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Krise?

Et brått fall i oljeprisen fra 115 til 80 dollar i
løpet av noen uker gjør naturligvis noe
med humøret. Oljeselskapenes lønnsomhet går ned, og regningen sendes
videre til leverandørene. Statoil forlanger
billigere boring. Alle som vil selge til Statoil
må komme opp med nye ideer, og nye
priser. Statoil leker ikke butikk.
Høstens uro kommer etter et tiår med
eventyrlig vekst i investeringene på
sokkelen, og historisk høye priser for olje
og gass. Høye priser har drevet fram ny
produksjon, spesielt i USA. Øyeblikksbildet
er at verden får mer enn nok energi.
En annen følge av prisnedgangen er en
bølge av spådommer om petro-alderens
snarlige død. Disse påstandene kommer
som regel fra folk som har penger å tjene
på å skape en slik illusjon. Saken er at de
som faktisk kan noe om verdens energibehov, sier det motsatte. Verden kommer
til å trenge 37 prosent mer energi i 2040
enn i dag. En stor del av denne veksten
må dekkes inn av olje og gass. Verdens
energibyrå (IEA) etterlyser der for enorme
investeringer i produksjon av olje og gass.
Nordlandskysten har havnet litt i skyggen
av nye funn i Barentshavet. Faktum er at
landsdelens største industriprosjekt, Aasta
Hansteen og rørledningen Polarled, er
under oppstart. Prosjektet åpner opp hele
den nordlige sokkelen for andre gassutbygginger. Norske politikere har en
viktig oppgave å løse i Europa: Få EU til å
bytte ut kull med gass. Det vil være en
endring som faktisk kan bety noe for klima.
Kanskje der for kjøper tyske energigiganter
feltandeler utenfor Nordland. Mer bruk av
gass vil skape industri i Nordland i mange
tiår framover.

LITEN VENTIL STANSET STOR SKUTE: Da gassinjeksjonen på Skarv måtte stenges, var gode
råd dyre.
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Sjeldent møte p
■ Petro Puls fikk samlet far
Ove-Atle Hov, og sønnene
Kjetil Bjarne og Anders til
et relativt sjeldent møte
hjemme på familiegården
på Løkta i Dønna
kommune på Helgeland.
Alle tre jobber til daglig
offshore, og møtes ganske
sjelden.
■ Ove-Atle Hov (53),
førstemaskinist på brønnintervensjonsfartøyet
Island Patriot siden 2009.
Skipet har base i Esbjerg.
Eldste sønn Thorstein er
bonde i Steinkjer, datter
Lillian er førskolelærer i
Levanger. Kona Marit er
sykepleier i Dønna
kommune.
■ Kjetil Bjarne Hov (25),
andremaskinist på forsyningsfartøyet Island
Champion siden 2012, bor
i Tønsberg. Base i
Aberdeen, pendler fra Bergen, bor i Tønsberg, fire
timers reise.
■ Anders Hov (23),
«roughneck», boredekksarbeider på jackup-riggen
Mærsk Giant. Gikk andre
kull brønnteknikk i Sandnessjøen, ferdig 2009, så to
års læretid i Mærsk med
2/4-turnus. Bor i Trondheim der han tar tekniske
fagskole ved siden av
jobben ute.

FORTSETTER NESTE SIDE➤➤➤

ENDELIG HJEMME: Ove-Atle Hov (i
midten), og sønnene Kjetil Bjarne (t.v.)
og Anders hjemme i hagen på farsgården Hov på Løkta i Dønna.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
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PÅ BESØK: Ove-Atle Hov og sønnen Anders på besøk på brua ombord på Island Chieftain, som tilhører samme rederi som begge er ansatt i. Her betrakter de to maskinistene «DP-stolen», som har systemene for automatisk manøvrering av båten.
ALLE FOTO: MORTEN HOFSTAD

Familien kom til et veivalg, som endte med a
➤➤➤FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

HJEMME PÅ HOV. De tre jobber på
rigg og båt, og har alle lang pendlervei.
Sønnene har dessuten bosatt seg andre
steder. Men far Ove-Atle holder fortet
på Løkta, sammen med kona Marit,
som er kommunal sykepleier.
Gården Hov på Løkta har sannsynligvis vært hjem for høvdinger og storbønder i mange hundre år bakover i tid.
Men nå er det offshorenæringen som
gjelder.
Ove-Atle Hov var sjåfør i Helgelandske fra 1982-98. Han kjørte både
buss og melkebil rundt i det vidstrakte
øyriket på Helgeland. I 1988 kjøpte
Ove-Atle og Marit gården på Løkta, og
drev aktivt med både med melkekyr og
gris.
– Jeg er vel den eneste i handelsflåten som har sertifikatet
«Egeninseminasjon kurs for gris»,
humrer den tidligere bonden om sin
mangslungne realkompetanse fra arbeidslivet.
Hov holdt koken og jobbet dobbelt
som sjåfør og bonde fram til 2007.
– I unge år hadde jeg tre mål: å bli
gårdbruker, å eie min egen Volvo BM
650 traktor, og å jobbe som sjåfør i
Helgelandske. Da målene ble nådd, ett
etter ett, kom spørsmålet om hva jeg
skulle gjøre videre.
VEISKILLE. Familien kom til et veiskille
der det ble nødvendig å ta noen grunnleggende valg. Familierådet endte med
at jorda ble solgt, sammen med konsesjon og melkekvote.

– Gården trengte investeringer.
Valget sto mellom å investere i fjøset,
eller å investere i utdanning. Vi valgte å
omsette verdiene fra gården i videre utdanning, forteller Ove-Atle Hov.
Veien videre besto av noen få tydelige alternativer for far på gården.
– Jeg hadde to valg; å bli lokfører,
eller maskinist. Som lokfører hadde jeg
måttet flytte fra Løkta. Som maskinist
kunne jeg fortsette å bo hjemme, forteller Hov.
Sønnene Kjetil Bjarne og Anders
hadde allerede målet klart: De skulle
jobbe offshore. Dermed startet far og
to sønner omtrent samtidig på et nytt
kapittel.
PÅ SKOLEBENKEN. I en alder av 46 år
reiste Ove-Atle Hov til Bodø for å ta
fatt på utdanning som maskinoffiser på
skip.
– Hvordan opplevdes det å gå tilbake til
skolebenken?
– Mye ull i hodet, sier Hov, og legger ikke skjul på at teoretisk læringsmetode måtte oppfriskes. Tidligere arbeidserfaring ble godskrevet som realkompetanse, og hjalp godt på gjennom
de to årene på skolebenken.
Læretiden foregikk som kadett om
bord på Island Patriot, i sunnmørs-rederiet Island Offshore, båten der han
senere skulle få fast jobb.
Ove-Atle Hov er storfornøyd med
rederiet.
– De jobber veldig profesjonelt.
Aldri noe tull som ikke kan ordnes med
en telefon.
Island Patriot er et spesialfartøy som
driver med såkalt «brønnstimulering».

OVERVÅKING: Kontrollrommet i maskinen består i stor grad av monitorer som
oppgir status for systemene for framdrift og produksjon av elkraft ombord.
Enkelt sagt har fartøyet utstyr om bord
som kan få mer olje og gass ut av brønnene nede i fjellet. Island Patriot går på
fast kontrakt med BP, via firmaet Steamwell, hovedsakelig i Nordsjøen på
BP-felt som Valhall.
Island Patriot har fast base i danske
Esbjerg. Førstemaskinisten fra Løkta
får derfor sin faste pendlerute via den
danske havnebyen. På denne typen fartøyer er turnusen 4-4, fire uker på jobb,
fire uker fri.
SAMME REDERI. Som sin far søkte Kjetil Bjarne utdanning i maskinen. Og
som sin far endte Kjetil Bjarne opp med
jobb på båten der han hadde som

opplæringstid som kadett, på supplybåten Island Champion, altså samme
rederi. Nå har han jobbet to år som andremaskinist.
Kjetil Bjarne har bosatt seg i Tønsberg, og pendler via Bergen til Aberdeen, som er båtens hjemmehavn, normalt en fire timers reise. Båten er på
kontrakt med Chevron på Captain
Field i britisk sektor.
I tillegg til jobben om bord, er Kjetil
Bjarne Hov ansatt 25 prosent som studentveileder i Det norske maskinistforbund.
PÅ RIGG. Anders startet karriereløpet i
kull nummer to som tok brønnteknikk
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PÅ HJEMMEBANE: Anders Hov i hovedmaskinrommet på Island Chieftain.

at far og to sønner ble offshore-arbeidere.

MYE REISING: Ove-Atle Hov og sønnen Anders pendler ut på jobb fra henholdsvis
Løkta i Dønna til danske Esbjerg, og fra Tønsberg, via Bergen til Aberdeen i Skottland.

nen. Mindre bråk og damp har en stor
gevinst for arbeidsmiljøet, forteller Anders.
– Det som gjør at jeg trives så godt i
jobben min er at det er fysisk krevende,
at jeg alltid har noe å gjøre, samtidig
som jeg lærer stadig nye ting.
Anders Hov har bosatt seg i Trondheim. Med 2-4 turnus ligger forholdene til rette for å ta mer utdanning
ved siden av jobben ute. Anders har
valgt å ta teknisk fagskole i Trondheim,
et løp på to år, som han har valgt å
strekke over tre år.
– Jeg studerer boreteknologi. Målet
er å stige i gradene på riggen, via assisterende borer, til borer, forteller Anders Hov.
På skolen får han påfyll av geologi,
materialkunnskap, brønn-teknikk, matematikk, og teknisk engelsk.
– Utdanning har blitt nødvendig for
å komme videre, siden det er så mange
som vil jobbe ute, sier Anders.

på Sandnessjøen videregående skole.
Som sin far og bror gikk veien videre til
læretid. Anders kom til riggselskapet
Mærsk, og der ble han værende.
Anders er knyttet til jackup-riggen
Mærsk Giant, der han er «roughneck»,
boredekksarbeider. Riggen benyttes for
tiden som hotell på Yme-feltet i Norsjøen, mens den ubrukte produksjonsplattformen rives og hugges til spiker.
Da er det lite behov for boredekksfolk
om bord, så Anders får sett seg litt omkring på andre rigger i rederiet.
Mens vi snakker får Anders melding
på telefonen om at neste «tur» skal skje
på nybygget Mærsk Interceptor.

