kjenner oljenæringen,
synes jeg at de har vært relativt flinke til
å rekruttere lokalt i landsdelen.
I DIALOG. Som ved Høgskolen i Narvik, satser også UiN på å kommunisere
med oljebransjen for å finne ut hvilke
behov de kommer til å ha i fremtiden.
– Vi er i jevnlig dialog med dem, og
har tatt til dels store forskningsoppdrag
for dem innen blant annet marinbiologi. Nordlandskysten er jo temmelig
jomfruelig i forskningssammenheng,
sier Pedersen og nevner i fleng korallrev og mikroorganismer.
– Slik bidrar oljenæringen til at vi får
økt kunnskap om våre nærområder.
Helt uten støy har ikke samarbeidet
med Høgskolen i Narvik vært. For en
stund siden gikk tidligere rektor Jarle
Aabakke ved Universitetet i Tromsø ut
og hevdet at «skjulte krefter» ved UiN

VOKSER: Universitetet i Nordland i Bodø kan skryte av topp moderne og nye lokaler. Kanskje Norges mest hensiktsmessige campus. Per i dag hu
fylket.
forsøkte å sluke Narvik, for å få kloa i
teknologimiljøet deres. Begge universitetene ønsker å være ledende i NordNorge, og begge ønsker seg teknologimiljøet i Narvik.
– Pedersen, har UiN ambisjoner om å
overta Høgskolen i Narvik?
– Nei, det har vi ikke. UiN har et
meget godt og tett samarbeid med
Høgskolen i Narvik, blant annet har

I år starter vi opp med ingeniørutdanninger både her og på Mo, med 30 studenter på hvert sted.
HiN hatt tilbud om forkurs ingeniør
både i Bodø og i Mo i Rana ved UiNs
lokaler. De som måtte hevde at forholdet mellom UiN og HiNhar vært pre-

get av konflikter, kan ikke kjenne til
hvordan vi har samarbeidet de siste åra.
Dette samarbeidet har blant annet bidratt til nye treårige ingeniørutdan-
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av dem havner i oljebransjen.

iørstudier
KLAR TALE: – Ønsker man å få med nordnorsk næringsliv fremover, må kontraktsregimet til de store selskapene legges om. I dag selger man totalentrepriser til store aktører, der lokale blir valgt som underleverandører, sier Einar
Jørgensen i Elektro Bodø AS.

– Lokalt eierskap
er nøkkelen
Eierskap er viktig for at NordNorge skal få sin del av verdiskapingen, mener Einar Jørgensen i familiebedriften
Elektro Bodø AS.

ser det unge universitetet 6.000 studenter og 500 ansatte fordelt på flere campuser rundt i
ALLE FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN
ninger i Bodø og Mo i Rana som starter
med 30 studieplasser på hvert sted fra
høsten 2014.
SATSER MARITIMT. UiN ligger rett
ved de maritime utdanningene ved Bodin videregående skole. Dette er også et
satsningsområde for universitetet.
– Vi har lenge sett behovet for å utvikle de maritime fagene. I dag er det et

krav at skipsførere skal ha høyere utdanning, både innen ledelse og logistikk, i tillegg til å være i stand til å føre
fartøyet. I tillegg har vi laget en egen
mastergrad innen beredskap og kriseledelse. Dette er en profil vi ønsker å ta,
og Bodø har jo allerede et nasjonalt
miljø for dette.
Rune Kr. Ellingsen

