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Hold
hodet
høyt
på ONS
Petro Puls bruker i denne utgaven plass på
status i arbeidet med å utvikle en lokalt
basert leverandørindustri i Nordland,
spesielt på Helgeland. I årevis har dette
bare vært prat. Vi har møtt helgelendinger
som er stolte over hva som er gjort. De står
klar til å ta del i det som kommer. Bedrifter
fra Helgeland kan reise til ONS i Stavanger
med hevet hode. Det er en helt ny situasjon.

TEMA HELGELAND: Momek er blant bedriftene på Helgeland som har tatt steget opp og ut
i offshorenæringen.
Side 4-19

Milliardbeløp er investert i grunnleggende
infrastruktur, først og fremst i Sandnessjøen.
Kapasiteten på baseanlegg er langt større
enn etterspørselen på tjenester vi ser i
inneværende år. Men alt tyder på at Aasta
Hansteen-prosjektet vil få julene til å svirre
igjen fra neste år.
BP er på banen med vedlikeholdskontrakter
som skaper aktivitet i regionen. Statoil har
plassert byggekontrakter. Begge står
sammen om å utvikle et servicemiljø for
subseautstyr i Sandnessjøen, som har
potensial til å utløse det neste store spranget.
Vi er særlig inspirert av å se hvordan
Aker Solutions har gjort sitt inntog på
Helgeland. Giganten har inntatt en åpen
holdning i forhold til lokale bedrifter, de
inngår allianser, og har allerede gitt lokal
kompetanse mye godt å bite i. I forhold til
det vi vet kommer, kan Aker Solutions
spille rollen som både lokomotiv og
pådriver for at nordlendingene skal få mer
spilletid ute på den store banen.

SER MULIGHETER: Industri-gründer Harry Nicolaysen har ideer om hva rester etter Ymeprosjektet i Nordsjøen kan brukes til.
Side 14-15
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TEMA: HELGELAND

Rundt 50 bedrifter samarbeider om å løfte hverandre inn i oljevarmen.

Sammen om å lø
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øfte Helgeland
ØKENDE VOLUM. Med feltsentrene
Norne og Skarv i drift, og Aasta Hansteen på gang fra 2017, begynner leverandørbedrifter på Helgeland å øyne et
volum på tjenesteproduksjon som kan
gi grunnlag for ekspansjon på land.
BP-opererte Skarv har allerede gitt
en del knoppskyting i basemiljøet i
Sandnessjøen.
I prosjektfasen for Statoils omfattende Aasta Hansteen-utbygging har
Aker Solutions i Sandnessjøen, Momek
og Wasco i Mo i Rana, fått leveranser
av både subsea-utstyr og viktige leveranser til rørledningen Polarled.
Høsten 2015 skal første byggetrinn
av et serviceanlegg for subsea-utstyr stå
klart på Horvnes i Sandnessjøen.
Denne etableringen er ventet å generere betydelig knoppskyting i lokalt
basert leverandørnæring.
SEKS MILLIARDER. Over 50 bedrifter
i Brønnøy, Sandnessjøen, Mosjøen,
Nesna, og Mo i Rana forener nå krefter
gjennom Olje- og gassnettverk Helgeland. Nettverket med totalt rundt to
tusen ansatte, og en samlet årlig omsetning i området seks milliarder kroner.
Blant bedriftene i nettverket finner vi
en bred palett av virksomheter innenfor
mekanisk industri anført av tungvektere som Aker Solutions, Miras og Momek. Offshore-rettet logistikk er representert med baseselskaper som Helgelandsbase og Asco, sammen med
Bring Cargo. En rekke bedrifter knyttet til vedlikehold, modifikasjon, kontroll og inspeksjon, er med i nettverket.
Finans er representert med Helgeland
Sparebank og Helgeland Invest. Transportkonsernet Torghatten ASA er med.

FAKTA
Styringsgruppa
■ Charles Lien, Bring Cargo Offshore &
Energy avd. Helgeland (leder), Annbjørg
Skjerve, Aker Solutions Fabrication
(Sandnessjøen), Per Inge Hestetræet, Bilfinger Industrial Services (Mosjøen), Morten Øvermo, Momek Group (Mo i Rana),
Øyvind Grøttheim, Torghatten ASA
(Brønnøysund), Wenche Brennbakk, Molab (Mo i Rana), Gry Alsos, Universitetet i
Nordland, Olav Dyrnes, Innovasjon Norge
(observatør), varamedlem: Bjørn Olsen,
Universitetet i Nordland

DANNER NETTVERK: Medlemmer av
styringsgruppa i Olje- og gassnettverk
Helgeland, fra venstre: Prosjektleder
Bjørn Audun Risøy, Per Inge Hestetræet
fra Bilfinger Industrial Services, Annbjørg Skjerve fra Aker Solutions, Charles
Lien fra Bring Cargo, og Wenche Brennbakk fra Molab.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
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TEMA: HELGELAND

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

Å fremstå med tillit og
profesjonalitet er i det
lange løp helt avgjørende.
➤➤➤FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

FELLES NYTTE. Samarbeid gjennom
nettverk skal bidra til oppbygging av
kunnskap, motivasjon og profesjonalisering i bedriftene, samtidig som industrien får et felles forum for kontakt
med oljeselskapene.
– Å fremstå med tillit og profesjonalitet er i det lange løp helt avgjørende
for at oljeindustrien skal utvikle seg i
regionen, sier prosjektleder Eirik F.
Hansen.
– Behandling av saker med bred deltagelse bidrar til god informasjonsspredning om hva som er på gang, påfyll og motivering hos medlemmer, og
informasjon om det som kommer, og
ikke minst gjensidig kvalitetssikring av
det som iverksettes, sier Hansen.
Nettverket ble etablert høsten 2011 og
organiseres som et treårig regionalt
nettverksprosjekt under leverandørnettverket Petro Arctic, og med Kunnskapsparken Helgeland og Sentrum
Næringshage som prosjektledelse.
Visjon for medlemsbedriftene er å
doble omsetningen fra offshore-rettet
virksomhet i løpet av tre år.
– Vi jobber også med å løfte nettverket

videre og ønsker å komme med i den
nasjonale ARENA-satsingen, sier daglig leder Bjørn Audun Risøy i Kunnskapsparken Helgeland, som er prosjektleder for Olje og gassnettverk
Helgeland.
KVALIFISERING. I første omgang
handler nettverksamarbeidet om å utvikle bedriftenes kunnskap og erfaring,
og bidra til kvalifisering for oppdrag
knyttet til petro-industrien.
■ Nettverket gjennomfører felles kurs
og opplæring ut fra innmeldte behov,
informasjonsmøter og bedriftsbesøk.
Ikke mindre viktig mener nettverket
det er å bidra til synlighet og kommunikasjon.
■ Nettverket skal fremheve bedriftsmiljøet og basebyene på Helgeland på det nasjonale og internasjonale
kartet innen olje/gass, og synliggjøre
kapasitet, kompetanse og muligheter i
regionen for potensielle samarbeidspartnere, leverandører, oljeselskap og
det politiske beslutningsapparatet.
Bedrifter som vil ha et ben innenfor
den sterkt internasjonaliserte offshorenæringen trenger oppdatert markedskunnskap.

FRA SANDNESSJØEN: En template til Kraken-utbyggingen i Nordjøen skipes fra
Aker Solutions på Strendene.
FOTO: LARS OLVE HESJEDAL
■ Nettverksarbeidet skal bidra til å
styrke kompetanse om markedet og
kontakter for aktørene i nettverket.
Oljenæringen er sterkt politisert i de
fleste land, også i Norge. Bred kontakt
med, og kunnskap om, beslutningsprosessene både i det politiske system og
internt i oljeselskape betraktes som et
satsingsområde for Olje- og gassnett-

verk Helgeland.
■ Skal være høringspartner, og jobbe
aktivt mot oljeselskap, medier, politikere og forvaltning for synliggjøring,
kontraktstruktur, programsatsinger,
strategiske beslutninger og relasjonsbygging.
Morten Hofstad
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TEMA: HELGLAND

Aker Solutions i Sandnessjøen har vunnet den første kontrakten de har reg

Både nybygg og
FØRSTE SIGNATUR: Prosjektdirektør for Aasta Hansteen i Subsea7, Stian Sande,
signerer kontrakt med Aker Solutions og Annbjørg Skjerve
VOKSER. I det tredje året etter at Aker
Solutions kjøpte det tidligere SIVAanlegget i Sandnessjøen har kontrakter
innenfor både nybygg og vedlikehold
kommet på plass, samtidig som selskapet stadig investerer i virksomheten.
Av konsernets 200 ansatte i NordNorge, jobber halvparten i Sandnessjøen, fordelt på ingeniørkontor og
stålverkstedet.
AASTA HANSTEEN. Undervannsentreprenøren Subsea7 har en kontrakt med
Statoil på 2,4 milliarder kroner knyttet
til det aller meste av installasjonsarbeid
på den kommende Aasta Hansteenutbyggingen vest av Røst.
Aker Solutions i Sandnessjøen skal i
den forbindelse levere utstyr knyttet til
rørsystemet på havbunnen nær feltsenteret, såkalte «spools» og «løfteåk».
Konstruksjonene blir 50-70 meter
lange.
– Dette er første gang vi vinner en
kontrakt som er planlagt og beregnet av
våre egne folk her lokalt, med støtte fra
organisasjonen i Egersund, sier plassjef
Annbjørg Skjerve i Aker Solutions.
– Oppdraget kommer til å engasjere
15-20 av våre operatører fram til leveranse juli 2015, og september 2016, sier
Skjerve.
Utstyret som Subsea7 skal få levert
fra anlegget på Strendene i Sandnessjøen er knyttet til installasjon av rørledninger internt på feltet, og oppkobling fra feltet mot gassrørledningen
Polarled.
– Aker Solutions leverte det beste
forslaget til løsning, ut fra en helhetlig
vurdering, sier prosjektdirektør Stian
Sande i Subsea7.
Subsea7 planlegger å starte operasjonene på feltet vest av Røst rundt
månedsskiftet mars/april neste år.
Sandnessjøen skal være selskapets base

KUTTER STÅL: Prosjektleder Geir Inge
Venes i Aker Solutions med maskinen
som skjærer ut stål. FOTO: MORTEN HOFSTAD
gjennom tre påfølgende sommersesonger, og vil få anløp av spesialfartøyer
med opp til 150 mann om bord.
– Det er veldig kjekt at det endelig
begynner å skje ting her oppe på Aasta
Hansteen-prosjektet, sier Stian Sande.
– Vi jobber med flere ting innenfor
fabrikasjon som kan lande her, sier
Sande.
Aker Solutions startet tidligere i vår
byggingen i anlegget på Strendene av
tre svære bunnrammer til Aasta
Hansteen-feltet. Disse skal leveres om
et års tid fra nå.
NY HALL. Aker Solutions vurderer å
bygge en ny hall for arbeid med rør i
rustfritt stål. Hallene på det tidligere
Siva-anlegget på Strendene i Sandnessjøen er totalt på rundt 13.000 kvadratmeter.
Ifølge søknad om rammetillatelse til
Alstahaug kommune, og utsendt nabovarsel, vurderer Aker Solutions å bygge
en ny hall på 600 kvadratmeter for fabrikasjon av rør.
Plassjef Annbjørg Skjerve bekrefter
planene.
– Vi har meldt behov for investeringer internt i konsernet. Alt er ikke på
plass, men for å spare tid har vi startet
prosessen mot kommunen, forteller