GOD JUL. Far og sønners veier krysses
av og til når de er ute på jobb.
– Nordsjøen er som et meieriårsmøte. Der treffer man stadig kjentfolk,
forteller far Ove-Atle.
Det hadde seg sånn at på julaften i
2009, kom far Ove-Atle ut til en rigg i
Nordsjøen med last. Om bord på riggen sto sønnen Anders. Å treffes var
ikke mulig, uansett dag på året, siden
personer ikke kan ta seg inn på rigg fra
båt.
– Vi fikk da i det minste ønsket hverandre God jul! over radio, forteller
Ove-Atle.
Alle tre sier de mest brukte offshore-

Når riggen er klar til operasjon mot
slutten av året, skal Mærsk Interceptor
på kontrakt med operatøren Det norske oljeselskap på Ivar Aasen-utbyggingen utenfor Vestlandet.
– Jeg jobber på boredekket og i pumperom. En del av jobben er å drive med
vedlikehold på utstyret, forteller Anders Hov.
Den unge riggarbeideren gleder seg
over alt nytt utstyr som gjør jobben
mindre risikofylt, mindre fysisk krevende, og mer miljøvennlig.
Siste skrik av utstyr er «mud cubes»,
lukkede maskiner som skiller kaks fra
borevæske som kommer opp fra brøn-

havnene er forskjellige for mannskapene på båt.
– Sandnessjøen har blitt bra. Det er
ei populær havn fordi det er lite forhaling (flytting av kaiplass). Båtene får utført mange oppgaver på samme kai.
Det er en praktisk fordel, forteller Kjetil Bjarne. De tre offshorearbeiderne
virker samstemte på at Aberdeen er den
mest slitsomme havna, siden trafikken
er stor og anløp medfører mye flytting
av kaiplass.
Mange båt-ansattes favoritt er
Statoil-charter fra Kristiansund. På
slike kontrakter går båtene nesten etter
fast tidtabell, forteller Hov-karene.
I Sandnessjøen er det et savn med
bedre direkte flyforbindelse til rederihovedstaten Ålesund, siden storparten
av båtmannskapene er sunnmøringer.
Det bringer samtalen over på rekruttering til offshorenæringen fra nord-fylkene.
– Møringene har vært flinke til å se
mulighetene. Nordlendingene kom for
seint på banen, mener tre blad Hov.
– Mulighetene i offshore-næringen
kunne fått mer fokus i skoleverket,
gjerne helt ned i ungdomsskolen, sier
de tre samstemt.
– Oljeprisen har falt i det siste, og pessimistene har kommet på banen. Merker
dere omslaget der ute?
– Det merker vi ikke noe til, sier
Kjetil Bjarne, Anders, og Ove-Atle Hov
til Petro Puls.
Morten Hofstad
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Gassco mener det haster å forberede ny gasstransport fra nord.

– Start planleggingen
av gasstransporten nå!
TRENGER NYTT RØR. I 2017 skal operatøren Statoil åpne ny gassrørledning
fra Aasta Hansteen-feltet vest av Røst.
Men skal Norge stå ved sine forpliktelser til kunder i Europa utover år 2020,
må planleggingen av nye rørledninger i
nord starte snarest. Det mener statlige
Gassco, som har hovedansvaret for
planlegging av gassinfrastruktur.
Gassco har store forventninger til letingen fram til 2017. De tror ressursgrunnlaget fra Barentshavet kan doble
seg. En Gassco-studie peker på at det
kan være store verdier i å utvikle gassressursene i Barentshavet fra et samfunnsøkonomisk ståsted. Men eksportløsninger kan bli så krevende at ingen
enkeltlisenser vil kunne løfte utbygging, enten det blir et påbygg på LNGfabrikken på Melkøya utenfor Hammerfest, eller en rørledning sørover
langs kysten.
HASTER. Dersom ny gassinfrastruktur
skal være operativ fra 2022, må mulighetsstudier igangsettes allerede i 2015.
Det kommende året vil det være viktig
å oppdatere analysene basert på funn
og se på organisering av ny gassinfrastruktur fra Barentshavet for å underbygge aktørenes beslutninger, er budskapet fra Gassco.
– Står valget i realiteten mellom utbygging i Hammerfest, et «tog 2» på
Melkøya, og et «Støre-rør» sørover?
– Utredningen Gassco publiserte i
juni 2014 angående gassinfrastruktur i
Barentshavet hadde som målsetting å
kartlegge mulighetene for etablering av
ny gassinfrastrukturløsning i og fra Barentshavet. Resultatene viser at planlagt leteaktivitet de neste 3-4 årene forventes å avdekke gassressurser som
sammen med eksisterende funn kan gi
grunnlag for en ny
gassinfrastrukturløsning fra Barentshavet.
– Om industrien ønsker å opprettholde beslutningsfleksibilitet for å etablere mulig ny gassinfrastruktur i 2022,
bør prosjekt-modning igangsettes høsten 2015 og modnes parallelt med leteaktiviteten, ifølge Kjell Larsen i
Gassco.
TO VALG. – Hvilke faktorer taler for de
respektive alternativene?
– Fokuset for arbeidet var primært
kartlegging av ressursgrunnlaget og
etablering av kostnadsestimater for
hele verdikjeden fra undergrunn til
marked. Både LNG og rør er vurdert
som mulige gassinfrastrukturløsninger.
LNG vil gi fleksibilitet for å nå det globale gassmarkedet, men et nytt LNGanlegg tilsvarende dagens anlegg vil
imidlertid ha begrenset kapasitet for
volumforventningene. En rørløsning
vil være knyttet til det europeiske gassmarkedet, men kan på den annen side
mer kostnadseffektivt dimensjoneres
med større kapasitet for å håndtere vo-

DET NYE KARTET: En rekke nye funn i Barentshavet, og flere vil komme tror Gassco, vil kreve eksportløsninger.
lumforventningene og senere funn,
ifølge Larsen.
– Et rør sørover, vil det eventuelt ha
konsekvenser for debatten om åpning av
lukkede områder utenfor Lofoten, Vesterå-

len og Senja, siden røret nødvendigvis vil
måtte gå gjennom disse områdene?
– Arbeidet har vært begrenset til å
vurdere transportløsninger i og fra Barentshavet. Eventuelle gassressurser i

ILLUSTRASJON:

lukkede områder har ikke vært vurdert,
ifølge Kjell Larsen i Gassco.
Morten Hofstad

Resultatene viser at planlagt leteaktivitet de neste 3-4 årene
forventes å avdekke gassressurser som sammen med eksisterende funn kan gi grunnlag for en ny gassinfrastrukturløsning fra Barentshavet.
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HitecVision har satt av en halv milliard til investeringer i Nord-Norge.

Vil bygge opp
stor leverandør

INVESTOR: Per Hatlem, partner og investeringsrådgiver i HitecVison.

SUBSEA. I forbindelse med prosjektet
subsea-base i Sandnessjøen, har BP offentlig stilt spørsmålet: «Kan det skapes et lokalt lokomotiv som med kløkt
og djervhet kan lede an i framtidige
subsea-utbygginger?»
Som et svar på denne utfordringen
vil investeringsfondet HitecVision utvikle Momek til en regional leverandør
til olje- og gassindustrien.
– Målet er å gjøre et par oppkjøp i
år. Vi ser på selskaper både i nord og
sør som kan bidra til å bygge oss opp,
sier Per Hatlem, Partner Industry i HitecVision.
EIER MOMEK. HitecVision har satt av
450 millioner til investeringer i NordNorge. For to år siden brukte fondet
noe av disse pengene til å kjøpe 50 prosent av Momek-konsernet. Wiggo
Dalmo er fortsatt en betydelig eier
etter at to lokale selskap er kjøpt opp og
lagt inn i konsernet. Momek kommer
til å omsette for rundt en halv milliard i
år, og har rundt 300 ansatte.
– Momek vil være vår plattform for
videre investeringer. Målet er å skape
en nordnorsk gruppe som kan bli en seriøs aktør på nordnorsk sokkel, sier Hatlem.
Momek kjøpte tidligere i år Pumpeteknikk Nord AS i Melbu. Den kommende subsea-satsingen på Horvnes i
Sandnessjøen er noe Hatlem ser muligheter i.
– Vi ønsker å etablere oss i Sandnessjøen, fordi vi ser et stort potensial i å
kombinere base-etableringene der med
den tyngre industrien på Mo.
KONKURRANSEDYKTIG. Myndighetene stiller forventninger til at offshoreindustrien skal skape lokal aktivitet i
nord. Oljeselskapene vil vise til at de får
til lokal industriutvikling. I dette rommet mener Hatlem det er mulig å utvikle nye virksomheter i nord, og kanskje spesielt på Helgeland. Momek
bygger for eksempel sugeankrene til
Aasta Hansteen-feltet for Statoil.
– Uansett er det en klar forutsetning
at vi må være i stand til å ta kontrakter i
åpen konkurranse. Momek er i dag kvalifisert som leverandør til alle de store,
og leverer til prosjekter flere steder på
kloden.
VENTER BOOM. HitecVison forventer
at årlige investeringer knyttet til feltutbygginger i Barentshavet og det nordlige Norskehavet vil vokse fra rundt sju

MASKINARBEIDER: Maskinoperatør Roy Victor Valberg fra Leirfjord jobber med en dreiemaskin hos Momek.

FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

milliarder dollar i år, til 20 milliarder
dollar rundt midten av neste tiår. Fondet forventer høyere vekst i NordNorge enn på resten av norsk sokkel.
– Selv om vi i en periode fremover
må organisere oss for ett år eller to med
mindre aktivitet generelt, vil Goliat og
Asta Hansteen mangedoble aktivitetene lokalt, sier Hatlem.
Industriutvikling mener fondet vil
dra fordel av «klynger» av virksomheter i en region. På Helgeland finner
fondet det de mener er «Nord-Norges
desidert største industrielle cluster»,
som det het i foredraget.
Momek ligger plassert sammen med
over hundre andre store og små firma i
industriparken på Mo. Sandnessjøen og
Nesna har base og industrifasiliteter
som er innrettet mot offshore-industrien. Helgeland «ligger meget godt til
rette for å ta større del av aktivitet på
midt- og nordnorsk sokkel», fortalte
Hatlem på seminaret.
STARTET AV GRÜNDER. HitecVision,
med hovedkontor i Stavanger, og avdelinger i Oslo og Houston, forvalter

BYGGEKLAR:Tomta til subsea-anlegget på Horvnes er byggeklar. Anlegget skal
stå klart i fjerde kvartal 2015.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
rundt fem milliarder dollar på vegne av
norske og utenlandske investorer.
En forløper til milliardfondet ble
stiftet av rogalendingen Jon Gjedebo
(69), av sin biograf Arnt Even Bøe ka-

rakterisert som «den fremste oljegründeren i Norge, og den som har satt
størst spor etter seg internasjonalt».
Morten Hofstad
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Brudd i denne mekanismen forårsaket stans i produksjonen på Skarv i over

Liten ventil sten
BRUDD. 8. september brøt en ventil på
Skarv-skipet sammen, som førte til at
oljeproduksjonen måtte stanses. Dermed fikk service-selskapet Score AS,
som nylig etablerte seg med eget verksted i Sandnessjøen, en nøkkelrolle i
problemløsningen.
Olje produseres på Skarv ved at kraftige pumper sender gass ned i oljereservoaret for å øke trykket. Økt trykk øker
oljeproduksjonen og bidrar til å få ut
mest mulig olje fra reservoaret. Pumpesystemet på Skarv opererer med trykk
tilsvarende tre tusen meters havdyp
(300 bar), og må følgelig tåle svære belastninger.
– Det var fra starten klart at jobben
ikke bare var en vanlig ventilreparasjon,
ifølge Ole Jørgen Narvestad i BP, som
ledet reparasjonsarbeidet.
NEDSTENGING. Først måtte BP leie
inn et fartøy for å stenge havbunnsventiler i rørledningen, og deretter gjøre
systemet gassfritt ved hjelp av nitrogen.
En plugg ble satt i toppen av rørledningen som isolering av sikkerhetshensyn, før ventilen kunne demonteres og
transporteres til verkstedet om bord på
Skarv for overhaling.
– Det som gjorde reparasjonen spesiell var at ventilen ikke kunne tas ut
hel, siden den ene enden av ventilen er
sveist inn i rørledningen. Stenging av
havbunnsventiler, og bruk av plugg i
linjen for å isolere, er ikke en vanlig
operasjon, ifølge Narvestad.
Siden en del av ventilen er sveist inn
i rørledningen, måtte ventilen deles i to
og delvis overhales i verkstedet, mens
den måtte sammenstilles i linjen.
– Normalt tas hele ventilen ut og
sendes på land til spesialverksted for
overhaling. I dette tilfellet ble spesialister og utstyr sendt til Skarv for å utføre
reparasjon, inkludert oppmåling og
maskinering, ifølge Narvestad.
Score AS i Sandnessjøen og på Randaberg i Rogaland, i samarbeid med
spesialister i BP, mobiliserte ingeniørressurser for å komme fram til et løsningsforslag.
Den aktuelle ventilen sitter nede i
den enorme dreieskiva, som hele båten
er forankret til og svinger rundt, der
olje og gass-rørene fra havbunnen
kommer opp. Reservedeler måtte hentes inn fra Houston i Texas, fra Italia,
Skottland, Belgia, Frankrike, og Norge. Logistikkstyringen av operasjonen
foregikk fra Sandnessjøen.
STOR JOBB. Siden en rekke uvanlige
arbeidsmetoder var nødvendig for å få
dette til, krevde jobben svært mye også
av BPs landorganisasjoner i Sandnessjøen og Stavanger. Dette omfattet
utarbeidelse av detaljerte prosedyrer og
risikoanalyser, før utførelse av arbeidet
offshore. Jobben har også krevd mye

NØKKELKOMPONENT: Snorre Sørensen, leder av Score AS avd. Sandnessjøen, med en aktuator, mekanismen som åpner og
lukker ventilen til reinjiseringen av gass på Skarv-feltet.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
koordinering mellom sjø og land, og
med alle involverte firmaer og BPs eksperter i utlandet.
– Det har vært et utrolig bra samarbeid i BP-organisasjonen, og med involverte firmaer. Hele operasjonen ble
utført uten skader og foran tidsplanen,
forteller pressetalsmann Jan Erik Geirmo.
– Score i Sandenssjøen utførte selve
ventiloverhalingen og leverte deler og
verktøy for jobben. IK-Norway leverte

plugger og personell. IKM, også i
Sandnessjøen, har levert løfteutstyr,
sammen med lekkasjetest-utstyr og
personell. Furmanite bidro med
maskinerings- og oppmålingsutstyr. I
tillegg har den faste bemanningen på
Skarv vært sterkt involvert i utførelsen
av hele jobben, ifølge Geirmo.
Etter denne hendelsen har BP innført en del endringer for å hindre at
noe lignende skal skje igjen. Operatørselskapet styrker også tilstandskontroll

av disse ventilene for kunne oppdage
eventuelle problemer tidligere.
– Det er flott at vi kan stille opp for
BP, og ha glede av hverandre, sier
Snorre Sørensen, som leder avdelingen
i Sandnessjøen av Score AS, som for
tiden har 20 ansatte i det nybygde servicesenteret på Horvnes.
– Vi etablerte oss her for å kunne
trekke inn lokal kompetanse når situasjoner oppstår, sier Sørensen.
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r to måneder. Problemløsningen ble koordinert fra Sandnessjøen.

ngte stor skute

PÅ INNSIDEN: Nede i denne enorme dreieskiva, Skarv-skipets «turret», sitter ventilen som sviktet 8. september. Bruddet forårsaket langvarig produksjonsstans.

GASSANLEGGET: En kortslutning 2. november førte til at prosessanlegget for gassproduksjon måtte stenges.
FOTO: STUART CONWAY, BP
KORTSLUTNING. Som om ikke langvarig stans i oljeproduksjonen på Skarv
var nok. Søndag 2. november oppsto
kortslutning i et transformatorskap for
høyspent elektrisitet. Dette medførte at
også gassproduksjonen på Skarv måtte
stenges ned.

Pressetalsmann Jan Erik Geirmo sier
at ingen kom til skade, og at varslingssystemene fungerte som de skal. Kortslutningen skjedde i et lukket rom, så
hendelsen medførte ingen eksplosjonsfare, ifølge Geirmo.
– Årsaken til kortslutningen er fore-

FOTO: BP

LANG STANS: Skarv-skipet har ikke hatt oljeproduksjon siden 8. september, og
gassproduksjonen ble stanset 2. november.
FOTO: BP
løpig ukjent, så hendelsen vil bli gransket, sier Geirmo.
I skrivende stund står fortsatt all
produksjon på Skarv stille, og BP ville
ikke gi noen dato for forventet oppstart
igjen.
■ Skarv-feltet produserer olje og gass

for rundt en milliard kroner i måneden,
gitt oljepris på 85 dollar.
Morten Hofstad
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TEMA: BP

I løpet av 2016 skal BP ha utredningen klar for en ny utbygging på
Skarv-feltet, som trolig vil koste et tosifret milliardbeløp.

BP forbereder ny
Skarv-utbygging

Produksjon fra
Snadd kan
starte i tidsrommet
2019-2020.
Olav Fjellså, BP

MER GASS. Gassfunnet «Snadd» ble
påvist med leteboring sommeren 2000,
og har ligget som en potensiell tilleggsreserve da utbyggingen av Skarv-feltet
ble vedtatt.
Operatøren BP beregner at Snadd
inneholder rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter. Til sammenligning inneholder de allerede utbygde delene av
Skarv, som har vært i produksjon i over
halvannet år, rundt 450 millioner fat.
Snadd medfører dermed en økning i
produserbare reserver på 20-25 prosent.
– Vi planlegger å ha et utbyggingskonsept klart i 2016, og tar så sikte på å
levere plan for utbygging og drift
(PUD) til myndighetene i 2017, sier
direktør for informasjon og samfunnskontakt i BP, Olav Fjellså, til Helgelands Blad.
TOSIFRET MILLIARDBELØP. Siden selskapet skal levere PUD, indikerer dette
at prosjektet har en beregnet kostnadsramme på mer enn 10 milliarder kroner.
– Produksjon fra Snadd kan starte i
tidsrommet 2019-2020, sier Fjellså.
Siden valg av utbyggingsløsning ikke
er klart, går ikke Fjellså i detaljer om
konsept, men subsea bunnramme med
rørledning tilbake til produksjonsskipet
er en mye brukt løsning for slike
satellitt-utbygginger.
BORING. Siden produksjonen startet på
Skarv-feltet ved inngangen til 2013,
fram til høstens produksjonsstans, har
Skarv ifølge BP produsert rundt 25
millioner fat olje og gass, rundt ti prosent mer enn planlagt på forhånd.
Skarv er for tiden i en ren produksjonsfase. Dermed er det ingen boring
på feltet, og aktiviteten hos logistikkpartner på land, baseselskapet Asco på
Horvnes, er lav.
BP har tidligere antydet at boring av
brønner på Snadd-prosjektet kan starte
i 2017.
Morten Hofstad

NY BORING: Holder skissert tidsplan kan det bli ny riggaktivitet på Skarv-feltet fra 2017 når gassfunnet Snadd skal bygges ut.