KONTRAKTSREGIMET. Leder Einar
Jørgensen er en markant næringslivsleder i nord. I 2010 mottok han
og Elektro Bodø Vekst i nord-prisen
for sitt arbeid med å lede bedriften
og dens 130 ansatte frem mot stadig
nye oppdrag og bedre resultater.
Petro Puls møter Jørgensen på sitt
hjørnekontor sentralt beliggende
nede på Rønvikleira. Herfra har han
god utsikt både mot sør og nord, og
kan konsentrere seg om å føre bedriften videre inn i fremtiden. Han
har klare ideer om hva som må til
dersom nordnorsk næringsliv skal
kunne være med og konkurrere mot
de virkelig store gutta i fremtiden
– Ønsker man å få med nordnorsk
næringsliv fremover, må kontraktsregimet til de store selskapene legges
om. I dag selger man totalentrepriser
til store aktører der vi stadig ser at
lokale bedrifter blir valgt som
underleverandører med lavere rater
og fortjeneste. Næringen må tilrettelegge for at lokale tilbydere kan ta
store kontrakter også. For oss vil
dette være en akilleshæl i fremtiden.
På nybyggingssiden er det dessuten
en del kontrakter som har gått ut av
landet.

HØNA OG EGGET. Elektro Bodø har
hatt store kontrakter, både på Melkøya fra 2003 til 2007, på Norne og
Gullfaks.
– Vi har i perioder faktisk hatt
problemer med å rekruttere nok fagfolk. Det har hele bransjen slitt med i
mange år allerede. Så vi går nå ut og
rekrutterer aktivt blant studenter. Vi
trenger teknisk personell, men også
prosjektledere. Vi i Nord-Norge er
avhengige av å få etablert driftsorganisasjoner og kompetanse for å
skape ringvirkninger i landsdelen.
Uten oppdrag blir det jo vanskelig å
dokumentere kompetanse. Det blir
litt som høna og egget, påpeker han.
ER OPTIMIST. Jørgensen er ubetinget
optimist på vegne av landsdelen, og
håper at fremtiden skal bringe større
lokale ringvirkninger.
– Vi håper at det skal bli aktivitet
som gir verdiskapning i landsdelen.
Det er ikke riktig at vi skal gi fra oss
for eksempel Lofoten og Vesterålen,
uten at det blir noe igjen til oss.
Som en av veteranene i nordnorsk
næringsliv som satser mot offshoreindustrien, er han overbevist om at
lokale og regionale strukturer må
dyrkes frem.
– Vi er opptatt av lokalt eierskap
og lokal kompetanse. Det er her vi
bor, her vi lever og her vi skal virke i
fremtiden, påpeker han.
Rune Kr. Ellingsen
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–For mye
konkurranse
KRITISK. Styreformann i Helgelandsbase AS, SSC-sjef Kurt Rune
Andreassen, er kritisk til en politisk
tidligere initiert strategi i Sandnessjøen om å legge til rette for
konkurrerende basemiljø.
– Ønsket om flere baseaktører
har jeg aldri forstått. Vi konkurrerer aldri i Sandnessjøen, men opplever derimot konkurranse mot
andre byer.
I 2014 vil baseoperatørene i
Sandnessjøen, Helgelandsbase og
Asco, ha to riggoppdrag å knive
om, slik situasjonen er i mai. De to
aktørene ser derfor på måter å
samarbeide på, som kan bidra til å
kutte kostnader, samtidig som personellbasen forberedes på oppsving som er ventet tidlig neste år.
– Vi ser med jevne mellomrom at
rigg-konsortier velger Kristiansund,
framfor basene på Helgeland, til tross
for boreaktivtet et godt stykke oppover
Nordlandskysten. Kan ikke CCB, som
del av NorSea-konsernet i større grad
bidra til å fordele landaktiviteten
mellom Kristiansund og Sandnessjøen?
– Det kan være ulike grunner til
at riggkonsortier velger Kristiansund. Vi har ønsket mer an denne
aktiviteten i Sandnessjøen. Men
Helgelandsbase er ikke datterselskap av NorSea. Derfor er dette
utenfor vårt herredømme, sier
Andreassen.
Morten Hofstad

Situasjonen med lite boring i Nordland vil trolig vare et års tid til.