UTVIDES: Aker Solutions søker om å bygge ut det fra før omfattende anlegget i Sandnessjøen med e
Skjerve.
Behovet for en ny hall er knyttet til
prefabrikasjon av vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på installasjoner offshore. I den forbindelse vil det komme
behov for bygging av rørkonstruksjoner i rustfritt stål. Arbeid med rustfritt

stål må holdes fysisk adskilt fra annet
stål.
Den påtenkte hallen planlegges fullt
vinterisolert, på linje med det øvrige
anlegget. Skissene over hallen viser at
den planlegges med seks meter høyde
fra gulv til traverskran under taket, med
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gnet på lokalt.

g vedlikehold

en egen hall for arbeid med rustfritt stål.
løftekapasitet på fem tonn. Planlagt
grunnflate er 20 x 30 meter. Hallen er
tenkt plassert på vestsiden av dagens
anlegg.
Den nye hallen blir enda en investering fra Aker Solutions i anlegget på
Strendene etter overtakelsen i februar

FOTO: NEWS ON REQUEST

2012. I vår sto et totalrenovert administrasjons- og personalbygg klart på sjøsiden av storhallen.
MMO. Tidligere i år jublet organisasjonen i Sandnessjøen for rammekontrakt med BP om vedlikehold og modi-

fikasjoner på alle BP-opererte felt på
norsk sokkel, det vil si Skarv, Ula, Tambar, Hod, og Valhall.
Verdien av kontrakten oppgis til 1,8
milliarder kroner for to år, men kontrakten har samtidig opsjon på forlengelse i ytterligere fire år.

250-300 personer i offshorerotasjon
fra fabrikasjonsanleggene i Sandnessjøen og Egersund, sammen med 300
landansatte i Stavanger er omfattet av
kontrakten.

Morten Hofstad
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TEMA: HELGELAND

Årets første rigg skaper etterlengtet aktivitet.

Helgelandsbase
får riggoppdrag
DYPT VANN. Petroleumstilsynet ga ved
inngangen til august nødvendig samtykke til at Centrica Resources (Norge)
AS kan starte boring med West Navigator på leterbrønnen «Ivory» rundt 20
kilometer nord for Aasta Hansteenfeltet, vest av Røst. Vanndypet på stedet
er rundt 1.420 meter, en av de aller dypeste letebrønner noen sinne på norsk
sokkel.
HELE HØSTEN. Ifølge Petroleumstilsynet er boringen planlagt startet allerede
i august, men avhengig av når boreskipet er ferdig med annet arbeid på
Draugen-feltet vest av Namsos. Centrica planlegger at operasjonen på Ivory
skal vare i minst 78 dager, avhengig av
om boringen påviser gass eller ikke.
I tillegg til det rekordstore vann-

dypet på stedet, planlegges det boring
tre og en halv kilometer ned i fjellet.
Centrica skal undersøke to separate
berglag, og forventer å finne gass.
FØRSTE I ÅR. For Helgelandsbase i
Sandnessjøen representerer Centricabrønnen årets første riggoppdrag. Lite
rigger har medført både permitteringer
og oppsigelser i Helgelandsbase tidligere i år.
Centrica har inngått en treårig rammeavtale med basekonsernet NorSea
Group, som Helgelandsbase er en del
av.
■ Lisens 528, eies av Centrica (40 prosent), Statoil (35), Rocksource (20), Atlantic Petroleum (5).
Morten Hofstad

KOMMER: Boreskipet West Navigator skal brukes av Centrica på Ivory-brønnen.
FOTO: SMEDVIG
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SAMARBEID: Øystein Barth-Heyerdahl i Helgeland V&M (t.v.) og Tommy Christiansen i GAC Shipping.

FOTO: MORTEN HOFSTAD

Helgeland V&M har fått avtale med skipsagenten GAC, og plutselig
måtte de stille med 12 mann i Halden.

Avtale med
shipping-gigant
GIGANT. GAC er en internasjonal gigant innenfor leveranser av tjenester til
skipsfarten. Selskapet er til stede i 40
land, og har hovedkontor i Dubai.
GAC Norway AS leverer tjenester i 22
norske havner, i tillegg til Murmansk.
Aktiviteten i Nordland styres fra
kontoret til Tommy Christiansen på
Horvnes, der han også koordinerer
aktivitet i Brønnøysund og Bodø.
GODKJENT LEVERANDØR. Helgeland
V&M fikk nylig en avtale med GAC
Norway om leveranse av ingeniør- og
andre fagtjenester, i første omgang
knyttet til skip i havn i Sandnessjøen,
Brønnøysund, og Bodø. Innen neste
sommer er planen å innlemme flere
havner i samarbeidet.
Konkret har dette allerede gitt over-

raskende oppdrag, som da et subseafirma trengte klargjøring av et offshorefartøy i Halden. Helgeland V&M
fikk da oppdraget med å skaffe 12 fagarbeidere som kunne stille på kort varsel for jobb på konstruksjonsfartøyet
Siem Daya.
På samme måte har Helgeland V&M
blitt kalt inn når kabelfartøyet Maersk
Recorder har vært i havn i Sandnessjøen.
– Vi har avtaler med rederiene om
koordinering av skipenes aktivitet ved
kai. Nå bruker vi Helgeland V&M, som
er godkjent leverandør, noe som sparer
oss for mye arbeid, forteller Tommy
Christiansen.
BETYR MYE. Daglig leder Øystein
Barth-Heyerdahl i Helgeland V&M

framhever betydningen av at GAC har
lokal representasjon i Sandnessjøen.
– Tommy gjør en fantastisk jobb med
å trekke inn skipsanløp til Sandnessjøen. Det er ingen selvfølge at
offshore-flåten skal komme inn her.
Tommy Christiansen illustrerer hvilken aktivitet anløp av store offshorefartøyer har i havn med at sist gang
Maersk Recorder anløp Sandnessjøen,
ble totalt 13 lokale firma involvert i leveranser, alt fra transport og overnatting, til tekniske tjenester.
FLERE GEVINSTER. Sjef i GAC Norway
mener det er flere gevinster å hente ut
av lokalt samarbeid.
– Hva vil GAC oppnå gjennom en slik
samarbeidsavatale?
– Flere ting! Vi kan kvalitetssikre le-

Tommy gjør en
fantastisk jobb
med å trekke inn skipsanløp til Sandnessjøen.
Det er ingen selvfølge at
offshore-flåten skal komme inn her.
verandørene våre bedre i forhold til
HMS. Vi jobber langsiktig med lokale
leverandører og vokser sammen med
dem. Dessuten får våre kunder den
beste total-service vi kan gi dem, sier
Herman Jørgensen, som leder GAC
Norway.
– Vi er aldri bedre enn våre leverandører, så for oss er det helt kritisk at
leverandørnettverket vårt har både den
beste service og også oppfyller industriens strenge krav til HMS-systemer.
I tillegg er det viktig at det er lokal forankring i alt vi holder på med. Vi har
globale kunder, men leverer lokal service, ifølge Jørgensen.
Morten Hofstad
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Industri-gründer ser muligheter i katastrofe-prosjekt.

Yme-verkstedet t

HYGGES TIL SPIKER: Plattformen til Yme-feltet i Nordjøen ble skrotet før den kom i produksjon på grunn av konstruksjonsfeil. Nå kan verkstedet om bord bli en ny bedrift i
Sandnessjøen.
FOTO: TALISMAN
EVENTYR. Dette er fortsettelsen på den
nærmest utrolige historien om Ymeplattformen i Nordsjøen, som aldri
produserte en dråpe olje før installasjonen ble skrotet. Grunnleggende feil i
konstruksjonen, gjorde at plattformen
måtte taues tilbake til land. Men ikke
alt på Yme blir til spiker.
Industri-gründer Harry Nicolaysen
fra Mosjøen fulgte med da utstyr fra
Yme-feltet ble auksjonert bort for å
bøte på den økonomiske katastrofen.
Nicolaysen fikk tilslaget på hele det
omfattende verkstedet fra Yme, komplett ned til skrutrekkere, skiftenøkler,
og sveiseutstyr.
NYTT FIRMA. I sommer ble Sandnessjøen Offshoreservice AS satt opp med

SER MULIGHETER: Harry Nicolaysen, Sandnessjøen Offshoreservice.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

en aksjekapital på 1,35 millioner, der
Harry Nicolaysen har fått med sønnen

Fredrik på halvparten av aksjene. Daglig leder for IKM Minic AS i Sandnes-

sjøen, John Even Liland, deler den
andre halvparten av selskapet med
Harry Nicolaysen.
Fra før eier Nicolaysen verkstedlokaler i nabolaget til Aker Solutions i
industriparken på Strendene i Sandnessjøen, rett ved dypvannskai. Nå leter
Nicolaysen aktivt etter hvilke muligheter som kan by seg i leverandørmiljøet i basebyen. Han mener geografisk
nærhet til basemiljøet er nøkkelen for å
komme i posisjon til leveranser mot
oljeselskaper som Statoil og BP.
– Vi har masse nytt utstyr og lokaler
med mulighet for utvidelse. Dermed
leter vi etter noen som kan ha en forretningside som passer for oss, sier Nicolaysen.
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til Sandnessjøen

SKISSE: Illustrasjon av utbyggingsplaner på Strendene. Aker Solutions-anlegget i bakgrunnen.
LANG FARTSTID. Nicolaysen har langt
fartstid i verkstedbransjen som eier og
driver av inspeksjonsfirmaet Minic.
Minic ble etter hvert solgt til finske Inspecta.
Nicolaysens ønskeliste for framtidig
samarbeid med andre aktører ser slik

ut:
■ Personer eller bedrifter med en ide,
teknologi eller ekspertise innfor offshore med planer om å etablere seg i
Sandnessjøen.
■ Personer eller bedrifter som har leveranser mot Statoil eller BP, med

Dermed leter vi etter noen som kan ha
en forretningside som passer for oss.

planer om etablering i Sandnessjøen.
■ De tre eierne av Sandnessjøen Offshoreservice deler gjerne eierposter med
nye samarbeidspartnere.
STORE MULIGHETER. Nicolaysen
mener det vil by seg store muligheter
for leverandøravtaler i takt med økende
volum på tjenester i Sandnessjøen når
subsea-service kommer i gang, og Aasta
Hansteen-utbyggingen starter fra neste
år.

SKISSE: MOSJØEN TEGNEKONTOR

Nicolaysen studerer for tiden hvordan
han kan utvide sitt nåværende verkstedanlegg i Sandnessjøen. En mulighet er å videreutvikle dagens verkstedanlegg, som kan stå klart i januar 2015.
En annen mulighet Nicolaysen vurderer er et nybygg på til sammen 860
kvadratmeter, et prosjekt han mener
kan være klart tidlig høst 2015.