FOTO: BP

Vi søker kandidater til følgende stilling:

INSIDE SALES/ENGINEER/PLANNER
Til vår virksomhet i Sandnessjøen.
Vennligst se www.score-group.com for mer informasjon om stillingen.
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Får strøm fra land
Eni Norge har i høst gjennomført forarbeidet til elektrifisering av Goliatfeltet utenfor
Hammerfest, før planlagt oppstart neste år.
HAMMERFEST. Fra transformatorstasjonen er det lagt en jordkabel i bakken
ned til Årresjåbukta i Hammerfest.
Herfra skal det skjøtes på en 105 kilometer lang sjøkabel, verdens lengste i
sitt slag, som skal kobles på Goliat-plattformen.
– Bakgrunnen for å bruke kraft fra
land til drift av Goliat, er vårt mål om å
holde CO2-utslippene fra virksomheten så lav som mulig, sier Bente Madsen
Bærheim, rådgiver samfunnskontakt i
Eni Norge AS til Petro Puls.
Med denne løsningen reduseres
CO2-utslippene med opptil 50 prosent.

Dette tilsvarer det årlige utslippet fra
flere enn 50 000 biler, ifølge leder av
elektrifiseringsprosjektet i Eni Norge,
Eivind Espe.
Kabelen er 105 kilometer lang, 16
centimeter i diameter og veier rundt
6000 tonn. Den har en overføringskapasitet på cirka 75 MW, ifølge selskapet. I tillegg har den innlagt fiber
for kommunikasjon og kontrollfunksjoner mellom plattformen og land.
Sergey Surovtsev

INSTALLASJON: M/S Lewek Connector
brukes til selve installasjonen av landstrøm til Goliat-feltet.
FOTO: EMAS

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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IEA er blant flere som advarer verden mot energi-skvis.

Bekymring for
energimangel

Atomkraft sparer verden for
fire år med CO2utslipp i 2040.
IEA-rapporten

VERDENS ENERGIBEHOV. Det internasjonale energibyrået IEA advarer i
den ferske årsrapporten at verden kan
stå i fare for å mangle energi i årene
som kommer, blant annet som følge av
for lite investeringer.
Selv om veksten i energiforbruk
reduseres to prosent hvert år framover,
vil verden likevel trenge 37 prosent mer
energi i 2040 enn i dag. Noe av denne
forbruksveksten vil komme fra ikke-karbon kilder, som fornybare kilder vann,
vind og sol. Men kull, olje, og gass vil
likevel utgjøre 70-80 prosent av energikilden i 2040, ifølge World Energy
Outlook 2014, fra IEA, som ble presentert i begynnelsen av november.
VIL ØKE. De siste månedene har oljeprisen falt skarpt til under 80 dollar
fatet, og noe av denne tendensen forklares med at USA har blitt selvforsynt
med egenprodusert olje. IEA er blant
pessimistene i diskusjonen om hvor
lenge USA klarer å holde produksjonen
fra landbaserte skifer-felt gående på
samme nivå som i år. IEA tror produksjonsveksten i USA flater ut tidlig i det
neste tiåret.
Byrået mener derfor det vil være
behov for investeringer for minst 900
milliarder dollar i ny olje- og gassproduksjon innen 2030 for å dekke inn
verdens tørst for energi i årene som
kommer.
Norske analytikere påpeker at det er
IEA representerer verdens
energiforbrukere, og at det er byråets
jobb å rope på investeringer i ny energi.
Anslagene for forbruksveksten framover kritiseres også for å være for høye i
lys av tendensene i år, der spesielt Europa er i økonomisk krise, og ikke etterspør mer energi.
IEA-prognosene støttes av «BP Statistical Review of World Energy», omtalt i forrige utgave av Petro Puls. Rapporten slo fast 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.
ATOM-KRAFT. Land som Kina, India,
Korea og Russland investerer tungt i
atomkraft. Likevel mener IEA at atomkraftens andel av den globale energimiksen vil ligge godt under det historiske
nivået.
– Atomkraft sparer verden for fire år
med CO2-utslipp i 2040, heter det i
IEA-rapporten.
Byrået påpeker at 200 reaktorer må
stenges innen 2040, med de problemer

ADVARER: Sjeføkonom Fatih Birol i International Energy Agency advarer mot for lave investeringer i verdens energiforsyning
i årene som kommer.
FOTO: EPA/SCANPIX-NTB
dette skaper for sikker deponering av
avfall.
IEA-sjef Maria van der Hoeven, sier
i pressemelding at fornybare energikilder kan være i ferd med å vokse til
den viktigste kilden til elektrisk strøm i
verden, og dermed passere kull som
strøm-kilde innen 2040. Blant fornybare kilder vil vindkraft stå for den sterkeste veksten.
FÆRRE OLJE-LAND. Men tilbake til
olje. IEA forventer at daglig oljeforbruk i verden vil vokse til 104 millioner
fat i 2040, fra et nivå i år litt i overkant

av 90 millioner fat. Men det er i 2040 at
forbruk av olje og gass vil flate ut.
– Et godt forsynt oljemarked på kort
sikt, kan ikke dekke over utfordringene
som ligger forut, etter hvert som
verden blir nødt til å stole på et fallende
antall produsentland, sier sjeføkonom
Fatih Birol i IEA.
– Pusterommet forårsaket av økt
produksjon i USA, gir liten grad av forsikring, gitt den lange tiden det tar å utvikle nye olje og gass-reserver, sier
Birol.
MER GASS. Birol mener etterspørsel

etter naturgass kommer til å være 50
prosent høyere i 2040 enn i dag. Kull
som energikilde mener Birol vil bli påvirket av økt effektivitet, og tiltak mot
utslipp. Forbruksveksten av kull vil
stanse om få år, tror Birol.
IEA mener omdanningen i retning
lavkarbon energikilder foreløpig går
for sakte til å oppfylle målsettingen om
maksimal temperaturøkning på jorda
innen 2040.
Morten Hofstad
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Tyske Wintershall har i høst
kjøpt seg massivt opp i gass-prospekter utenfor Nordland.

Gigant
kjøper
i nord
KLARE TEGN. Tyske og andre sentraleuropeiske energiselskaper tar stadig
viktige posisjoner på norsk sokkel i
form av andeler i produserende felt,
eller letelisenser. Forklaringene kan
være flere, men analytikere peker på at
behovet for å sikre alternativer til russisk gass kan være viktig.
12. september kunngjorde Statoil og
tyske Wintershall en avtale som tegner
til å være det største oppkjøpet noen
gang av feltandeler i områder utenfor
Nordland, uansett den største gassavtalen mellom Norge og Europa siden
1990.
■ Wintershall kjøpte 24 prosent av
Statoil-opererte Aasta Hansteen.
■ Wintershall kjøpte 13,2 prosent av
rørledningen Polarled, som frakter gassen fra Aasta Hansteen til land i Aukra
utenfor Molde.
■ Wintershall kjøpte 19 prosent av
gassfunnet Asterix, vest for Aasta Hansteen.
■ Wintershall kjøpte 10 prosent i fire
letelisenser i området rundt Aasta Hansteen, blant annet i «Ivory», som operatøren Centrica borer denne høsten
(se egen sak i dette bladet).
Wintershall og Statoil har i samme
handel forpliktet seg til å samarbeide
om mer letevirksomhet i Våring-området, dyphavet utenfor Nordland.
I tillegg fikk Wintershall store
andeler i to produserende felt lenger
sør på sokkelen. Til sammen betalte
Wintershall 1,25 milliarder dollar til
Statoil.
– Vi har tro på potensialet på norsk
kontinentalsokkel, og har et sterkt
fokus på vårt mål: Vi vil bli et av de ledende olje- og gasselskapene i Norge,
Med intern produksjon i Europa, styrker vi Europas leveringssikkerhet av
energi, sa Wintershall-sjefen Rainer
Seele da giganthandelen med Statoil
ble offentliggjort.
Wintershall oppgir at handelen øker
selskapets daglige produksjon i Norge
fra 40.000 til 60.000 fat olje og gass.
UKRAINA. En annen tysk gigant som er
aktiv i transaksjoner med feltandeler er
E.ON, ifølge en oversikt fra Oljedirektoratet. VNG Norge har handlet med
Chevron sør i Norskehavet. RWE Dea
har kjøpt seg inn i Victoria-funnet
utenfor Brønnøysund, fra franske
Total.
Østerrikske OMV har brukt rundt
20 milliarder kroner på å posisjonerer
seg i Norge. 2014 blir første år med
overskudd og om fem år kan antall ansatte femdoble seg. OMV eier blant
annet 15 prosent i Aasta Hansteen.