Fortsatt riggtørke
BORING. Etter en lengre periode med
leting og produksjonsboring utenfor
Helgeland, var det brått slutt i fjor høst
da alle riggene reiste.
■ I vårsesongen 2014 er det bare
Noreco-brønnen Verdande i nærheten
av Norne som gir riggaktivitet på Helgeland.
■ På sensommeren planlegger Centrica
letebrønnen «Ivory», nordøst for Aasta
Hansteen, med boreskipet West Navigator. I skrivende stund har Centrica
ikke valgt logistikkpartner til boringen.
■ En tredje letebrønn utenfor Helgeland i år er «Terne», øst for Skarv, som
operatørselskapet E.ON planlegger i
juni. Men hele logistikkoperasjonen
kjøpes i Kristiansund på grunn av
konsortium-avtaler med NorSea for
riggen Borgland Dolphin.
■ Til sammenligning håndterer Polarbase i Hammerfest i vårsesongen 2014
fire rigger samtidig. Til sammen har tre
operatørselskaper planlagt 13 letebrønner i løpet av året. I tillegg borer
Eni kontinuerlig produksjonsbrønner
på Goliatfeltet i år og ytterligere to år
framover, opplyser Oddvar Lind i Polarbase.
Morten Hofstad
KOMMER: Boreskipet West Navigator skal brukes av Centrica på Ivory-brønnen
nordøst for Aasta Hansteen.
FOTO: SMEDVIG
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RWE Dea solgt til russisk selskap
KJØPEREN. Det tyske oljeselskapet
RWE Dea ble tidligere i år solgt til
det russiske selskapet LetterOne
Group, som basert i Luxembourg.
LetterOne kontrolleres av investorene Mikhail Fridman og German
Khan, som nå reinvesterer noen av de
14 milliarder dollar de fikk fra å selge
en eierandel i Moskva-baserte TNKBP.

RWE Dea har omfattende eierandeler på norsk og britisk sokkel, og
boret så sent som i fjor sommer letebrønnen «Sverdrup» vest av Bodø.
Verdien av handelen oppgis til 5,1
milliarder euro.
KJØPER GASS. Det tyske energikonsernet RWE begrunner salget med at
konsernet ikke lenger var avhengig av

en egen oppstrømsenhet for olje og
gass. Dernest var datterselskapet kapitalkrevende i forbindelse med nye utbygginger. For det tredje lå det ingen
kostnadsfordeler i å eie egen gassproduksjon.
– Gassmarkedet er nå så likvid at
gass kan kjøpes i engrosmarkedet, og
det var ikke tilfelle tidligere, forklarer
talsmann Martin Pack i RWE til Petro

Puls.
– LetterOne presenterte det samlet
mest attraktive tilbudet i salgsprosessen, og oppfylte våre forventninger. Vi
tror prisen gjenspeiler muligheter og
risiko i RWE Dea på en hensiktsmessig måte, sier Martin Pack.
Sergey Surovtsev

Russisk etterretningstjeneste har informasjonsbehov som den
ønsker dekket i forbindelse med krisen i Ukraina.

PST advarer
mot oljespionasje
NORSK TEKNOLOGI. – Vår olje- og
gassektor er av spesiell interesse, sier
PST-sjef Benedicte Bjørnland i sin siste
trusselvurdering. Bjørnland understreker at andre stater også er interessert i
norsk petroleumsvirksomhet, men det
er bare Russland hun navngir i denne
omgang. Russernes delaktighet i den
ukrainske krisen er hovedårsaken.
SPIONERER PÅ ALLE. – Vi er en betydelig leverandør av olje og gass. Det er
av interesse for andre stater å vite hva
slags kapasitet vi har, sier hun. I følge
PST-sjefen behøver man ikke å være
langt oppe på karrierestigen i politikk
eller næringsliv for å bli oppsøkt av en
etterretningstjeneste.
– Etterretningsoffiserer orienterer
seg mot olje- og gassleverandører og
industrivirksomhet, men også ansatte i
teknologibedrifter, forskningsinstitusjoner, og offentlig forvaltning kan
være interessante, sier Bjørnland.
MÅ VÆRE VARSOMME. – En grunnregel er å stille seg selv spørsmålet: Sitter jeg på informasjon som er skadelig
dersom den kommer på avveie? Gjør
man det, skal man ta forholdsregler.
Hun oppfordrer til varsomhet med
hva man sender på epost og snakker om
på telefonen. Å passe godt på smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen
på reise og kaste brukte minnepinner er
andre råd.
■ Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
har en av sine største stasjoner i Bodø.
Der ønsker man ikke å kommentere
konkret hva som er situasjonen for
oljenæringen Nord-Norge, men viser
til pressemeldingen fra PST sentralt.
Rune Kr. Ellingsen