Morten Hofstad
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TEMA: HELGELAND

BP og Statoil har som mål å finne lokale samarbeidspartnere for tjenester p

Leter etter loka
FØRSTE BYGGETRINN: Subsea-senteret på Horvnes slik det ser ut på tegnebrettet. Dagens
supplybase i bakgrunnen.
ANIMASJON: HELGELANDSBASE

OPPDRAGSGIVERNE: Frank Thorvaldsen fra Statoil (t.v.) og Eivind Thorbjørnsen
FOTO: MORTEN HOFSTAD
i BP.
GIGANTER. Et av verdens største industriselskap, General Electric, har levert
utstyret som står på havbunnen på
Skarv, feltsenteret som drives og ledes
av BP. I forbindelse med etableringen
av den kommende subsea-basen på
Horvnes, leter de to aktørene etter lokale leverandører som kan utføre tjenester på subsea-utstyret til Skarv.
– BP og General Electric er i dialog
om hvordan vi kan involvere lokale leverandører, sier plassjef for BP i Sandnessjøen, Eivind Thorbjørnsen til Helgelands Blad.
ALT PÅ PLASS. BP forlenget tidligere
i år samarbeidsavtalen med industrisammenslutningen Helgeland V&M om
leveranser til Skarv-skipet. Hvorvidt
dette eksisterende samarbeidet er en
modell også for subsea-tjenester, vil
ikke Thorbjørnsen si noe om nå.
– Vi vet at dette er en stor industriregion. Alt er her. Arbeidet som pågår
nå handler om å identifisere forskjellige
firma som kan være aktuelle. Det vi har
lovet er å bidra til lokal utvikling, sier
Thorbjørnsen.
«Kan det skapes et lokalt lokomotiv

som med kløkt og djervhet kan lede an i
framtidige subsea-utbygginger?» er visjonen BP ønsker å kommunisere på
Helgeland.
– Vår erfaring med kortreiste leveranser til Skarv fra Helgeland er veldig
god kvalitet, kort responstid, og veldig
god service, sier Thorbjørnsen.
UKLART OMFANG. Inntil videre er
det krevende å få grep om hvor stor
aktiviteten på subsea-basen vil bli, og
hvor mange lokale arbeidsplasser etableringen kan gi.
Nordland Fylkeskommune spår 2-300
jobber i tilknytning til subsea-basen i
løpet av dette tiåret. Foreløpig sier BP
og Statoil at senteret vil gi fire årsverk i
ren administrasjon og ledelse av anlegget.
Mye av aktiviteten på subsea-basen
vil være prosjektbasert, for eksempel
når en rigg er i operasjon, eller når
andre subsea-fartøyer utfører oppdrag
på felt i produksjon.
■ Det vil være behov for mekanikere,
maskinering, og rør-arbeid.
■ Innenfor elektro snakker vi om kab-

I FULL GANG: Det 100 dekar store arealet på Horvnes ble i sommer påbegynt.
ling og kobling.
■ Overflatebehandling handler om
sandblåsing, maling, rustbeskyttelse,
stillas og tilkomst.
■ Testing er et eget fag som ser etter
lekkasjer, testing av trykk og bruddstyrke.
■ Innenfor lagring vil oppbevaring av

utstyr i nitrogenmettet miljø være et
eget fag.
■ Logistikk vil handle om transport,
mobilisering og sjøsikring.
■ I tillegg vil det kreves ingeniørtjenester, sammen med innkjøp og leveranse.
I dag kjøres mye subseautstyr på bil
fra Helgeland til Kristiansund eller
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på den kommende subsea-basen i Sandnessjøen.

ale partnere

FOTO: MORTEN HOFSTAD

lenger ned på Vestlandet. Både Statoil
og BP er klar på at dette ikke er verken
rasjonelt eller billig. Mest mulig tjenesteproduksjon lokalt vil være ønskelig.
STATOIL. Sandnessjøværingen Frank
Thorvaldsen er avdelingsleder for

håndtering av subsea-utstyr hos Statoil
til i Bergen. Statoil alene har rundt
22.000 forskjellige verktøyenheter i
bruk, noen på 40 kilo, andre opp til 25
tonn.
Aasta Hansteen-feltet vil kreve helt
nye redskaper, på grunn av det store
havdypet. Også Statoil er ute med

forespørsler til lokale leverandører på
Helgeland.
– Vi ønsker å videreføre driftsmodellen
fra andre subsea-baser. Leverandørene
av subsea-utstyr ønsker å utføre vedlikehold med egne folk. Men vi ser for
oss at dette kan gjøres med støtte fra
lokale leverandører. Flere lokale leve-

randører har meldt seg, og en evaluering pågår, sa Thorbjørnsen.
Morten Hofstad
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TEMA: HELGELAND

NESTEN TIL KAI: Boreriggen Transocean Spitsbergen fikk leveranser fra Westcon Helgeland, men kom ikke helt inn til kai.

FOTO: PER KARLSSON

Westcon Helgeland leverte utstyr til Transocean-nybygg.

Fra Nesna til Italia
BLOMSTRER. Westcon, med hovedsete
i Ølen i Rogaland, kom inn i verkstedbedriften som ligger i Langsetvågen i
Nesna kommune gjennom en restrukturering. Westcon eier i dag halvparten
av bedriften, mens gründer Arnt
Skogsøy er den andre hovedeieren i
anlegget.
Bedriften med rundt 30 ansatte har
til sammen tjent over 20 millioner netto de siste fire årene, og har gradvis
beveget seg i retning av leveranser offshore, spesielt til riggmarkedet.
I fjor høst leverte Westcon Helgeland flere stålstrukturer til Transocean
Spitsbergen. Kjemperiggen kom ikke
helt til kai i Langsetvågen, og leveransen ble gjennomført på fjorden utenfor,
samtidig som riggen lastet subsea-utstyr fra Sandnessjøen.
FOKUS PÅ RIGG. I år fortsetter Nesnabedriften med et høyt aktivitetsnivå.
– Vi kan melde om god ordreinngang
og fullt belegg på dokken, forteller
markeds- og prosjektkoordinator, Ken
Roger Skogsøy.
Sommeren har gått med til en spennende leveranse til verft i Italia.
– Vi har levert stålstrukturer til en
løfteramme for å heve og deretter legge
ned boretårnet på riggen Development
Driller II, forteller Skogsøy.
Transocean-riggen er for høy til å gå

MEDEIER: Daglig leder Arnt Skogsøy
ved Westcon Helgeland.
FOTO: MARIANN VATNE
under laveste punkt i Bosporus-stredet
inn til Svartehavet, og måtte dermed
spesialtilpasses.
– Prosjektet har funnet sted i Palermo, Italia og har gitt oss en del utfordringer som vi har løst på en god måte,
både på tid og levering. Vi har lever i alt
300 tonn stål fordelt på 14 semitrailere,
flere fly og mindre kjøretøy, forteller
Skogsøy.
Forespørselen kom inn i midten av
juni. Uken etter var de ansatte på Nesna i gang med å produsere.
– Vi har virkelig fått vist hva vi er god
for og kan vise til flexibilitet, kompe-

I ITALIA: Transocean-riggen «Development Driller II» har i sommer fått leveranser
fra Nesna.
FOTO: WESTCON
tanse og en unik kunnskap om det lokale leverandør nettverket, som gjør at
vi kan levere på kort varsel, forteller
Skogsøy.
ÅPNET KONTOR. Westcon Helgeland
har nylig plassert seg med eget kontor i
basemiljøet på Horvnes i Sandnessjøen.
Foreløpig er dette et trekk for å holde
nær kontakt med det øvrige leverandø-

rmiljøet.
– Vi ønsker å bygge nettverk, og se på
mulighetene som kan dukke opp i
Sandnessjøen. Kontoret er betjent en
dag i uken i første omgang, forteller
Skogsøy.
Morten Hofstad
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Klatrer raskt
VEKST: Alstahaug har klatret 71 plasser i
Kommune-NM i løpet av de siste seks
årene, melder Dagens Næringsliv. Forklaringen tilskrives i stor grad baseetableringer knyttet til BP og Statoil, skriver
avisen og trekker blant annet fram etableringen til Aker Solutions.

Spår kraftig vekst
UNDER VANN: Analyseselskapet
Douglas-Westwood spår i rapporten
«World Subsea Hardware Market Forecast
2014-2018», at investeringer i subsea-utstyr i verden vil vokse med 80 prosent til
nærmere 700 milliarder kroner i perioden
2014-2018.
Prognosen bygger blant annet på ordrebøkene til de store leverandørene av
subsea-utstyr.

BELEGG: Rica har hatt et belegg på 80-85
prosent i sommer.
FOTO: JOHN H. ULVØY

REISE: I sommer har Sandnessjøen
fått mer enn doblet antall hotellrom
med åpningen av Hotel Sandnessjøen,
som Choice-kjeden vil overta fra 1.
september. Gjennom sommersesongen melder både det nye og det
eksisterende Rica-hotellet om belegg
på 80-85 prosent, melder Helgelands
Blad. Hotellbesøket i byen ser dermed ut til å være doblet i sommer,
sammenlignet med fjorårets høysesong.

Forlenget med Statoil

DOBLET: Da Hotel Sandnessjøen åpnet ble kapasiteten i byen doblet. Her med
nydirektør Bianca Nemec.
FOTO: JILL-MARI ERICHSEN

KONTRAKT: Servicegrossistene AS har
forlenget avtale med Statoil, til en samlet
verdi rundt 600 millioner kroner. De fem
lokale grossistene som står bak leveransen er Safari Engros AS (Florø), D. Danielsen AS (Tananger), TP Engros AS (Kristiansund), Eurosupply AS (Bergen) og Paul
Nygaard AS (Mosjøen).
– Avtalen gjør at vi kan sørge for at 27
plattformer fra sør til nord får alt de
trenger fra matvarer, vaskemidler, papir
og hygieneartikler, sier salgssjef offshore,
Stig Kalland, i Servicegrossistene AS.

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

PETRO PULS NR 3 – 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.