ENERGI-SYSTEM: Rørledningen Polarled åpner allerede for andre utbygginger langs røret sørover fra Aasta Hansteen. Wintershall har kjøpt seg inn i både gassfelt og rørledning.
ILLUSTRASJON: STATOIL

SIGNERTE HANDEL: Statoils nylig avgåtte toppsjef Helge Lund (t.v.) signerte
storhandelen i Bremen sammen med
Wintershall-sjefen Rainer Seele.
FOTO: SCANPIX
Egen letevirksomhet har OMV fokusert i Barentshavet som operatør på
Wisting Central. I fjor fant selskapet
olje i Hoop-området. Totalt har OMV
funnet rundt 200-500 millioner fat olje

i Barentshavet. Men flere funn må til
for at Wisting-funnene kan bli til en
feltutbygging.
Krisen i Ukraina, der russerne bruker gassleveransene politisk, kan være
bestemmende for hvordan
energiplanlegging foregår i Europa.
Ukraina sier de er interessert i mer
norsk gass.
– Norge kan bidra til å hjelpe Ukraina, særlig innen energi og gass, sier parlamentspresident Oleksandr Turtsjynov til Aftenposten.
– Vi fikk flere konkrete ønsker fra
Ukraina, og det viktigste er energi. Det
går rett og slett på forsyninger. Energisektoren er et framtidig satsingsområde
for samarbeid, fastslår utenriksminister
Brende, til NTB.
RUSSERE KOMMER. Selv om europeiske storaktører vil skaffe seg alter-

nativer til russisk gass, er den russiske
giganten Gazprom også på frierføtter i
Norge, ifølge Teknisk Ukeblad.
«På dette tidspunktet har ikke Gazprom International et lete- og produksjonsprosjekt i Norge, men vi ønsker å
vurdere en mulig inntreden», skriver
en representant for selskapet i en epost
til Olje- og energidepartementet.
– Om Gazprom i framtiden ønsker å
etablere seg på norsk sokkel, vil de bli
vurdert på lik linje med alle andre selskaper, sier Ella E. Bye Mørland, kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet til Teknisk Ukeblad.
To andre russiske giganter, Rosneft
og Lukoil, er allerede godkjent for operatørskap på norsk sokkel.
Morten Hofstad
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SOKKELEN UTENFO
Sokkelen utenfor Nordland skal i løpet av 2017 ha tre feltsenter i drift: Norne og Aasta Hansteen (Statoil), og Skarv (BP).
Rørledningen «Polarled» (stiplet linje) mellom Aasta Hansteen
og Nyhamna utenfor Molde åpner for andre feltutbygginger
langs røret.
Felt i drift og leting på sokkelen støttes av baseoperatørene
Helgelandsbase, Asco, og Costbase Nordland i Sandnessjøen.
Helikopter flyr fra Brønnøysund.
Videre leting utenfor Nordland konsentreres foreløpig nær
etablert infrastruktur i Norne og Aasta Hansteen-området.
Gass er påvist langt vest i havet på felt som Gro, Stetind, og
Asterix.

SUBSEA-UTBYGGING: Slik skal det bli, subsea-verksted og lager på 7.000 kvadratmeter, med opsjoner på ytterligere utvidelse.
ANIMASJON: HELGELANDSBASE

PETRO PULS
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OR NORDLAND
KOMMER: Plattformen til Aasta Hansteen feltet er en konstruksjon av
Spar-typen, den første i sitt slag på
norsk sokkel.
ILLUSTRASJON: STATOIL

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

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

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

KARTILLUSTRASJON: KARSTEIN ARNTSEN
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I bygda Strønstad mellom Lofoten og Vesterålen, lager NorLense utstyr til e

Verdensledend
SJEFEN: Daglig leder i NorLense AS, Terje Olav Hansen, med anlegget på Strønstad
i bakgrunnen.
FOTO: KARIN BREMSETH
STARTET MED NØTER. I den lille
bygda har de fleste innbyggerne jobb i
NorLense. Takket være arbeidsplassene råder positivitet og optimisme.
Det er liv i både skolen og barnehagen.
Ideen til en ny type offshorelense var
det Torstein Hansen som hadde. Hansen drev notbøteri i lokalene på kaia. På
grunn av dårlige tider innen fiske på
begynnelsen av 70-tallet ønsket han å
finne på noe nytt. Han hentet hjem
sønnen Terje Olav Hansen, som da
gikk på yrkesskolen og sammen med
storebror Tor Ernst Hansen fikk de
ideen til å starte produksjon av oljelenser.
Terje Olav Hansen, som i dag er
daglig leder for bedriften, ble satt til
tegnebrettet og fikk ansvaret for å
tegne en ny type offshorelense.
– Den første store bestillingen var på
10.000 meter kystlense, en veldig stor
bestilling for oss den gangen. I 1978
vant vi en anbudskontrakt som var
verdt 17 millioner, som var mye penger
for bedriften. Selv om det har vært
noen nedturer gjennom 40 år, så har
det gått en vei for bedriften, og det er
opp og fram, smiler Hansen.
NYE UTFORDRINGER. Norsk oljevernberedskap i Arktis har et stort utviklingspotensial. I den sammenhengen
har oljeindustrien gjennom NOFO
(Norsk oljevernforening for operatørselskap) satt i gang arbeidet med et prosjekt som heter oljevern 2015, som også
er et samarbeid med Kystverket.
– Dette prosjektet skal gjøre oss i
stand til å møte fremtidens utfordringer. Hovedmålet er å utvikle nye
systemer for mekanisk oppsamling av
olje på havet. Vi i NorLense har levert
inn tre ulike forslag til NOFO om
hvordan problemene kan løses, der et
av forslagene går direkte mot Arktis og
isproblematikken. Hvis vi får gehør for
våre forslag, kan vi utvide våre produkter på verdensmarkedet med nyvinningen.

– For dem som skal jobbe på dekk i
offshorevirksomheten er det viktig at
utstyret er mest mulig automatisert,
slik at mannskap slipper å jobbe på
dekk under vanskelige forhold som kulde, bølgehøyde, dårlig vær og olje på
dekket, sier han.
– Klarer dere å henge med i den teknologiske utviklingen?
– Vi har siden 2009 kjørt et stort utviklingsprosjekt i bedriften, der vi har
konsentrert oss om hvordan vi kan forbedre oljevernteknologien, og spesielt i
dårlig vær, strømforhold og brytende
bølger. Akkurat på dette området har
man store utfordringer, sier Hansen.
UTVIKLING. Vi har i tre år jobbet med
å utvikle en oljetrål for oppsamling av
olje som er rettet mot kystforurensing
og innen offshore. Vi har også utviklet
en separatorlense som skal bringe oljen
opp til overflaten ved oljeutslipp. Det
er bedre for miljøet at vi satser på mekanisk oljevernutstyr enn å bruke kjemikalier, som det ble gjort ved BPs utslipp i Mexicogolfen i 2010. Der var utslippet på 5 millioner fat og oljen
spredde seg over et område på 3.200
kvadratkilometer. Det viste seg at mye
av oljen festet seg på havbunnen og det
har hatt stor og negativ effekt på fiskeri
og dyrelivet i havet, ifølge en rapport
som nylig er offentliggjort.
– Når oljen kommer inn til land og
forurenser strendene koster det ofte
100 ganger mer enn å få opp oljen nær
kilden og miljøgevinsten blir stor. Ved
vår bedrift tenker vi overhodet ikke på
at man kan bruke kjemikalier. Vi tenker
kun miljø, siden vi er en miljøbedrift,
sier Hansen.
– Fra 2010 til 2012 gjennomførte vi
et forskningsprosjekt hvor vi utviklet
separatorlensen og oljetrålen. Vi hadde
et budsjett på 17 millioner som ble finansiert av Petromaksfondet. Vi brukte
også «skattefunn» som en del av finansieringen og støtte fra oljeindustrien,
pluss at vi selv hadde en stor andel av

FAKTA
NorLense AS
■ En av verdens ledende produsenter av
offshoreoljevernutstyr. Produktene er utviklet for bruk under barske forhold, basert på fleksible materialer og innovativ
teknologi. 65 ansatte.
■ Produktene skal ha god holdbarhet og
lav leveringskostnad, automatisk luftfylling, sikkerhet i alle ledd.
■ Lensene leveres på skreddersydde
tromler. Enkel betjening, krever et minimum av personell. Lensene er testet og
optimalisert i over 40 år.
■ NorLense har oppnådd flere nominasjoner og utmerkelser: Nominert til årets
bedrift i 2013 av Innovasjon Norge, kåret
til Gasellebedrift av Dagens næringsliv i
2012. Daglig leder, Terje Olav Hansen ble
kåret til region Nords fremste vekstskaper i 2012 av Ernst & Youngs Entrepreneur Of The Year. (EOY)

LANGBORD: Slik foregår produksjon av oljelenser hos NorLense.
kostnadene.
UTFORDRINGER. Det nyutviklede lenseutstyret er i stand til å samle opp
olje i krevende vind og bølgeforhold.
Mesteparten av oljen som er brutt ned
til mindre oljedråper og presset ned i
sjøen, kan også fanges opp og bringes
opp til havoverflaten.
– Lenseutstyret har vært gjennom
grundige tester, både i tank og på sjøen.
Oljetrålen blåses automatisk opp, trålen settes direkte ned på sjøen fra en

container/trommel og det er ikke
behov for dekksplass. Det som også er
bra med oljetrålen er at den kan opereres av en person alene, sier Hansen.
– Vil vi noen gang få oljevernutstyr som
er bra nok i nordområdene, med tanke på
vind, kulde, bølgehøyde, is og at det jobbes
langt til havs i ekstreme forhold?
– Det spørsmålet er det vanskelig å
svare på. Det som er klart er at det blir
en del utfordringene som olje og gassvirksomheten kommer til å møte når de
skal videre nordover i Barentshavet.
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et globalt marked.

de på oljevern
land. Når det er hektiske dager leier de
inn ekstra personell fra lokalsamfunnet
og Polen, Litauen og Kroatia. Bedriften disponerer en brakkerigg for de
utenlandske arbeiderne. Ved bedriften
arbeider det 40 prosent kvinner og 60
prosent menn og det er to skift på produksjonen.
De ansatte har forskjellig utdannelse.
– På forsknings og utviklingsavdelingen er det fire ansatte som jobber
som ingeniører og tegnere. De har også
et forsknings og utviklingsanlegg/testanlegg og der jobber det ingeniører
og folk som har arbeidet lenge i produksjonen og som er flyttet over på den
avdelingen. Der blir det lagd prototyper som blir testet ut før de settes ut i
produksjon. Som du ser så ligger vi ikke
på latsiden, smiler Terje Olav Hansen.
– Hvordan ser du på fremtiden?
– Vi ser meget lyst på fremtiden. Jeg
kan vel si det slik at vi er en bedrift som
lever av at alt ikke går på skinner. Når
vi vet hvor stor oljeproduksjonen er i
havet rett utenfor døra og vi daglig ser
store tankskip passere utenfor kysten
vår, så er Norge som nasjon nødt til å
ha god beredskap mot ulykker som kan
inntreffe når som helst.