SPIONASJE: Det er mange som ønsker å vite mer om Norges utnytting av fossile naturressurser, vår teknologi og organisering.
PST advarer i sin siste trusselvurdering om at etterretningstrykket mot oljenæringen er stabilt høyt.
ILLUSTRASJONSFOTO: RUNE KR. ELLINGSEN
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Johan Andreas Johansen er Statoil-leder i Aberdeen. Når vårsola kommer, t

Ser Helgeland f
RETT KARRIERE. CV-en til Johan Andreas Johansen er rett som en linjal.
Etter å ha tatt realartium på Sandnessjøen videregående skole i 1979, gikk
veien til ingeniørstudier på Gjøvik, og
senere i Stavanger. Diplomeksamen
som sivilingeniør i petroleumsfag tok
Johansen i Paris i 1992, og ytterligere
påbygning ble tatt på NTH i Trondheim og Høgskolen i Rogaland. Oljenæringen lokket, ikke minst på grunn
av en generell trang til å være i kontakt
med havet.
– I 1982 var skipsfarten i en bølgedal,
så jeg ble veldig giret på å få meg jobb
ute på plattformene, forteller Johansen
om det første yrkesvalget.
Som flytende fransktalende var det
kanskje ikke unaturlig å starte karrieren
i Elf, som sikkerhetsleder på Frigg og
Heimdal i perioden 1983-85. I Elf ble
han senere plattformsjef i en alder av 36
år.
Fra 1998 skiftet Johansen beite til
daværende Hydro, som oppdragsleder
for ombyggingen av Heimdal-feltet. I
Hydro jobbet han som plattform- og
feltsjef både på Heimdal og Oseberg.
Etter fusjonen med Statoil innledet
Johansen sitt første jobboppdrag i utlandet i 2007, som driftsleder på South
Pars-feltet i Iran. Tilbake i Norge fra
2010 gikk veien tilbake til lederstillinger på Oseberg-feltet.
KREVENDE UTBYGGING. Våren 2013
innledet Johansen sitt andre utenlandsopphold, denne gang som produksjonsdirektør for feltutbyggingene
«Mariner» og «Bressay», med kontor i
Aberdeen. Fra denne posisjonen leder
han alle forberedelser til drift fra Mariner og eventuelle andre felt som Statoil skal operere på britisk sokkel.
Tungoljefeltet Mariner, med reserver
på 250 millioner fat, skal bygges ut for
7 milliarder dollar. Utbyggingen er såpass teknisk utfordrende at reservene
har blitt liggende i tre tiår siden de
opprinnelig ble påvist. Med 65 prosent
eierandel har Statoil på tatt seg en virkelig stor rolle med dette prosjektet i
britisk sektor. Produksjonen planlegges
å starte i 2017. Bressay er foreløpig
under utvikling, og foreløpig ikke besluttet utbygd.
Statoil har hatt aktivitet i Storbritannia
i mange år, men først og fremst knyttet