SUBSEA-UTBYGGING: Slik skal det bli, subsea-verksted og lager på 7.000 kvadratmeter, med opsjoner på ytterligere utvidelse.
ANIMASJON: HELGELANDSBASE
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OR NORDLAND
KOMMER: Plattformen til Aasta Hansteen feltet er en konstruksjon av Spartypen, den første i sitt slag på norsk
sokkel.
ILLUSTRASJON: STATOIL

MIDT I LIVET: Norne-feltet (Norneskipet).
FOTO: MARIANN VATNE

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: MARIANN VATNE

KARTILLUSTRASJON: KARSTEIN ARNTSEN
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Helikopterpilot Mads Daniel Bjørkås har en spennende hverdag på Skarv-h

Gir skyss til Ska
PILOT: Mads Daniel Bjørkås flyr for Bristow på Skarv-feltet.
GUTTEDRØM. Bjørkås er født og oppvokst i Mosjøen, og har fått jobben han
drømte om som liten gutt.
– ¬Da jeg kom ut i andre året på
videregående mistet jeg all motivasjon
for videre skolegang. Jeg sluttet skolen,
til mine foreldres fortvilelse, og begynte å jobbe på bensinstasjon. Etter en
tid fikk jeg tilbake motivasjonen, avsluttet andre året på videregående,
søkte meg til forsvaret for å avtjene
verneplikten. Høsten 2000 begynte jeg
på Nes Fort i Lødingen og søkte meg
videre derfra til kystjegeren i Harstad,
fordi jeg ønsket litt mer fart og spenning. Jeg avsluttet da verneplikten i
Trondenes.
Mads forteller at han likte seg i Forsvaret, og søkte opptak på befalsskolen i
feltartilleriet på Haslemoen, mellom
Elverum og Kongsvinger.
– Da jeg ble uteksaminert, begynte
jeg å jobbe som sersjant og troppsbefal
på Sætermoen, i feltartilleribataljonen.
Der jobbet jeg i tre år, før jeg søkte meg
tilbake til hjemlige trakter og da som
instruktør og troppssjef for innsatsstyrken på Drevjamoen.
I løpet av disse to årene slo guttedrømmen om å fly helikopter ut i full
blomst.
– Jeg hadde i hele min tid i forsvaret
blitt transportert rundt med helikopter,
noe jeg synes var både spennende og
artig.
VEIEN TIL DRØMMEYRKET. Mads søkte
flyskolen mens han jobbet på Sætermoen.
– Det gikk helt greit i de regionale
opptakene, men da jeg kom til Værnes
ble jeg sendt hjem. Jeg besto ikke testen
som heter DMT (Defense Mechanism
Test).
– Etter denne opplevelsen var jeg
med på en befalsøvelse på Dombås, og
etter en uke med lite mat, lite søvn,
frossen og kald på toppen av et fjell,
bestemte jeg meg for at dette orker jeg
ikke lenger. Jeg dro hjem og fortalte

FAKTA
Helikopterpiloten
■ Navn: Mads Daniel Bjørkås (33)
■ Samboer: Johanna Hesselgren og
hunden Argos
■ Bosted:Toft utenfor Brønnøysund
■ Yrke: Helikopterpilot i Bristow Norway

familien min at nå skulle jeg bli flyver.
Jeg satte meg i bilen og dro til helikopterbasen i Brønnøysund. Der fikk jeg
mange gode råd og tips av flyvere som
flyr fast på Nornefeltet. De ba meg lage
en plan og komme tilbake.
Dette tente Mads, og han fant ut at
det å bli pilot ikke var uoppnåelig.
Dermed gikk turen til Florida i USA.
– Jeg solgte det lille jeg hadde av
eiendeler høsten 2006, fikk visum, og
begynte på Bristol Academy i Titusville. Skolestart var i januar 2007.
Det meste av undervisningen var individuell lesing og flyving.
– Man får en personlig instruktør, og
etter noen uker med klasseromsundervisning, må man gjøre det meste selv.
Hovedansvaret når det gjelder tempo
og resultater er helt avhengig av egeninteresse og motivasjon. Jeg jobbet
hardt og målbevisst etter min egen
plan, og ti måneder etter at jeg begynte
skolen hadde jeg tatt alle sertifikatene.
Etter endt utdannelse har man bare
200 timer med flyvererfaring. For å
komme til intervju for å fly offshore i
Norge må man ha minst 1000 flytimer.
– Jeg hadde to års visum og begynte å
jobbe som instruktør hos verdens største private helikopterskole. Der får man
flydd mye. Da jeg kom tilbake til Norge
hadde jeg over 1000 timer, og jeg måtte
da konvertere alle sertifikatene mine.
Det gjorde jeg i Stavanger hos et selskap som heter Scanaviation. Det er et
selskap som er eid og drevet av tidligere
offshoreflygere.
– Den måten jeg har tatt utdannelsen
på krever at man er veldig strukturert

TURNUS: Bjørkås jobber 12 timer lange vakter, to uker på jobb, to uker fri.
og målbevisst. Det kreves også store
økonomiske ressurser og det hadde
aldri gått uten full støtte fra familien og
banken. Jeg hadde i overkant en million
i lån da jeg var ferdig, men det var det
verdt, sier han.

ANSETTELSEN. Etter utdannelsen som
pilot, er veien til fast jobb ikke noen
selvfølgelighet. Det ligger et stort press
på hver enkelt og det er hektiske dager
under opptaksprøven.
Intervjuet og opptak hos Bristow og
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helikopteret.

rv-feltet

Helikopterservice varer cirka en uke.
Der må søkere gjennom psykomotorisk
test, intelligenstester, hukommelsestester, systemforståelse og mere til. Søkerne må innom psykolog, panelintervju, medisinske tester og simulatorflyg-

ing.
– Etter at vi begynner å jobbe som
pilot, er de første tre måneder utdanning på den helikoptertypen man skal
fly. Da må vi gjennom sikkerhetskurs
med helikoptervelt og mange interne

kurs, som går på prosedyrer og crewsamarbeid. Etter at man er ferdig utsjekket begynner man å fly på land. Da
skal man gjennomgå en linecheck, medisinsk sjekk, og teknisk oppfriskningskurs en gang i året. I tillegg kommer

ferdighetstester og resertifisering i
simulator og sikkerhetskurs. Alt blir
gjort i en simulator i Stavanger.

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE➤➤➤

PETRO PULS NR 3 – 2014

24

Startlønnen er rundt 600.000, det er g
vi kommet over en million, og så flate

NESTEN HJEMME: Med jobb fra basen i Brønnøysund er Bjørkås nesten tilbake i fødebyen Mosjøen.
➤➤➤FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

JOBBER 2+2. Mads har åpenbart funnet drømmeyrket.
– Jeg jobber to uker, og har to uker
fri. Vaktene er 12 timer hver dag, 7
dager i uken. Det skal etter planen være
to avganger daglig. Foruten å frakte
folk og last ut til Skarv, har jeg også
daglig en time jobb ved flyplassen.
Man kan gjøre mange forskjellige
oppdrag med et helikopter.
– Det som lokket meg til offshoreflyging er variasjonen i vær og forhold,
og selvfølgelig det å få jobbe og leve i
helgelandsnaturen og i Norge. Det er
mye vær, spesielt når vi får polare lavtrykk om vinteren. Da får vi vinterstormer med tett nedbør og ising, men det
er ikke så mye som stopper et helikopter. Det verste er tett tåke og dårlig sikt,
men vi har gode instrumenter slik at vi
kan tillate oss å fly under de fleste forhold.
Fra Brønnøysund, ut til Norne og
Skarv er de største utfordringene at installasjonene er flytende og bølgene
kan bli høye.
– Vi har landet på Skarv der skipet
har beveget seg mer enn 12 meter. Da
er det god trening, timing og konsentrasjon som gjelder, og det har pilotene,
smiler han.
– Jeg er aldri redd når jeg flyr, og jeg
håper at passasjerene er like trygg som
meg, selv om jeg vet at enkelte er redd
for å fly. Vi har kunder som vet at sikkerhet koster penger og er villig til å
betale for å få det sikreste og tryggeste,
både når det gjelder helikoptertypen,

arbeidstimer og det tekniske vedlikeholdet. Vi trener hver sjette måned i
simulator i Stavanger, der vi får prøvd
alle mulige tenkte scenarier som kan
dukke opp.
FORNØYD. Mads Daniel Bjørkås har nå
jobbet som helikopterpilot i 2,5 år, og
stortrives.
– Helikopteret jeg flyr tar 19 passasjerer. Det er stort sett den samme
gjengen vi flyr til og fra Skarv. Det er
fine folk. Der ute jobber prosessteknikere, elektrikere, mekanikere, håndverkere, kokker, renholdere, sykepleiere.
– Det har hendt at jeg har møtt gode
venner fra ungdomstiden i helikopteret
når de skal ut på jobb, og det er alltid
veldig artig. Det er fint å se at det er en
god del lokale folk som jobber i oljebransjen, sier han.
Bjørkås liker turnusordningen som
han har som pilot og lønnen er god.
– Startlønnen er rundt 600.000, det
er grunnlønn uten tillegg. Etter to-tre
år har vi kommet over en million, og så
flater det ut etter 1,5 – 2 millioner.
De fleste av oss piloter betaler på et
stort studielån. I tillegg har de fleste
hus og familie. Jeg kan godt si at lønnen
er bra, men det var ikke lønn som fikk
meg til å velge utdannelsen som helikopterpilot. Det var en drøm som har
ligget der siden jeg var liten gutt. Jeg er
glad for at jeg realiserte drømmen. I
dag har jeg verdens beste jobb, og det
er mye spennende som skjer innenfor
olje og gass.
Mads er sønn av tidligere statsråd og
fylkesrådsleder, Odd Eriksen.

– Mamma og pappa flyttet fra hverandre da jeg var tre år. Jeg er sikkert litt
arvelig belastet når det gjelder politikk,
men jeg har aldri hatt ambisjoner om å
jobbe som politiker. Til det har jeg sett
hvor mye det krever. Jeg er takknemlig
for å se at noen velger å jobbe for andre
og for det de tror på. Pappa har gjort en
fantastisk jobb, både på Stortinget, og
aller mest lokalt da han jobbet på Fylkestinget og var fylkesrådsleder. Han er
på fornavn med hvilken som helst
politiker, både lokalt og internasjonalt
og jeg har stor respekt for ham, som det

MASKINEN: Sikorsky S-92 fra Bristow
på basen i Brønnøysund.

FAKTA
Bristow Norway
■ Grunnlagt i 1993 som Norsk Helikopter.
Hovedkontor i Stavanger.
■ Hovedflyplasser: Bergen lufthavn Flesland, Brønnøysund lufthavn, Hammerfest
lufthavn og Stavanger lufthavn, Sola.
■ Antall maskiner: til sammen 17. Eurocopter AS 332 L/ L1 Super Puma, Eurocopter
EC 225 (A WSAR), Sikorsky S-92 A.

gode mennesket han er.
– Jeg har også hatt en god mor og
stefar, som begge har gitt meg gode
holdninger, et trygt miljø å vokse opp i
og de har støttet meg i de valgene jeg
har tatt i livet. De var alle fortvilet da
jeg sluttet etter to år på videregående,
men de mistet aldri troen på at jeg
skulle finne min vei i livet.
NATUREN. Til daglig bor Mads og
samboeren Johanna Hasselgren, opprinnelig fra Stockholm, på Toft utenfor
Brønnøysund. Hun er utdannet spesialsykepleier. De traff hverandre i Stavanger hvor hun jobbet som sykepleier.
Hun jobber som vikar på ambulansen i
Brønnøysund, og på ambulansebåten
på Vega. I tillegg har han en firbeint
venn på tre år, som er en blanding av
rottweiler og dobermann og heter
Argos. De to er gode venner og det blir
lange turer i den vakre Helgelandsnaturen hver dag.
– Jeg fyller alltid fridagene med det
som for meg er gode hobbyer. I hagen
hjemme trener jeg konsentrasjon med
pil og bueskyting, og jeg har begynt
med fridykking i sjøen nedenfor huset.
Jeg håper at jeg en dag kan skaffe meg
en seilbåt, og har meldt meg inn i sjøsportklubben i byen. Foreløpig blir det
litt kajakkpadling og en 14 fots båt som
jeg bruker til trivelige fisketurer. Både
Johanna, Argos og jeg har et fantastisk
fint liv, sier Mads Daniel Bjørkås.

Tekst og foto:
Karin Bremseth
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grunnlønn uten tillegg. Etter to-tre år har
er det ut etter 1,5 – 2 millioner.

TURKOMPIS: Hunden Argos er en trofast turkompis i terrenget rundt Brønnøysund.
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TEMA: STATOIL

Statoil planlegger to nye letebrønner i Aasta Hansteen-området
vest av Røst i 2015.