FOTO: TRYM IVAR BERGSMO/SAMFOTO, SCANPIX

– Vi i NorLense har i dag utstyr som
er testet under lave temperaturer, helt
ned mot minus 25 grader, men da på
rent hav og uten is i bevegelse. Industrien og forskere samarbeider godt for
å finne gode løsninger. Det å separere
olje fra is på en god og effektiv måte er
en utfordring, både med tanke på olje
som ligger under isflak og isfjell, og olje
som havner i havet mellom isflak, sier
Hansen.
SYSTEMATISK. Terje Olav Hansen kan

fortelle at de i dag har hele verden som
marked.
– For fem år siden reiste vi selv ut i
verden for å presentere NorLense og
produktene våre. 85 prosent av vår totale omsetning pr. i dag er eksport til et
voksende verdensmarked. De landene
vi arbeider aktivt mot i dag er Mexico,
Canada, Brasil og Australia, og vi jobber nå mot nye markeder. Vi har en
markedssjef som har ansvaret for å lede
seks mann, som er på reisefot hele året
og som presenterer våre varer. Vi har

jobbet systematisk og målrettet gjennom mange år og det har resultert i at
NorLense er på verdenstoppen innen
offshore oljevern, sier Hansen.
– Vi har stor kapasitet på produksjonen og den foregår her ved bedriften
på Strønstad. Foreløpig har vi ingen
planer om å flytte bedriften andre steder, smiler han.
MYE Å GJØRE. Ved bedriften på Strønstad er det 55 faste ansatte. De fleste
kommer fra Hadsel, Vågan og Sort-

NY BASE. Bravoulykken i Nordsjøen i
1977 viste at Norge, verken myndigheter eller industriaktører, var forberedt. Strengere krav til oljeindustrien
førte til en forsterket satsing på sikkerhet og beredskap.
– Jeg mener at Norge i dag er ledende i verden når det gjelder oljevernberedskap. Mange land som ønsker å lære
av oss. Det er positivt for norsk leverandørindustri og for oss, sier Hansen.
– Med den satsingen som norske
myndigheter nå gjør med å etablere en
oljevernbase her nord, så er det veldig
positivt for videre forskning, utvikling,
kompetanse og ikke minst er det viktig
for beredskapen, sier Hansen.
NorLense er en av flere bedrifter
som har store forventninger til planen
om å etablere en oljevernbase i Lofoten
eller Vesterålen.
– Samferdselsdepartementet har
nedsatt en faggruppe som ledes av kystverket. De har bedt om innspill fra leverandørindustrien og forskningsmiljøene og det har vært avholdt tre innspillkonferanser i Tromsø, Oslo og
Stavanger. Det skal også avholdes en
tredje konferanse i november. Etter det
får vi en definisjon på hva den nye oljevernbasen skal inneholde og så skal det
leveres videre til samferdselsdepartementet over nyttår, sier Hansen. Det er
til slutt regjeringen og Stortinget som
skal ta den endelige avgjørelsen på hvor
lokaliseringen skal være. Det endelige
svaret regner jeg med kommer i
august-september 2015, sier Terje
Olav Hansen.
Karin Bremseth
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STATUS: Utenriksminister Børge Brende, og statsminister Erna Solberg (H) presenterte rapporten i Hammerfest.
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Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende har
levert regjeringens statusrapport for nordområdene.

Vil ruste nordområdene for fremtiden
SKAL BLI MER. – Nord-Norge går
godt, og har et stort potensial for større
verdiskaping. Det meste av Norges
lønnsomme mineralressurser, anslått til
1.400 milliarder kroner, ligger her,
ifølge utenriksminister Børge Brende.
Leverandørindustrien i petroleumssektoren leverte for 4,7 milliarder kroner i 2013, og er i vekst. Landsdelen
står også for en tredjedel av sjømatnæringens verdiskaping, en næring som
siden 2004 har hatt en årlig vekst på
over 20 prosent.
Kanskje så mye som over 40 prosent
av de uoppdagede olje- og gassressursene på norsk sokkel forventes å finnes i
Barentshavet, og verdens energibehov
øker sterkt.
– Det er menneskene i nord som
best ser mulighetene, som har kunnskapen, pågangsmotet og gjennomføringskraften. Vi skal gjøre det enklere for
folk å skape nye arbeidsplasser, vi skal
hjelpe gründerne og tilrettelegge for
økt næringsaktivitet med utspring i
våre glimrende kunnskapsmiljøer. Vi
skal gi folk de verktøyene de trenger for
å ruste nordområdene for fremtiden,
ifølge Brende.
BO OG ARBEIDE. Utenriksminister
Børge Brende og statsminister Erna

Solberg besøkte havnene i Hammerfest
og Polarbase.
– Polarbase og Hammerfest er på
flere måter et godt eksempel på det regjeringen ønsker å legge til rette for og
å satse på i nord: initiativ, næring og
kunnskap. Polarbase og Hammerfest er
også et godt bilde på hvor viktig det er
for samfunnet at lokalt næringsliv og
lokale myndigheter samarbeider og
tenker langsiktig. Ved å satse så vel på
infrastruktur for petroleumsindustrien
som på barnehager og et trivelig bysentrum, har Hammerfest blitt et godt og
trygt sted å bo og arbeide. Det er svært
gode grunner til at NHO i år kåret
Hammerfest til Norges mest fremgangsrike kommune, forteller utenriksministeren.
Polarbase beviser videre at det lønner seg å være tro mot sine egne visjoner
og å stå på, selv i utfordrende tider.
Historien om hvordan Polarbase har
stått imot trusler om nedbemanning og
nedlegging, vist fleksibilitet og omstillingsevne gang på gang, for til slutt å bli
en nøkkelbedrift i Hammerfest, er ikke
annet enn imponerende.
RESSURSER I ARKTIS. Regjeringen vil
prioritere følgende fem områder: Internasjonalt samarbeid, næringsliv, kunn-

skap, infrastruktur og miljøvern, sikkerhet og beredskap. Olje- og gassvirksomhet i nord har stor betydning.
Olje- og gassutvinning må skje etter
de strengeste miljøkrav.
– Med mer tilgjengelige nordområder har vi mulighet til å produsere mer
energi som verden trenger. 1,3 milliarder mennesker mangler fortsatt tilgang
på elektrisitet, og energifattigdom er en
stor utfordring. Den globale etterspørselen etter energi vil derfor fortsette å
øke de neste årene. Det er anslått at om
lag 22 prosent av verdens uoppdagede
olje- og gassressurser kan befinne seg i
Arktis. På norsk sokkel anslås 43 prosent av de uoppdagede olje- og gassressursene å finnes i Barentshavet. Nye,
lovende leteområder er avgjørende for
å få til en langsiktig, positiv utvikling i
Norges største næring, forteller Børge
Brende.
SAMARBEID MED RUSSLAND. For å
utnytte mulighetene som åpner seg i
nord og møte de utfordringene som
gjør seg gjeldende på en ansvarlig måte,
er det nødvendig med samarbeid over
grensene.
– Vi samarbeider med de arktiske
landene, våre nordiske naboer, sentrale
europeiske allierte og asiatiske stater

som har interesser i Arktis. Respekt for
havretten og velfungerende samarbeidsorganer som Barentssamarbeidet
og Arktisk råd er grunnleggende for en
bærekraftig utvikling. Det har vi i nord.
Det må vi bevare, sier utenriksministeren.
Det er avgjørende at i fremtiden
bevarer nordområdene som en region
med et sterkt folk-til-folk-samarbeid og
dialog på tvers av grensene.
– Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa krever at vi står opp
for folkeretten og internasjonale kjøreregler sammen med allierte og partnere
i EU. Samtidig er det viktig å opprettholde et velfungerende forhold til
Russland både som nabo og som arktisk
stat. Målrettet samarbeid med Russland
har ført til økt sjøsikkerhet, større torskekvoter, tiltak for å redusere risikoen
for radioaktivt forurensning og økt
folk-til-folk kontakt. Dette er eksempler på viktig samarbeid med Russland
hvor vi har felles interesser og som vi
ønsker å bevare, sier utenriksminister
Børge Brende.
Sergey Surovtsev
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Byggingen av Aasta Hansteen er i full gang i Sør-Korea

Slik blir den til
■ Plattformen til Aasta Hansteen-feltet blir den største i sitt
slag i verden. På de følgende sidene presenterer vi bilder fra
oppstarten av stålarbeidet på Hyundai-verftet i Sør-Korea.