til handel med olje og gass. Utbyggingen av Mariner er sånn sett et vendepunkt for selskapets aktivitet på britisk
sokkel.
– Vi har vært partner i britiske felt
som andre har operert. Med Mariner
og Bressay er vi blitt operatør selv, og
det er noe helt annet. Vi trapper samtidig opp letingen på britisk sokkel. Det
er veldig inspirerende å være med på
oppbyggingen av en ny, viktig internasjonal satsing for Statoil. Da jeg kom til
Aberdeen i mars i fjor var vi tre
Statoil-ansatte. Nå er vi mer enn 100
her på kontoret. Når feltet kommer i
gang vil vi sysselsette 700 mennesker,
onshore og offshore, i tillegg til å bidra
til adskillig flere arbeidsplasser i leverandørindustrien, forteller Johansen.
Oppsummert har Johansens yrkeskarriere medført 15 år i Stavanger, 15 år i
Bergen, to år i Frankrike, to år i Iran,
før nåværende posisjon i Aberdeen. Av
dette har 17-18 yrkesår foregått på
norsk sokkel.
SKAL HJEM. Johan Andreas Johansen
legger ikke skjul på at han har et bankende hjerte for hjemtraktene på Helgeland.
Han vokste i på Brasøy i Herøy
kommune, gikk sine første seks år på
Prestøy skole. Gjennom gymnastida i
Sandnessjøen var unge Johansen hybelboer på «Blåsenborg» hos John Almendingen.
Mor Judith beskrives som et handlingens menneske. Da hun var leder av
husmorlaget kom det veilys til Brasøy,
bygda startet barnehage, hun satt også i
kommunestyret. Far Ole var kystskipper på brønnbåter og fraktebåter.
– Jeg var heldig og fikk være mye
med på båtene i skoleferiene, forteller
Johansen.
En annen maritim aktivitet, som
brakte kroner i kassen, var tangskjæring.
– Vi skar tang og levere på Tanghuset
om ettermiddagene på våren etter
skoletid og på lørdager, og fikk betalt
150-160 kroner tonnet. Vi klarte gjerne
å høste 1300-1800 kg på en ettermiddag. Det ble bra med lommepenger av
det. Jeg arvet en liten sjark av bestefar
fra Solværøyan da jeg var 15, og den
brukte vi som slepebåt til tangpramma
som vi hadde lånt av faren til bestekameraten min, erindrer Johansen om
ungdomsårene på Helgelandskysten.
Somrene tilbringes på barndommens
stier.
– Vi har hytte på Sevøy, mellom

PÅ FINALE: Johan Andreas Johansen på ligacupfinalen mellom Aberdeen og Inverness 16. mars. Abe
Brasøy og Skålvær for alle som er lokalkjent, og vi har overtatt barndomshjemmet til min kone Anne som også er
fra Brasøy.

– Planen er å flytte nordover igjen
når det blir anledning til det, forsikrer
Johansen.

Kulturen kan være ganske så
forskjellig fra den på Helgeland og
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trekkes han «hjem» til Brasøy på Helgeland.

fra Aberdeen
– Språk er jo artig å tilegne seg. Å få
innblikk i hvordan de egentlig lever og
samarbeider er interessant. Etter hvert
oppdager man at forskjellene individuelt er små og at mennesker er ganske
like. Kulturen kan være ganske så forskjellig fra den på Helgeland og er tuftet på lang, ofte dramatisk historie. Du
får nye impulser og referanser fra måter
å løse oppgaver på.
Skottlands oljeby Aberdeen byr på
fotball, pubkultur, og rundt 50 golfbaner rundt byen.
Men Johansen kommer stadig tilbake til hjemlige trakter på Helgeland.
Han mener Brasøy må ha flest puber
per innbygger (tre i tallet) av alle steder
Johansen har besøkt.
– Å gå turløypa over Svartåsen på
formiddagen, ta en sykkeltur til Husvær, fiske litt småsei (eller kveite, hvis
du er heldig) på ettermiddagen, for så å
dra på pub og skryte av alt det på kvelden, fortoner seg som en perfekt dag i
Johansens beskrivelse.

erdeen vant på straffespark-konkurranse etter at det sto 0-0 etter ekstraomganger.
UTE OG HJEMME. Johansen har hentet
positive erfaringer og impulser fra
periodene som student og ansatt i utlandet.
– Hvordan har du opplevd å jobbe i utlandet, sammenlignet med Norge?