Statoil skal bore

TAR SEG OPP. Etter en periode med
svært laber rigg-aktivitet utenfor
Nordland, ser det nå ut til at aktiviteten
kommer tilbake fra neste år.
Statoil planlegger to nye letebrønner i
Aasta Hansteen-området vest av Røst i
2015. Boringen av produksjonsbrønner
til Aasta Hansteen-utbyggingen er
planlagt fra 2016. Riggen «West Hercules» er leid inn til produksjonsboringen på feltet.

LOKALT. Direktør for feltutvikling av
Aasta Hansteen, Torolf Christensen,
sier planen om produksjonsstart på Aasta Hansteen i tredje kvartal 2017 står
ved lag, og byggingen av den enorme
plattformen er i gang på verft i Korea.
Så langt mener Statoil at prosjektfasen har gitt 200 arbeidsplasser på
Helgeland. Produksjon av sugeanker på
Momek har gitt 95 millioner kroner i
lokale ringvirkninger, forberedelsene
av rørledningen hos Wasco på Mo har

gitt 120 millioner. I dette tallet ligger
steinleveranser fra Aqua Rock for 2025 millioner. Byggingen av tre bunnrammer hos Aker Solutions i Sandnessjøen gir 95 millioner, og Statoils andel
av subsea-anlegget er 75 millioner.
– Vi har nå nådd 380 av de totalt 450
millioner lokale ringvirkninger vi har
lovet myndighetene, sier Christensen.

FRA 2015. Subsea7 starter med marine
operasjoner på feltet våren 2015, og vil
benytte Sandnessjøen som havn for en
rekke svære spesialfartøyer. I et av bildene fra foredraget har Statoil tegnet inn
totalt elleve framtidige bunnrammer
omkring Aasta Hansteen-feltet. Det er
sju flere enn feltet vil ha ved oppstart,
og var ment å illustrere hvordan selskapet vurderer utviklingspotensialet
for feltsenteret.
Morten Hofstad

KOMMER: Splitter nye «West Hercules» (foran til høyre) er leid inn for å bore på Aasta Hansteen-feltet.
FOTO: SEADRILL

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

Våre tjenester er:
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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 utffør
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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PLØYD NED: Colin Logan demonstrerer plogen skipet sleper etter seg og begraver
fiberkabelen i mudderet på havbunnen.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

140 KILOMETER: Colin Logan fra Deepocean, og Statoils representant Knut Harald
Lien med den 140 kilometer lange kabelen som er lagt ut til Aasta Hansteen.

Aasta Hansteen-feltet får et bredbånd de fleste på land bare kan
drømme om.

Bredbånd i dypet
SOMMERJOBB. I midten av august var
spesialfartøyet Mærsk Recorder på
oppløpssiden med installasjonen av fiberkabel fra Norne-området nordover
til det kommende feltsenteret Aasta
Hansteen på rundt 1.350 meters havdyp.
Toktet i det nordlige Norskehavet ble
innledet med mobilisering i Sandnessjøen gjennom 17. mai-helga. Ved kai
benyttet oppdragsgiver Statoil anledningen til å ta mannskapsbytter, proviantere for de nær 70 personene som
er med på toktet, bunkre drivstoff og
fylle vann. I løpet av oppdraget kan det
også bli aktuelt å utføre service eller
reparasjoner på utstyr om bord. I alt var
13 lokale bedrifter engasjert i tilknytning til det første anløpet i basehavnen.
Arbeidet som har pågått i hele sommer er den første installasjonsjobben
knyttet til utbyggingen av gassfeltet
Aasta Hansteen, det største industriprosjektet i Nordland noen sinne.
TYNN TRÅD. Den fiberoptiske kabelen
fra Norne-området, og 140 kilometer
nordover til stedet der Aasta
Hansteen-plattformen skal ankres opp
sommeren 2017, skal sørge for telekommunikasjon mellom land og plattform. Kabelen går i en slynge mellom
Brønnøysund, til Norne, og tilbake på
land på Tjeldbergodden på Mørekysten.
Fra rundt 400 meters havdyp ved
Norne, ble den nye kabelen lagt ned en
fjellskrent til rundt 1.350 meter på Aasta Hansteen, det største havdyp for en
offshoreutbygging så langt på norsk
sokkel.
Hele kabelen ble oppbevart i en tank
om bord på Mærsk Recorder, og lagt ut
samtidig som en enorm plog, på slep
etter båten, laget ei rundt en meter dyp
grøft i den leirholdige havbunnen.
Vel framme på Aasta Hansteen setter
skipet ned en slags «stikkontakt», der

PÅ JOBB: Kabelfartøyet Mærsk Recorder har jobbet utenfor Helgeland i hele sommer.
fjernstyrte undervannsbåter skal koble
til fiberkabelen, som består av 24 hårtynne glasstråder. Denne delikate operasjonen gjøres altså mens operatørene
sitter på båten, på 1.300 meters avstand.
– Ganske fascinerende utstyr, sier
Colin Logan, som leder jobben om
bord for leverandørfirmaet Deepocean,
på kontrakt med Statoil.

BARE STARTEN. Svære subsea konstruksjonsfartøyer kommer til å bli
hyppige gjester i Sandnessjøen de neste
tre-fire årene, knyttet til Aasta Hansteen-prosjektet. Malaysiske EMAS
skal utplassere bunnrammene som Aker
Solutions nå bygger på Strendene i
Sandnessjøen. Men storparten av
subsea-arbeidet skal undervannsentreprenøren Subsea7 utføre, en kontrakt

FOTO: KARI-ANN DRAGLAND STANGEN

på rundt 2,5 milliarder kroner.
Hva dette vil medføre av volum på
varer og tjenester i havn, er foreløpig
uklart. Subsea7 har antydet 40 skipsanløp. Subsea7 har tidligere antydet at
hvert døgn i land medfører kjøp av
varer og tjenester på rundt en halv million kroner i døgnet.
Morten Hofstad
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TEMA: STATOIL

FYRTÅRN: Arkitekten mener bygget midt i hjertet av Harstad vil bli et lysende landemerke i vintermørket.

Statoils nye hovedkontor i Harstad tar form.

Forbereder byg
SNART KLART. Eiendomsutvikleren
Harstad Skipsindustri AS vant tidligere
i år konkurransen om å bygge og drifte
nytt bygg for Statoil i Harstad sentrum.
Prosjektledelsen forventer å velge
entreprenør i løpet av august måned.
Rammetillatelse er ventet å foreligge
måneden etter. Endelig finansierings-

opplegg planlegges valgt i løpet av september-oktober, opplyser prosjektleder
Ola Karlsen. Leieavtalen med Statoil
strekker seg over 15 år.
Nybygget skal gi plass til 600
Statoil-ansatte i Drift Nordorganisasjonen, nær dobbelt så mange
som dagens organisasjon, når bygget

står ferdig i 2017. Nybygget er planlagt
over sju etasjer med til sammen 11.000
kvadratmeter. I tillegg kommer parkeringshus for 300 biler.
MØTE MED NATUR. Harstad Skipsindustri AS har utviklet forslaget til løsning i samarbeid med Tinius Invest i

Akershus. Arbeidstittelen på prosjektet
har vært «i møte mellom natur og industri».
– Vår hovedinspirasjon i arbeidet
med bygget har vært den flotte beliggenheten helt nede ved sjøkanten, omkranset av den storslåtte naturen, kombinert med områdets industrihistorie,
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ggestart
forteller sivilarkitekt Gina Marie Nilsen i Oslo-firmaet SJ Arkitekter.
– Bygget åpner seg mot fjorden og
utsikten og henter lyset inn i bygget.
Materialbruken med stål og betong
gjenspeiler de industrielle elementene,
samtidig som den reflekterer havet og
skiftningene i det unike nordnorske ly-

set. I mørketiden vil bygget fremstå
som en lanterne i havnebildet, ifølge
arkitekten.
DOBLING. Siden nybygget er dimensjonert for en nær dobbelt så stor organisasjon som i dag, mener Statoil de
viser langsiktige vekstambisjoner.

SJU ETASJER: Det planlagte Statoil-bygget i Harstad.
– Statoil har vært til stede i Nord
Norge i snart 40 år. Vi har store ambisjoner og vi forbereder oss på nye
spennende år i nord. Det nye Statoilbygget i Harstad er tilpasset våre fremtidige behov, er den mest effektive løsningen og skal støtte vår langsiktige
satsing i området, sier Hans Jakob

ILLUSTRASJON: SJ ARKITEKTER

Hegge som er områdedirektør for Drift
Nord og plassjef for Statoil i Harstad.
Morten Hofstad
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TAR SPENNTAK: Det er lenge siden nordlendingene brukte Nordlandsbåt på havet. Professorene Odd Jarle Borch og Erlend Bullvåg ved Universitetet i Nordland er allikevel glade for å ha mye og lang lokal marin og maritim erfaring å støtte seg på når de nå er i gang med å posisjonere UiN for oljealderen og den nye tid. – Vi må se hele
Nord-Norge under ett, understreker de.
FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

– Har fokus på næringsutvikling, miljø og beredskap.

Er klare for
det som kommer
HÅND I HANSKE. – Vi står bare i startgropen når det gjelder oljealderen.
Oljenæringen passer som hånd i hanske
for Nord-Norge.
Det sier professorene Odd Jarl
Borch og Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen i Bodø. De to ser store muligheter for fremtiden. UiN har lang
tradisjon for å følge opp vekstnæringer,
og professorene forteller at Universitetet i Nordland nå tar grep for å posisjonere seg for det som kommer.

våre tidligere studenter som fikk jobb
på Melkøya for eksempel, forteller at
det var som å komme på klassetreff,
humrer professor Bullvåg.
Selv om ikke UiN tilbyr tekniske fag
selv, har de en lang rekke studier som er
relevante for industrien.
– Vi setter også fokus på bærekraft og
balansert kunnskap innen økologi. Det
er svært spennende når to fagområder,
fornybare og ikke fornybare energikilder møtes.

KLASSETREFF PÅ MELKØYA. – Vi utdanner ledere på høyt nivå innen industrien. Både i oljeselskapene, rederiene,
driftsorganisasjonene og innen prosjektledelse. Bare i de tradisjonelle
oljeselskapene er over 50 ledere utdannet ved økonomistudiet vårt. Mange av

INTERNASJONALE PROSJEKTER.
Akkurat nå er det tre hovedakser det
satses rundt. Begge med lokal forankring.
– Vi har to store prosjekter som vi
skal lede. Det ene er SARINOR, som er
et nasjonalt prosjekt mellom Utenriks-

departementet, fylkeskommunen og
oljebransjen. Der skal vi sørge for at
Norge er verdensledende når det gjelder lete- og redningsoperasjoner
(SAR), intet mindre.
– Det andre prosjektet heter MARPART, der vi skal ha fokus på samarbeide med våre naboland innen SAR,
havari, terror og oljevernberedskap.
Blant andre er Russland og Danmark
med på dette prosjektet, og vi har med
oss åtte-ni universiteter, forteller professor Borch.
STADIG BREDERE KOMPETANSE. Det
tredje prosjektet heter OPLOC, og går
på felt- og beredskapslogistikk i Barentshavet.
– Der skal vi se på samarbeidet mellom oljeselskaper og rederier. Båtene

blir jo stadig større og mer multinasjonale, så de som skal drive og lede dem,
må ha stadig bredere kompetanse. Så vi
satser hardt innen maritime fag og beredskap, sier de to.
Å starte disse prosjektene med tilhørende studieretninger innebærer en
betydelig risiko for det unge universitetet. Det bekymrer ikke herrene.
– Vi var ekstremt tidlig ute med å
satse på oppdrett og havbruk for 30 år
siden. Hadde vi ikke hatt de erfaringene, hadde vi neppe kunnet snu oss
rundt så fort som det vi har gjort. Og vi
er internasjonale i det vi gjør, og har
nettverk i mange land, avslutter den
offensive duoen.
Rune Kr. Ellingsen
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TEMA: BP

BP kurser lærlinger og leverandører om sikkerhet.