■ Produksjonsplattform og rørledning er kalkulert til å koste
nærmere 60 milliarder kroner. Statoil fastholder at tidsplanen
for produksjonsstart høsten 2017 fortsatt gjelder.

■ Aasta Hansteen-prosjektet, vest av Røst, inkluderer den nær
500 kilometer lange rørledningen Polarled sørover til landterminalen i Aukra utenfor Molde.

■ Gassfeltet Aasta Hansteen og rørledningen Polarled er for
tiden den største industriinvesteringen i Nord-Norge, og skaper mulighet for flere andre gassutbygginger langs ledningen.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE➤➤➤
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EGNE FOLK: Kristian Haraldsen og Robert Heslop fra Statoils organisasjon i
Korea følger opp byggeprosjektet på
Hyundai-verftet i Sør-Korea.

FLYTES HJEM: Frakt av skrog og plattformdekk fra Sør-Korea til Stord, der
sammenstillingen skal skje, vil foregå på
lektere.

STARTER UNDER TAK: Aasta Hansteen-skroget bygges i moduler under tak, og
skal settes sammen i dokken utendørs.

ENORM: Aasta Hansteen blir den største plattform-konstruksjonen i sitt slag i
verden.

FORSINKET: Goliat-plattformen ligger fortsatt i dokken på Hyundai-verftet. Statoil avventer om den

Statoil bruker ekstra ressurser tidlig i planlegg
forsinkelser og budsjettsprekk senere i prosjek
➤➤➤FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

UNDER BYGGING. Stålarbeidet på
Hyundai-verftet i Sør-Korea har pågått
noen måneder.
I øyeblikket har Statoil et våkent øye
til et annet «norsk» prosjekt ved det
samme verftet, den sterkt forsinkede
Goliat-plattformen, som skal produsere olje for operatørselskapet Eni

utenfor Hammerfest. Den tønneformede Goliat-plattformen ligger fortsatt i dokken på Hyundai, samme sted
som komponentene til Aasta Hansteen
skal sveises sammen.
I FORKANT. Statoil sier de forsøker å
unngå forsinkelser og kostnadsøkninger gjennom å bruke mer tid og penger
på ingeniørarbeid i forkant.

– Vi jobber beinhardt for å komme i
mål på planlagt tid og kostnad med
Aasta Hansteen. Den viktigste milepælen er produksjonsstart. Planen om
produksjonsstart i tredje kvartal 2017
står fast for prosjektet, ifølge informasjonssjef Sverre Kojedal i Statoil.
– Men vi kan oppleve justeringer i
interne milepæler underveis mot målet.
Vi har brukt litt mer tid på ingeniørar-

beid på Aasta Hansteen enn planlagt
for å sikre størst mulig grad av modenhet, slik at vi kan bygge rett første
gang. Dette koster mindre og tar kortere tid enn å bygge om, ifølge Kojedal.
Bildene viser byggingen innendørs
på verftet av de første modulene som
skal sveises sammen ute i dokken. Den
sylindriske konstruksjonen skal blant
annet ha lagertanker for lett olje (kon-
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gingen av Aasta Hansteen for å forebygge
ktet. Fortsatt er det langt igjen til mål.
densat) som allerede er påvist i Aasta
Hansteen-området. For øvrig blir
plattformen utrustet for å produsere
tørr gass, og skal sende denne nærmere
femti mil sørover gjennom rørledningen Polarled til landanlegget for Ormen
Lange, som ligger i Aukra utenfor Molde. Fra denne terminalen går ferdig
prosessert gass videre i rørledning til
kunder i Storbritannia.

FRAKTES HJEM. Plattformskroget og
plattformdekket skal bygges separat i
Sør-Korea. De to delene skal fraktes til
Kværner Stord mot slutten av neste år
for sammenstilling. Planen er at hele
konstruksjonen skal slepes fra Stord og
ut på feltet vest av Lofoten for oppankring og oppkobling til rørsystemene
våren 2017.
Øvrig status i prosjektet, slik Statoil

formidler det, er at fiberkabelen for
kommunikasjon fra land ut til feltet, ble
ferdig installert i sommer. Byggingen
av ankersystemer og bunnrammer for
subsea-utstyret foregår i henholdsvis
Mo i Rana (Momek) og Sandnessjøen
(Aker Solutions). Boring av produksjonsbrønner ute på feltet er planlagt
startet våren 2016.

■ Rundt påsketider 2015 har det vært
planlagt av Subsea 7 skal starte operasjonene under vann ute på feltet, med
base for fartøyene i Sandnessjøen. Subsea 7 regner med å bruke tre sommersesonger på oppdraget.
Morten Hofstad
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NY SJEF: Kristin Westvik.

FOTO: MARION LADIER JOAKIMSEN, STATOIL

Hun tok med mannen sin fra Stavanger til Harstad for å bli sjef.

Ny på Norne
FLYTTET NORDOVER. Kristin Westvik
har tatt med seg sin franske mann og
flyttet fra Stavanger til Harstad for å gå
inn i stillingen som leder for driften av
både Norne og det kommende Aasta
Hansteen-feltet.
– Vi er kjempefornøyd med livet i
Harstad, sier Westvik til Petro Puls.
Mannen er utdannet lærer, og skriver i tillegg bøker om fjellklatring.
– Vi liker begge å gå i fjellet, klatre,
og stå på ski, så her har vi det fantastisk,
sier Westvik.
INGENIØR OG ØKONOM. Westvik
startet karrieren i Statoil i 1997, samme
år som Norne ble satt i drift. Sivilingeniøren og økonomen har siden den
gang jobbet med tema knyttet til utvikling av produksjon under vann, med utvikling av gassforsyning, og hun har

FAKTA
Ny sjef
■ Navn: Kristin Westvik
■ Stilling: Ny direktør for Norne og Aasta
Hansteen
■ Arbeidssted: Harstad

jobbet offshore. De siste 7-8 årene har
Westvik vært knyttet til driftsmiljøene i
Bergen og Stavanger.
SAMDRIFT. Norne-organisasjonen i
Harstad teller 40-50 personer. Når
Aasta Hansteen kommer i drift mot
slutten av 2017 vil det komme mer folk
til. Statoil har som mål å oppnå stordriftsfordeler av å drive to felt under
samme tak.
– Vi vil ta ut synergieffekter av å

drive både Norne og Aasta Hansteen i
Harstad, sammen med basedriften i
Sandnessjøen og helikoptertrafikken
fra Brønnøysund.
Harstad-organisasjonen vil ha de
fleste disipliner som er knyttet til drift
av et olje og gassfelt. Det vil si geologer, personell for produksjonsstyring,
tekniske støttetjenester og subsea-folk,
og en egen operasjonsgruppe.
– Logistikken styres fra Sandnessjøen. Anskaffelser er sentralisert i konsernet, mens spesialtjenester i enkelte
fag henter vi inn fra flere steder langs
kysten, sier Westvik.
FORLENGER LIVET. Et viktig spørsmål
for hele leverandørindustrien er hvor
langt liv Statoil kan skape for Norneskipet.
– Har dere kommet nærmere en kon-

klusjon på levetiden til Norne, etter 2021?
– Norne er en fantastisk veksthistorie, fra starten med fem bunnrammer.
Nå er vi oppe i 15 bunnrammer og
nærmere 50 brønner, som produserer
olje og gass fra sju forskjellige reservoar. Veien videre vil være avhengig av
at vi får til en konkurransedyktig kostnadsbase, som vil være helt avgjørende for om vi kan drifte feltet lenger
enn til 2021. Vi få to felt å spille på i
Harstad, og det blir sentralt for å bygge
en konkurransedyktig organisasjon.
– Men det er fastslått at Norne-skipet,
teknisk sett, tåler et liv til 2030?
– Så langt ser det positivt ut. Vi jobber med å få ytterligere avklaringer på
plass, sier Kristin Westvik.
Morten Hofstad
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Høstens eneste letebrønn utenfor Nordland kan påvise mer gass
til Aasta Hansteen.

Boret går på «Ivory»

KART: Letebrønnen Ivory, nordvest av
Aasta Hansteen.
SNART FERDIG. Boreskipet «West
Navigator» startet 6. oktober boringen
på et spennende gassprospekt «Ivory»,
som ligger 20 kilometer nordøst for
Aasta Hansteen.
Operatørselskapet Centrica borer letebrønnen «Ivory».
– Boreoperasjonen har gått som
planlagt, uten større forsinkelser, selv
om vi hadde noe vær i starten, forteller
pressetalsmann for Centrica, Jan Tore
Knutsen.
– Operasjonen er planlagt å vare ut
november. Så vil det vise seg hva resultatet blir, sier Knutsen.
FORVENTER GASS. Helgelandsbase
betjener boreoperasjonen, som støttes
av i alt tre skip. «Volstad Supplier» og
«North Pomor» går med frakt mellom
boreskipet og basen på Horvnes, mens
«Estvagt Celeste» ligger som beredskapsfartøy på feltet.
Enkelte partnere i Ivory-lisensen har
sagt offentlig at prospektet forventes å
inneholde så mye som 300 millioner fat
(oljeekvivalenter) med gass. I tilfelle vil
dette bli et vesentlig tilskudd i ressursbasen for Aasta Hansteen og rørledningen Polarled.
STATOIL BORER. Ut på nyåret planlegger Statoil en egen letebrønn i Aasta
Hansteen-området, en mindre enn tidligere kommunisert. Nylig suspenderte
Statoil kontrakten med den aktuelle
riggen, Transocean Spitsbergen.
Morten Hofstad

PÅ PLASS: Boreskipet West Navigator er på plass på feltet vest av Røst.