– Man treffer mange hyggelige og
flinke folk. Dessuten får man et litt
annet syn på Norge når du ser det
utenfra. Nyheter som blåses opp til
sensasjoner og skandaler i Norge er
ofte egentlig bagateller i den litt større

FOTO: ROSS JOHNSTON

sammenheng, som betyr lite for utviklingen av landet. Det blir veldig tydelig
at vi er et rikt land, sammenlignet med
mange andre, når du legger merke til
hva det er vi er misfornøyde med
hjemme.

OPTIMIST. Faglig har Johansen fått
stadig mer å følge med på i hjemtraktene.
– Hva tenker du om utviklingen av offshorenæringen i nord?
– For det første: Ting tar tid, minner
Johansen om.
– Etter at Norne kom i drift i 1997
gikk det en del år uten store nye selvstendige utbygginger i nord. Letingen i
Barentshavet startet tidlig på 80-tallet,
men først i 2007 kom Snøhvit i drift
som første utbygging utenfor Finnmark. Oljeindustrien er en bransje med
lange perspektiver. Det tar lang tid å
kartlegge ressursene, det er veldig store
investeringer. I forhold til områdene
utenfor Nord-Norge har det også vært
politiske diskusjoner som har påvirket
fremdriften.
– Men de siste årene synes jeg det har
vært mye å glede seg over. På Norne er
det utviklet flere satellittfelt, som har
opprettholdt og økt aktiviteten. Nå er
Skarv kommet i drift, og Statoil er i
gang med utbyggingen av Aasta
Hansteen-feltet, den første dypvannsutbyggingen på nordnorsk sokkel. I tillegg kommer Goliat utenfor Finnmark.
Både vi og andre har hatt ny letesuksess
i Barentshavet.
– Vi tror det fortsatt er store ressurser å hente utenfor kysten av NordNorge. Jeg er optimist, ifølge Johan
Andreas Johansen.
Morten Hofstad

g er tuftet på lang, ofte dramatisk historie.
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Europas energiforsyning må planlegges med Russland som ukjent
faktor.

Superkatt
jager bikkje

kommentar
.

JAKT PÅ ENERGI. Den tragiske gruveulykken i Tyrkia rykker stadig nedover
på nettavisenes nyhetssider. Snaue to
døgn etter at nesten 800 gruvearbeidere ble sperret inne, på et tidspunkt
hvor 274 mennesker er funnet omkommet og mer enn 100 fortsatt savnet,
har ei superkatt som jager ei bikkje
rykket forbi på Dagbladets nyhetssider.
Før denne ulykken, som altså kan
komme til å kreve nesten 400 liv, hadde
1.200 gruvearbeidere mistet livet i Tyrkia de siste 10 årene. Et ufattelig tall
som forteller noe både om arbeidsforhold og hvilke politiske krav som ikke
stilles til kullselskap i Europa. Men det
er også i all sin tragedie en historie om
jakt på energi, fattigfolks energi.
SKITTENT KULL. For oss som aldri har
frosset, som i verste fall har svidd av ei
sikring på komfyren, er energi en selvfølge. For oss er det faktum at om lag
40 prosent av verdens energiproduksjon er basert på kull et tall vi slipper å
forholde oss til. Kull er for oss først og
fremst skittent, forurensende, livsfarlig
under produksjon og sterkt klimaødeleggende. Kull er en fossil energikilde
som et samlet panel i Dagsnytt 18 uten
å nøle vil fordømme og kreve fjernet fra
internasjonal energiproduksjon. Kull er
varmen som varmer de andre, de som
bor langt borte, de fattige og framvoksende økonomier.
De færreste i olje- og gassriket Norge har noen gang møtt en kullgruvearbeider på vei ut av gruva etter endt
skift. De fleste ville likevel kjent ham
eller henne igjen. Kullstøvet ligger som
svarte kaker i et gruvearbeideransikt.
Men fordi gruvene vi snakker om befinner seg fjernt fra vårt eget sentrum,
forblir gruvearbeiderne i for eksempel
Tyrkia bilder av mennesker drept på
jobb.
GASS. Hadde Tyrkia vært velsignet
med tilgang til olje eller gass er jeg
ganske sikker på at hver eneste en av de
som befant seg i gruva i Soma hadde
sagt ja til å bytte jobb. Tyrkia har som
alle andre land et voksende energibehov, med kull som eneste egne råstoff.
Den sterkest økende energiformen er
likevel gass og vannkraft, det siste blant
annet i samarbeid med Norge. Så seint