Vil bygge
trygghets-kultur
SIKKERHET. I juni inviterte BP 40 lærlinger til heldagsseminar i Sandnessjøen hvor temaet var sikkerhet. Lignende seminarer er planlagt framover,
også rettet mot BPs leverandører på
Helgeland. HMS-rådgiver Ola
Schjelderup-Eriksen mener at «nullfilosofi» når det gjelder ulykker og
skader på mennesker og miljøet, er en
erkjennelse av et moralsk og juridisk
ansvar man har overfor arbeidstakerne
sine og samfunnet man er en del av. I
tillegg er også god HMS god økonomi.
KULTUR. – Vi betrakter sikkerhet både
i arbeid og fritid som en del av samme
sak. Det handler om å bygge en sikkerhetskultur, sier Schjelderup-Eriksen.
– Har kunnskap og holdninger til sikkerhetskultur betydning for ansettelser
eller tildeling av kontrakter?
– Et høyt sikkerhetsfokus er avgjørende for å kunne jobbe i, og for, BP. Vi
måler nye leverandører på tidligere
HMS-resultater, samt at vi gjør en løpende evaluering gjennom kontraktperiodens forløp.
– Hva legger dere mest vekt på?
– BP har operasjoner over hele
verden som kan innebære store konsekvenser dersom noe alvorlig går galt.
Dette er knyttet til arbeid med trykksatte hydrokarboner, helikopteroperasjoner, klem- og fallrisiko m.m. Men selv
om de potensielle konsekvensene kan
være alvorlige, betyr det ikke at disse
operasjonene er farlige.
RISIKO. – Det handler i bunn og grunn
om å styre risiko. Det vil si å identifisere de tingene som kan gå galt, og gjøre
tiltak i forkant og underveis. Vi vil
unngå at ulykker og uheldige situasjoner oppstår, samtidig som vi søker å
redusere omfanget av skaden, hvis
ulykken først skulle inntreffe. Slike
vurderinger av risiko gjør alle mennesker i hverdagen; mens vi kjører bil, eller
går over et fotgjengerfelt. Men da tenker vi kanskje ikke så mye over det.
– I kursene retter vi blant annet oppmerksomheten mot dette. Vi fokuserer
også på at de valgene vi tar på jobb og i
fritiden kan medføre konsekvenser for
langt flere mennesker enn kun oss selv,
sier HMS-rådgiver Ola SchjelderupEriksen.
Morten Hofstad
PLANLEGGING: Fra reparasjonsarbeid på Skarv-skipet, en komplisert og tidskritisk operasjon, som krever detaljert HMSstyring.
FOTO: PRIVAT
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BP-bibelen «Statistical Review of World Energy»: Oljealderen fortsetter, ufortrødent.

Tre år over 100 dollar
VIKTIGST. Verdens kanskje viktigste
pris, verdien av olje og gass, reflekterer
viktige trekk i klodens helsetilstand.
Jordas samlede politiske og økonomiske situasjon gir seg uttrykk i stigende eller fallende energipriser. Tørst
etter energi har ligget bak en rekke
omfattende kriger.
Framtidig behov for energi ligger i
bunn for samfunnsplanlegging i de
fleste lands regjeringer. Frykt for at
karbonholdige energikilder påvirker
klimaet på jorda har utløst omfattende
debatt om hvorvidt energikonsumet
bør vris over i retning fornybare
energikilder.
BIBEL. I denne komplekse og skjebnestyrende materien, jobber en mengde av
menneskehetens klokeste hoder med
analyser og prognoser for hvordan
framtida vil bli. Mange lager rapporter
og kalkyler. Oljegiganten BP har siden
1952 gitt ut «BP Statistical Review of
World Energy». For mange er dette en
liten bibel om verdens egentlige helsetilstand, økonomisk og politisk. Selskapet sier selv at målet med rapporten
er «å tilby objektive, globale data om
energimarkedene til opplysning, debatt
og beslutningstagning», fordi «enhver
har rett til å ha sine egne meninger,
men ikke sine egne fakta», som det
heter i forordet til den siste utgaven av
BP-rapporten.
TRENDER. Oppsummert forteller rapporten at 2013 ga fortsatt vekst i det
globale konsum av energi, til tross for
økonomisk stagnasjon i flere av de
største industrialiserte landene. Energiforbruket i verden vokste med 2,3
prosent i fjor, mot 1,8 prosent året før.
Framvoksende økonomier sto for 80
prosent av forbruksveksten i fjor, og
100 prosent av veksten det siste tiåret.
Som en konsekvens av dette, og en lang
rekke andre faktorer, har oljeprisen ligget over 100 dollar fatet i tre sammenhengende år.
Og dette har skjedd til tross for at
verdens største forbruker av fossil
energi, USA, har klart å få fram en
kraftig produksjonsvekst av olje og gass
i eget land. «Produksjonsveksten i USA
siste år er en av de kraftigste verden
noen sinne har sett», ifølge BPrapporten. Forbruk av kull vokser raskt
i Kina og India, stimulert av lave priser.
Fornybare energikilder sto i 2013 for
rundt fem prosent av verdens samlede
energiproduksjon, og rundt tre prosent
av forbruket.
UBRUTT VEKST. Verdens samlede
energiforbruk vokser altså ufortrødent,
men forbruk av olje vokser saktere enn
det samlede forbruket av energi. Som
en konsekvens har markedsandelen olje
har hatt som verdens ledende energikilde falt gradvis i 14 år på rad. I fjor
utgjorde olje-andelen 32,9 prosent.
Daglig forbruk av olje vokste med 1,4

LANGT LIV: Plattformsjef Sverre Østerdal på Skarv-skipet kan planlegge for et langt liv på feltet.
millioner fat i fjor, tilsvarende mer enn
halvparten av norsk daglig produksjon.
De oljeproduserende landene klarte
ikke å holde tritt med forbruksveksten,
og dette er medvirkende til at snittprisen for olje fra Nordsjøen i fjor lå på
108,66 dollar fatet. Forbruket av naturgass vokste med 1,4 prosent i fjor,
også dette under et historisk gjennomsnitt. Også gassmarkedet er preget av
nedgang i produksjonsvekst, blant
annet i Norge.
Det internasjonale energibyrået forventer i sin siste rapport av verdens
forbruk av olje vil vokse med 1,3 millioner fat neste år, på grunn av forventet bedring i økonomisk klima i hele

verden.
FRAMTID. Så hva blir oljeprisen neste
år, og i 2050? Den som visste det vil
kunne innta en solseng på en temperert
strand og konsumere paraply-drinker
på permanent basis. BPs egen sjeføkonom Christof Rühl engasjerer seg
gjerne i slike debatter på sin egen
blogg. Rühl påpeker at verden slett ikke
ser ut til å gå tom for olje, slik «peak
oil»-skolen spår.
«Påviste reserver har mer enn doblet
seg siden 1980, til tross for konsumvekst av olje i den samme perioden som
er større enn påviste reserver var i
1980», skriver han.

FOTO: MORTEN HOFSTAD

I våre dager beveger utvinning av
olje og gass seg i retning dypere, kaldere, og dyrere farvann, både på land og
hav. Prisene for å utvinne reservene stiger i takt med de naturgitte utfordringene. Hvordan oljeprisene da skal
falle langt under 100 dollar er ikke gitt
noen å spå.
Under Asia-krisen i 1998 falt oljeprisen plutselig til 5 dollar. Det kan jo
være verdt å huske.
Morten Hofstad
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Til tross for storpolitisk uro mellom Russland og vesten, vokser fortsatt trafi

Fortsatt vekst i g
TRAVEL GRENSE. Generalkonsul ved
Norges generalkonsulat i Murmansk,
Ole Andreas Lindeman, er veldig glad
for å se vekst i petro-industrien i nordområdene. Nye prosjekter i feltene i
Barentshavet på begge sider av grensen
skaper muligheter for regionen. Skrugard og Havis åpner en ny petroleumsprovins i Nord-Norge. Perseevskylisensen i det sentrale Barentshavet,
Fedynsky og Sredne-Barentsevsky feltene ligger også i Barentshavet.
Sør-Varanger kommune og
Murmansk-regionen får nye teknologiske muligheter. Operasjoner i Arktis
krever teknologisk utvikling tilpasset
ekstreme havområder.
Sør-Varanger kommune med Kirkenes har en svært sentral beliggenhet
sett fra et næringsmessig synspunkt, i
sentrum av Barentsregionen, med isfri
havnen Kirkenes.
– Fremtidig olje- og gassvirksomhet i
Barentshavet øst vil skape et stort utviklingspotensial for Sør-Varanger
kommune og hele regionen, mener
generalkonsul Lindeman.
Reiselivsnæringen har hatt en kraftig
vekst de senere årene, og service er en
viktig næring i kommunen.
– Norsk næringsliv er veldig interessert i å samarbeide med russiske bedrifter innen alle områder. Men det er
særlig petroleum, fiskeri, havbruk, sjøtransport og reiseliv at vi ser at potensialet er størst. Norsk petroleumsnæring har god erfaring med å
bygge ut offshore anlegg, og har en leverandørsektor som er høyt kvalifisert
og som utvikler ny teknologi for stadig
vanskeligere geografiske og klimatiske
forhold, sier Lindeman.
FOLK-TIL-FOLK. Det norske generalkonsulatet i Murmansk mottok i fjor
29.461 søknader om visum og andre
oppholdstillatelser.
– Grunnen til det store antall søknader skyldes stor interesse fra personer i Murmansk fylke for å reise til
Norge på grunn av den nære beliggenheten, gode shoppingmuligheter, og
den gode kontakten mellom våre naboland i nord. At det er blitt en slik stor
økning skyldes at det er blitt lettere å
levere søknad, og det er blitt mulig å få
mer langvarige visum til Norge. I tillegg har nok bedre økonomi mye å si,
sier Lindeman.
Forholdet mellom Norge og Russland i nord viser en stor grad av folk til
folk-kontakt, mener han.
– Russere og nordmenn reiser og
besøker hverandre, noen har familiemedlemmer på den andre siden av
grensen, det er kultursamarbeid, idrettssamarbeid og samarbeid mellom
frivillige organisasjoner. Folk i alle aldersgrupper søker visum til Norge hos
oss, sier han.
– Fra norsk side anser vi denne tette
kontakten som et gode. I en region som
i mange år har hatt stengt grense, har vi
nå over 300.000 grensepasseringer i
året. Det er naturlig at naboer som bor

VÅR MANN I MURMANSK: Generalkonsul, Ole Andreas Lindeman.
➤ Dette intervjuet ble laget før
sommerens
hendelser i Ukraina, med påfølgende
handelsboikott. Representanter for
generalkonsulatet opplyser til Petro Puls
at intervjuet likevel reflekterer den dags-

så nær hverandre skal være i kontakt.
Generalkonsulatet har ikke statistikk på
yrkesbakgrunnen til søkerne, men ser
fra sakene at det er folk med alle typer
yrker som reiser til Norge, opplyser
Marit Jacobsen ved generalkonsulatet.
Ved et nyåpnet visumsenter i Murmansk, trenger ikke russiske borgere å
møte opp personlig for å levere inn
søknaden. Grenseboerbevis er populære i Murmansk-regjonen og SørVaranger kommune.
– I fjor utstedte vi 535 grenseboerbevis til russiske borgere. På norsk
side er det utstedt mange flere. Grenseboerbeviset er populært fordi det gir
en mulighet til å reise ofte til nabolandet, det er billigere enn visum, og det
varer i tre år. Vi ser på tallene fra grensen at de som har grenseboerbevis reiser mange ganger over grensen, sier
Lindeman.
Generalkonsulatet forventer at antall
grensepasseringer i år vil passere
400.000, basert på tall fra grensestasjonen på Storskog.
– På norsk side har man godt inntrykk av de russiske besøkende. De som
reiser til Kirkenes for å handle legger
igjen mye penger som kommer samfunnet til gode. De som reiser på kulturutveksling, idretts- og arbeidsfor-

FAKTA
Grenseboerbevis
■ Avtalen mellom Norge og Russland innebærer at beboerne i grenseområdet
som har vært lovlig bosatt der i minst tre
forutgående år, kan få utstedt et grenseboerbevis som er gyldig i inntil tre år.
■ De delene av Norge og Russland som er
innenfor 30 km fra grensen vil utgjøre
grenseområdet. I tillegg vil to russiske
kommuner som i sin helhet er innenfor
50 km fra grensen være en del av grenseområdet.
■ Innehavere av grenseboerbevis kan
krysse grensen og ved hvert besøk oppholde seg i opptil 15 etterfølgende dager
i grenseområdet i den andre staten uten
at det stilles krav til visum.
■ Også tredjelandsborgere som bor i området vil kunne få grenseboerbevis.

mål, kan ofte bidra med god og annerledes kompetanse og erfaringer. Særlige mange norske arbeidsgivere er
opptatt av at de russerne som jobber i
Norge har et veldig høyt utdanningsnivå, det gjelder både ingeniører, pedagoger og andre yrker, sier Lindeman.
STOR STASJON. Generalkonsulatet i
Murmansk er en av de største norske
utenriksstasjonene, med til sammen 24
medarbeidere. Et honorært konsulat
ble opprettet i Arkhangelsk 2010 og er
underlagt stasjonen. Det er også besluttet å opprette honorært konsulat i
Nikel.
– Vi er 14 lokalt ansatte, og ti utsendt
av Utenriksdepartementet. Tjenestedistriktet er stort, det dekker Mur-

FOTO: SERGEY SUROVTSEV

mansk og Arkhangelsk fylker, samt Nenets autonome distrikt. Til sammen
dekker vi et flateinnhold på 908.000
kvadratkilometer og en befolkning på
to millioner.
– Vi har også et utsyn mot de store
havområdene nord for oss, og fremmer
norske syn på hvordan man best skal
drive bærekraftig forvaltning og sunn
utnyttelse av de betydelige naturressursene som finnes der, sier Lindemann.
– Selv om vi kan hente store rikdommer fra havområdene i Arktis, og
dermed styrke grunnlaget for vekst og
verdiskapning i de nordligste regioner,
synes jeg det er viktig å minne om at
det er på land folk bor og er avhengig
av sosial og økonomisk utvikling. Det
er på land vi bygger folk-til-folksamarbeidet; åpner grenser, driver kulturutveksling, er opptatt av urfolk på
begge sider av grensen, og arbeider
med næringsliv og økonomi, sier Lindemann.
– Jeg er overbevist om at verdiskapning og økonomisk vekst er grunnmuren som alt annet skal hvile på. Både
i Arktisk råd og i Barentsrådet er arbeidet med næringsliv styrket de senere
årene. På generalkonsulatet er vi godt
bemannet for å arbeide med dette, og vi
etablerer nå et «Team Norway» under
min ledelse for å kunne arbeide enda
mer målrettet og koordinert med alle
markedsaktører og det norske virkemiddelapparatet; Innovasjon Norge,
SIVA, Intsok, Intpow, samt Barentssekretariatet, Norsk-russisk handelskammer og Norwegian Business Associa-
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ikken i nord.

grensetrafikken
tion her i Murmansk.
– Det er blitt vanlig å si at utenrikspolitikken og innenrikspolitikken er
mer sammenvevd enn noensinne. Jeg
vil legge til at jeg ikke kan forestille
meg noe annet sted hvor de er mer
sammenvevd en akkurat her. Her i det
høye nord befinner vi oss i en geografisk ytterkant, men i midten av norske
interesser, og sentrale norsk-russiske
fellesinteresser, sier Lindeman.
OMFATTENDE HANDEL. Samhandelen
med Russland har utviklet seg positivt
siden tusenårsskiftet, og er i dag større
enn noen sinne. Norsk eksport til
Russland, som har økt fra 2,3 milliarder
kroner i 2001, til 8,5 milliarder i 2012.
Fisk og sjømat er den dominerende
varegruppen, med om lag 70 prosent av
samlet eksportverdi. Russland er nå det
største eksportmarkedet for norsk fisk,
med laks, sild og makrell som de viktigste fiskeslagene.
Nest størst er norsk olje- og gassteknologi, der eksportverdien passerte 1
milliard både i 2011 og 2012. Perspek-

tivene for russisk olje- og gassproduksjon offshore er i stadig endring, og nye
prosjekter i nordområdene er skjøvet ut
i tid. Tross dette synes interessen for
norsk olje- og gassteknologi å holde
seg, med eksporten sterkt knyttet til
pågående enkeltprosjekter.
Norsk import fra Russland overstiger fortsatt handel motsatt vei, med
samlet importverdi på 10,3 mrd. NOK
i 2012. De største varegruppene er
brenselsstoffer, råvarer, kjemiske produkter og bearbeidde varer. Importen
har falt noe siden toppåret 2007, da
Norge importerte for 11,5 milliarder
fra Russland.
Russiske forbrukere er svært interesserte i Norge og Norden som reisemål,
og antallet reisende til Norge har økt
jevnt de senere årene. I 2012 ble det
registrert 198.620 kommersielle reisedøgn for russiske turister til Norge, en
oppgang på 6 % siden 2011, ifølge
opplysninger fra Det Norges generalkonsulatet.
Sergey Surovtsev

STOR TRAFIKK: Generalkonsulatet er en av de største norske utenriksstasjonene,
og Lindemann ser fortsatt store muligheter for norsk-russisk samarbeid.
FOTO: SERGEY SUROVTSEV

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
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Gassco har startet studiene av transportløsninger for gass ut av Barentshav

Foreløpig påvist for lite n
STUDIE. Statlige Gassco er i gang med
studier på utvikling av transportløsninger fra gassfunn i Barentshavet. Barents Sea Gas Infrastructure (BSGI),
ledes av Gassco, med deltakelse fra 26
olje- og gasselskaper. Oljedirektoratet,
Statnett og Norsk olje og gass deltar
som observatører.
Kommunikasjonsleder Kjell Larsen i
Gassco Kjell Larsen sier transportalternativer fra Barentshavet er rørledning
koblet til det eksisterende gasstransportsystemet, LNG (både onshore og flytende offshore), komprimert naturgass
(CNG) som transporteres med skip.
STOR USIKKERHET. Ifølge rapporten
fra BSGI er de globale og europeiske
gassmarkedene for tiden preget av

Bodø satser maritimt
ARCTIC BUSINESS: Fylkesrådet i Nordland bidrar med åtte millioner kroner i
støtte til maritim satsing i Bodø. Storparten går til tre formål i regi av Maritimt
Forum Nord som sammen med Norges
Rederiforbund er i gang med den internasjonale konferansen Arctic Business i
Bodø. Bodø skal markeres som senter for
beredskap og sikkerhet i nord. Bodin
videregående skole støttes til kjøp av navigatorsimulator på skolen.

kompleksitet og usikkerhet. Fremtidens energimiks er uklart, prisforskjellene på tvers av regionale gassmarkeder
er betydelige, og politisk turbulens påvirker eksisterende handelsmønstre.
På norsk sokkel situasjonen er også i
utvikling. Tyngdepunktet av de uoppdagede ressursene beveger seg nordover, som dekker et stort geografisk
område, og med et økende antall av
deltakere, ifølge rapporten.
– Barentshavet er den neste horisonten i utviklingen av naturgass og oljeressurser på norsk sokkel. Mens en
betydelig mengde naturgass allerede er
oppdaget og venter på ytterligere

Seiler sammen
SUPPLY: Statoil og BP har gått sammen om
felles supplybåt fra Sandnessjøen til Norne
og Skarv. Supplybåten Island Chieftain skal
i perioder uten rigg-aktivitet gå to turer i
uka mellom landbasen og de to feltsentrene.
– Island Chieftain vil seile fast tirsdager
og fredager, opplyser Øyvind Adolfsen ved
BP-kontoret i Sandnessjøen til Helgelands
Blad.

BETJENER TO: Supplyskipet Island
Chieftain ved basekaia på Horvnes.
FOTO: KARI-ANN D. STANGEN

transportkapasitet, er neste skritt i utviklingen av infrastruktur ikke opplagt.
Oljeutbygginger vil sannsynlig kreve
gassinfrastruktur for assosiert gass.
Forsinkelser på grunn av manglende
gassinfrastruktur kan medføre at viktige feltutbygginger vil bli satt på vent,
eller alternativt at verdiskaping kan gå
tapt på grunn av uønsket re-injeksjon
av gass, sier Kjell Larsen.
BREDT SAMARBEID. – Barentshavet
har ressurspotensial til å spille en nøkkelrolle i å opprettholde norsk sokkel
gassproduksjonen i løpet av 2020-årene
og utover, men eksisterende funn er

ikke tilstrekkelig for å rettferdiggjøre
investeringer i ny gassinfrastruktur fra
Barentshavet, både fra et post- og preskatt perspektiv, forklarer Kjell Larsen.
– Oljeselskapene samarbeider allerede med å samle inn seismikkdata for
områdene. Også i BSGI-arbeidet viser
selskapene stor interesse for å samordne utviklingen av Barentshavet, sier
Kjell Larsen.
Ut i fra oppdagede ressurser og forventede resultater fra letevirksomheten
frem til 2017 finner rapporten at det
kan være store samfunnsøkonomiske
verdier i å utvikle ny gassinfrastruktur.
– Vi oppsummerer de samfunnsmessige verdiene ved «Net present value»
7 prosent, sier Larsen.