GASS SOM LØSNING: Her fra prosessanlegget på Skarv-skipet der gass renses og sendes videre i retning Europa.
som i april i år møtte olje- og energiminister Tord Lien den tyrkiske ministeren for energi og naturressurser, Taner Yildiz. Temaet for møtet var samarbeid mellom Norge og Tyrkia innenfor
kraftsektoren. Taner Yildiz er den
samme som i disse dager gir offentligheten innsikt i de offisielle dødstallene
etter gruvebrannen i Soma.
UTBYGGING. Det økte energibehovet
i Tyrkia er det siste 10-året dekket inn,
ikke ved økte kullproduksjon, men ved
import av naturgass og økt utbygging
av vannkraft. Siden 2004 har forbruket
av naturgass økt fra snaue 20 prosent til

Med vår egen
navle og moral
som den til tider viktigste rettesnor.

drøyt 40 prosent av det totale energibehov. Samtidig har energi fra vannkraft økt fra 10 til 26 prosent. Forbruket av kull har i samme periode gått
ned, samtidig som det totale energibehovet har økt kraftig. For tida foregår
det også en relativt aggressiv utbygging
av kjernekraftverk.
Retorisk kunne man dermed hevde at
Tyrkia har tatt signalene fra Dagsnytt
18. De har tatt det fordi det finnes et
alternativ til den utskjelte kulla. Fra
Norge har de hentet kompetanse innen
vannkraftutbygging, mens gass er importert fra Russland og Iran.
KLIMALØSER. Det er i dette bildet vår
egen energidebatt antar elitistiske former, med vår egen navle og moral som
den til tider viktigste rettesnor. Russland truer med å stenge gassen til
Ukraina, og dermed også til store deler
av Europa. Vi vet ikke om trusselen er
reell, men vi vet at Europas energifor-

FOTO: BP

syning må planlegges med Russland
som ukjent faktor. En klimabasert investeringsrapport som for kort tid siden
ble lagt fram, konkluderer med at oljeog gassproduksjonen i nord vil være
ulønnsom i et klimaregnskap. Tyrkias
energibehov er neppe regnet inn i rapporten. FNs klimapanel hevder at gass
kan være en klimaløser dersom den
erstatter kull, uten at dette på noen
måte rokker ved motstanden mot gassproduksjon i nord.
Jeg skal heller ikke trekke noen bastant konklusjon mens det fortsatt
brenner i Tyrkia, men gruvebrannen er
i det minste en mulig vekker for de av
oss som lever i en stabil energiverden.
Arne O. Holm
Redaktør/spesialrådgiver
Nordområdesenteret, UiN
Highnorthnews.com
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Skarv

Vi trenger et sterkt
næringsliv i Nordland

Vi
Vi har gode erfaringer
erfaringer med lokale bedrifter
bedrifter som
som
leverer
leverer varer
varer og tjenester til Skarvfeltet.
Skar vfeltet.
Vi
Vi inngår derfor
derfor nye,
nye, og forlenger
forlenger eksisterende
eksisterende
kontrakter
kontrakter med bedrifter
bedrifter på Helgeland.

Fakkeltårnet på Skarv FPSO

Skar
Skarvfeltet
vfeltet opereres aavv BP
P, partnere
partne er St
Statoil,
atoil, E.ON og PGNiG