Vil tilby riggservice
HAMMERFEST: Polarbase i Hammerfest
har planer om å tilby service på borerigger. Polarbase samarbeider om strategien med Coast Center Base (CCB) på
Ågotnes utenfor Bergen.
– Vi skal bidra med vår kompetanse og
stå for den faglige organiseringen av arbeidet. Men vi skal bruke lokal arbeidskraft, vi er opptatt å skape ringvirkninger
i lokalmiljøet, sier Ronny Haufe, prosjektdirektør i CCB.
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vet.

ny gass
KOMPENSERER NEDGANG. Rapporten
påpeker at gassproduksjon fra andre
områder på norsk sokkel er ventet å
avta tidlig på 2020-tallet, og ny produksjon fra Barentshavet kan redusere
nedgangen.
Analysen viser at i en P50-scenario
vil Barentshavet kunne produsere rundt
35 millioner standard kubikkmeter per
dag innen midten av 2020-årene, gitt
nye funn i perioden 2014-2017, og
produksjon fra eksisterende felt og
funn (med unntak av Melkøya). Dette
vil representere et tillegg på om lag 15
prosent til samlet gassproduksjon på
norsk sokkel.
For å ha beslutningsfleksibilitet til en
oppstart i 2022, trengs en mulighetsstudie å bli igangsatt neste år.
Sergey Surovtsev

STOR STUDIE: Petrokartet må oppdateres med flere påviste gassfunn før en ny transportløsning kan komme på plass, mener
Gassco.
ILLUSTRASJON: PETROARCTIC
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Norges viktigste næring i 2014, vil også være Norges viktigste næring i 2050, skriver Kjell Giæver.

Barentshavet –
er vi i rute?

SKRIVER: Kjell Giæver, Petro Arctic.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

HOROSKOPET. Høsten 2014 presenterte Petro Arctic, sammen med vår
partnere i nord, rapporten «Petro Foresight 2030». Flere av scenarioene i
rapporten tegner et meget optimistisk
bilde av Barentshavet som ett av Norges viktigste områder for framtidige
verdiskaping innen olje og gass produksjon:
■ Seks nye felt i drift innen 2030.
■ 50 prosent av total produksjon i
Norge vil komme fra Barentshavet innen 2050.
■ Innen 2030 vil investerings og operasjonskostander nærme seg 100 - 120
milliarder årlig bare i Barentshavet.
■ Betydelig ringvirkninger i form privat
og offentlig infrastruktur, arbeidsplasser og regionale leveranser vil sette sitt
positive preg på hele Barentshavsregionen.
SKUFFELSER. Dagens situasjon viser
at vi er på rett vei, mens vinteren og
vårens borekampanjer har nok ikke gitt
de resultater vi hadde håpet på.
Betydelige skuffelser for tilleggsressurser i området ved Johan Castberg,
samt tørre brønner helt nord i Barentshavet. Når man i tillegg legger til
en skrinlegging av Norvarg, må man
kalle det siste året for skuffende.
Den gode nyheten er OMV sitt funn
på Wisting, samt at vi fortsatt har høy
leteaktivitet og mange spennende
brønner som vil bli avklart i løpet av de
neste månedene. Her kan nevnes Lundin sitt Alta prospekt, og to Statoil
brønner som kan gi tilleggsreserver til
Johan Castberg og bidra til lønnsomhet
for en oljeterminal på Veidnes.
PRODUKSJON. Enis oljefelt Goliat
nærmer seg oppstart. Rundt 200 millioner fat olje skal produsere fra
verdens første offshore oljefelt i Barentshavet fra medio 2015. Feltet ligger
fem mil fra Hammerfest, og er starten
på ett nytt kapitel i oljeeventyret i nord.
Statoil har siden 2007 sammen med
sine partnere produsert flytende gass
fra Snøhvitfeltet 15 mil fra verdens
nordligste LNF fabrikk i Hammerfest.
Feltet inneholdt i utgangspunktet 180
milliarder standard kubikkmeter gass,
men har senere blitt oppjustert med
betydelige ekstra reserver, slik at man
ser for seg en produksjon i mange tiår
fremover. Etter mange år med produksjonsproblemer på selve LNG anlegget, ser det nå ut til at fabrikken på
Melkøya fungerer optimalt.
SEISMIKK. I Barentshavet sørøst er
seismikk fartøyene i full gang med
kartlegging av geologien på havbunnen. Vi må nok vente enda et par år før
lisenser er tildelt og selskapene kan

TRAVELT: Den store rigg-aktiviteten skaper travle dager på Polarbase i Hammerfest.
komme i gang med letingen. Skulle
man gjøre et tidlig funn rundt 2018 –
2020. Kan man regne med at første felt
kan være i produksjon rundt 2030.
Oljedirektoratet har i sine analyser
sagt at det etter all sannsynlighet er
mest gass i området, og dette sammen
med synkende gassreserver i Nordsjøen
har satt fart på diskusjonen om en
gassrørledning fra Barentshavet til eksisterende infrastruktur lenger sør.
Petro Arctic erfarer at oljeselskapene
er mer optimistiske på at det også er
betydelige oljereserver i området, og vi
opplever en betydelig lisens-interesse
fra hele verdens oljefamilie.
Petro Arctic har i alle år vært en viktig aktør og pådriver for ilandføring av

gassen i nord, og vil fortsatt kjempe for
at olje og gass ressursene i nord skaper
mest mulige ringvirkninger i landsdelen. Her er Hammerfest LNG en viktig
brikke i dette bildet.
FEM FELT. Er vi så i rute i forhold til
prognosene i Barentshavet beskrevet i
Petro Foresight 2030, med seks nye
feltsenter i drift?
Ja, på de fleste områdene.
Goliat seiler fra Korea neste sommer.
Johan Castberg blir bygd ut, men hvilken løsning som blir valgt er usikkert.
OMV har allerede påvist oljeressurser i
samme størrelse som Goliat, og Lundin
har jo allerede funnet rundt 150 millioner fat olje i Gotha. Hvis legger til et

FOTO: EYBJØRN PAULSEN

feltsenter i Barentshavet sørøst, så er vi
oppe i fem nye feltsenter innen 2030.
MYE UKJENT. Store deler av Barentshavet er fortsatt ukjent farvann, mange
brønner må bores, skuffelser og jubelscener vil avløse hverandre i jakten på
olje og gass lengst nord i Norge.
Norges viktigste næring i 2014, vil
også være Norges viktigste næring i
2050. Det vil Barentshavet være en viktig bidragsyter til.
Kjell Giæver
Prosjektleder, Petro Arctic
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I skyggen av kampen for økt olje- og gassaktivitet lider deler av
næringslivet av manglende innovasjon og nyskaping.

Sanksjoner
med muligheter
kommentar
.

SPRE RISIKO. Sparebank 1 Nord-Norge
la forleden fram et rekordstort halvårsresultat, og varsler samtidig økt satsing
på nordnorsk næringsliv. Det skjedde
samtidig som deler av det samme næringslivet gikk hardt ut mot Norges
sanksjoner mot Russland fordi det
rammer bunnlinja i regnskapet.
Kanskje er det på tide å legge både
den politiske og økonomiske innsatsen
i flere kurver enn der det finnes olje og
gass.
APARTHEID. En ting er den ganske
prinsippløse motstanden fra deler av
næringslivet mot Europas og Norges
sanksjoner mot Russland etter krisa i
Ukraina. Den kjenner vi fra før. Linjene går helt tilbake til rederinæringens
protester mot norske og internasjonale
sanksjoner mot Apartheid-regimet i
Sør-Afrika. Rederinæringen ville ha seg
frabedt regnskapsmessige konsekvenser
av kampen mot rasistregimet. Vi så det
sist i forbindelse med Dalai Lamas
besøk i Norge, hvor prinsipper måte
vike for næringspolitisk pragmatisme.
Og vi ser det igjen når deler av nordnorsk næringsliv ikke aksepterer at den
russiske trusselen mot Ukraina skal få
annet enn verbale konsekvenser for
president Putin.
Heldigvis kan ikke internasjonal
politikk delegeres ned på bedriftsnivå.
FISK I SKYGGEN. Derimot kan de deler
av nordnorsk næringsliv som rammes, i
samarbeid med for eksempel Sparebank 1 Nord-Norge, legge en strategi
som sikrer fortsatt vekst i næringer som
lever i den politiske skyggen av den mer
profilerte olje- og gassnæringen. For
det er ingen hemmelighet at det
politiske systemet, særlig i Nordland,
har kastet bort mye krefter på å løfte
fram oljenæringa. Kastet bort i den
forstand at det ikke skulle mere til enn

VED GRENSEN:Trafikken over grensestasjonen på Storskog utenfor Kirkenes har vokst så kraftig de siste årene at anlegget
må bygges ut. Men sanksjoner mot handel truer utviklingen.
FOTO: CORNELIUS POPPE, SCANPIX
en smule politisk hestehandel mellom
regjeringspartiene før oljeaktiviteten
utenfor Lofoten og Vesterålen var
skrinlagt inntil videre.
Imens fortsatte for eksempel fiskeriene og oppdrettsnæringa sin reise inn
i framtida. Nå står vi i en situasjon hvor
ikke minst det pelagiske fisket rykker
kraftig tilbake fordi markedsarbeidet
ikke har tatt høyde for en verden i
politisk endring.
Det er da jeg lurer på om framtida
tilhører de politikerne som evner å
jobbe langs flere akser.
POLITISK DRAHJELP. Gjennom sanksjonene mot Russland synliggjøres for
eksempel norske fiskeriers begrensede
og diskriminerte markedsadgang til
EU. Dette er spørsmål som avgjøres
gjennom politiske forhandlinger og regelendringer, og ikke noe som den en-

Heldigvis kan ikke
internasjonal
politikk delegeres ned
på bedriftsnivå.
kelte bedrift kan løse på egen hånd.
I skyggen av kampen for økt olje- og
gassaktivitet lider utvilsomt også deler
av næringslivet av manglende politisk
drahjelp innenfor innovasjon og nyskaping.
Oljen spiller en betydelig rolle i
nordnorsk økonomi og vil gjøre det i
overskuelig framtid.
Det øvrige næringslivet kunne med
fordel, som et alternativ til en nesten
ensidig næringspolitisk fordømmelse
av konsekvensene av politiske reaksjoner i en verden i brutal endring,
samle seg om krav som sikrer en jevne-

re fordeling av den regionalpolitiske
innsatsen for fortsatt vekst i nord.
PENGER TIL VALGKAMP. Dersom
Sparebank 1 Nord-Norge har ambisjoner om å bruke overskuddet til å ta
tøffere posisjoner i nordnorsk næringsliv, ville det kunne være en god alliansepartner.
Det beste med en slik strategi er at
den vil kunne leve side ved side med en
fortsatt proaktiv strategi for olje og gass
all den tid det er det oljefinansierte
pensjonsfondet som gir våre folkevalgte
penger å bruke i valgkampen.
Arne O. Holm
Redaktør/spesialrådgiver
Nordområdesenteret, UiN
Highnorthnews.com

Teknologi
BP prioriterer teknologi som fremmer sikkerhet, pålitelig drift, og økte verdier.
Skarv FPSO utenfor kysten av Helgeland er et godt eksempel.
Om bord brukes mange avanserte teknologier, og skipet er spesialbygget for
tøffe farvann. Det har ett av verdens største anlegg for mottak og behandling
av olje, kondensat og gass.
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