FOTO: NORTH ATLANTIC DRILLING

Riggen skal til land
red. anm.). Denne avtalen har nå løpt
ut. Vi planlegger en standard anbudsprosess, som sannsynligvis vil bli utlyst etter sommeren 2015, fortalte
Karl Gyllingstad og Ragnar Klette fra
rigg-eieren North Atlantic Drilling.

Boringen av produksjonsbrønner på Aasta Hansteen
planlegges fra våren 2016.
MYE BORING. En av flere faktorer
som kommer til å skape aktivitet på
land, når Aasta Hansteen-feltet skal
bygges ut, er boring av sju produksjonsbrønner. Det kom fram da Statoil og Petroarctic inviterte til leverandørseminar i Sandnessjøen i forbindelse med planlegging av boreoperasjonen.
UT PÅ ANBUD. Riggen West Hercules har startet på et 550 dager langt
oppdrag i Canada. Når dette er gjennomført, skal riggen tilbake til Norge
for å bore i minst 20 måneder på
Aasta Hansteen. Før oppdraget starter, må riggen laste mye tungt utstyr,
og boredekket skal sannsynligvis tilpasses utstyret som tas om bord.
– Vi har hatt rammeavtale om ve-

RIGGEN: «West Hercules» skal bore
produksjonsbrønnene på Aasta
Hansteen-feltet.
FOTO: NORTH ATLANTIC DRILLING
rftstjenester med Westcon (som er
medeier i Langset-vågen på Nesna,

VIL MER. Prosjektleder Torolf Christensen i Statoil sier ambisjonen er å få
til mer aktivitet på Helgeland «enn
andre prosjekter har klart», som han
uttrykte det på seminaret. Uttalt mål
er 450 millioner i feltets utbyggingsfase.
– Vi kommer til å få til mer enn
opprinnelig målsetting, sa Christensen.
Etter at monteringen av Aasta
Hansteen-plattformen glapp for
Sandnessjøen, og gikk til Stord, kan jo
service på boreriggen West Hercules
være et annet kjøttbein å knive om fra
leverandørmiljøet på Helgeland.
Morten Hofstad
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Kartlegger ringvirkninger fra utbygging
FORSKNING: Kunnskapsparken Bodø
har i samarbeid Universitetet i Nordland vunnet oppdraget fra Statoil om å
kartlegge ringvirkningene av Aasta
Hansteen-utbyggingen.

– Ringvirkningsstudien skal kartlegge alle lokale, regionale og nasjonale ringvirkninger fra utbyggingen
av Aasta Hansteen-feltet. Resultatene
skal måles i forhold til utbyggingspro-

sjektets målsettinger om ringvirkninger, forteller administrerende direktør i
Kunnskapsparken Bodø, Eirik Pedersen.
Prosjektet skal gå helt fram til ut-

gangen av 2019, som er to år etter
planlagt oppstart av driften.

Er med videre
Helgeland V&M er med i tredje
fase av leverandørprogrammet
LUNN.
FASE TRE. LUNN er Statoil og Innovasjons Norges program for kvalifisering av leverandørbedrifter i NordNorge. Helgeland V&M har vært med
siden starten i 2008. Nå går bedriften
inn i tredje fase av LUNN.
– Dette er et veldig bra prosjekt, som
er godt organisert, forteller daglig leder
Øystein Barth-Heyerdahl.
OPPLÆRING. Konkret betyr deltakelse
i LUNN støtte til å kurse prosjektledere. Statoil har dessuten mentorordninger som gir anledning til å komme inn i tankegang og krav som Statoil
stiller til sine leverandører.
En viktig inngangsbillett for bedrifter i nord er såkalt «prekvalifisering» til
leveranser, som blant annet innebærer
dokumentasjon av bedriftens kvalifikasjoner og erfaring.
– For oss betyr deltakelse i LUNN
at vi er bedre forberedt når nye oppdrag kommer ut på anbud, sier Øystein
Barth-Heyerdahl.
Helgeland V&M teller rundt 12 ansatte, men kan trekke på rundt 600 ansatte i eierbedriftene på Helgeland, avhengig av arbeidsoppgavene.
BIDRAG TIL UTVIKLING. – Funnene i
Levert-rapporten for 2013 viser at nord
norske bedrifter blir stadig bedre kjent
med oljenæringen og setter en ny omsetningsrekord på 4,7 milliarder kroner. Vi vil bidra til å videreføre denne
positive utviklingen og har besluttet å
forlenge LUNN-programmet med to
nye år, sier Astrid Foyn Bruun, som er
industrikoordinator for Statoil i NordNorge.
– De neste to årene vil handle å
støtte bedriftene til å øke konkurransekraften ytterliggere. Vi vil jobbe med å
bygge opp kompetanse på markedet,
kundebehovene, og hvordan man skal
jobbe systematisk mot prekvalifiseringsprosesser, sier Foyn Bruun.
Morten Hofstad

FAKTA
Dette er LUNN
■ LUNN-programmet eies av Statoil og
Innovasjon Norge. Øvrige partnere er
Petro Arctic, Kunnskapsparken Nord ProBarents, LoVe Petro og Norges forskningsråd. Siden oppstart har 118 Nord
Norske bedrifter deltatt i to ulike faser i
LUNN-programmet.
■ Eierne skal sammen investere 5,5 millioner kroner i LUNN fase III i løpet av to
år. De totale investeringene i prosjektet
siden 2008 har vært rundt 20 millioner
kroner.

SATSER VIDERE: Daglig leder i Helgeland V&M, Øystein Barth-Heyerdahl.
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Helgelandsbase AS i Sandnessjøen
leverer serrv
vice og forsyningstjenester
til petroleumsvirksomheten i Norskehavet!
• Forsyningsbase for virksomhet i Norskehavet Nord
KONTRAKT:
Lars Erik Berntzen, daglig leder
i Can AS.
FOTO:

• Hovedbase for olje- og gassfeltene Norne,
Urd, Alve, Marulk og Skuld

MORTEN
HOFSTAD

Skal jobbe
for Talisman
CAN AS er tildelt en rammeavtale med Talisman Energy for leveranse av «Rope
Access Inspection Services».
INSPEKSJON: Kontraktens varighet
er på tre år med opsjon på ytterligere
to perioder, hver på ett år, skriver
selskapet i en pressemelding.
Leveransen omfatter forebygging

av fallende gjenstander inkludert inspeksjon av installasjoner, verifikasjon av styringssystemer og trening
av personell innen inspeksjon og
observasjonsteknikk. Kontrakten
omfatter videre NDT-inspeksjon
samt vedlikehold og modifikasjonsoppdrag utført med tilkomstteknikk.
CAN har hatt en tilsvarende
Kontrakt med Talisman Energy
Norge AS 2008 til 2014.

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

Basebyen Sandnessjøen i kraftig vekst
• 1400 meter kaier, derav 290 meter dypvannskai inkl. 160 meter industrikai
• Tilgjengelig industri- og næringsareal
• Kulturhus og badeland under oppføring
• Nye hotell under bygging
• Lufthavn under utvidelse
Sandnessjjøeen
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valg i Nordland
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• Gode og relevante utdanningstilbud
www.als
l ttaahaughavn.
n no
• God tilgang på boligtomter
Tlf. 75 07 57 00

www.alstahaug.kommune.no
Tlf. 75 07 50 00
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Vil kurse for boredekk
Per-Magne Emilsen (25) fra
Dønna gikk på brønnteknikk
ved Sandnessjøen videregående skole i 2007-08. Siden har
han jobbet i Nordsjøen, for
tiden på riggen Cosl Pioneer.
UNDERVISER. I fri-periodene er Emilsen tilbake i Sandnessjøen for selv å
undervise i rigg-fag på brønnteknikk.
Nå har han startet eget firma, og har
ambisjoner om å holde kurs for folk
som vil jobbe på boredekk om bord på
rigg.
– Formålet er å avholde boredekkskurs rundt om i Nordland, der det er
nok etterspørsel etter kurset.
– Dette kurset gir en god mulighet
til å få seg jobb offshore. Kurset vil bli
helgebasert, som gjør det mulig å kombinere kurs med annen jobb. Det
trengs lite eller ingen forkunnskaper
for å ta kurset. Etter endt kurs må det
tas en offentlig eksamen ved videregående skole som privatist, forteller Emilsen.
STARTE KURS. Planen er å starte et
kurs i Sandnessjøen i januar 2015, hvis
han får tilstrekkelig med påmeldinger.
Kurset vil gå over et halvår med sju helgesamlinger.
– Hvilken læreplan ligger til grunn for

JOBBER UTE: Per-Magne Emilsen (25) fra Dønna, nummer fire fra høyre på bildet, jobber selv på riggen Cosl Pioneer.
kurset, og hvilken kompetanse gir eksamen?
– Læreplanen jeg går etter er den offisielle læreplanen til vg2 Brønnteknikk. Etter endt kurs må deltagerne ta
en offentlig eksamen som er den tverrfaglige eksamenen for vg2 Brønnteknikk, BRT 2004, forteller Emilsen.
Kurset gir ikke rett til støtte fra Statens
lånekasse, fordi kurset har for få obliga-

toriske timer, ifølge Emilsen.
TROR PÅ OPPTUR. – Hvordan vurderer
du jobbmulighetene nå som spesielt riggnæringen rammes av at oljeselskapene strammer inn pengebruken?
– Jobbmulighetene vil være varierende, men slik er det vel i de fleste
bransjer innenfor industri. Det er en
nedgang nå, men man har jo sett tidlig-

FOTO: PRIVAT

ere at det raskt vil bli en oppgang igjen.
Oljeindustrien vil nok trenge folk i
mange år fremover.
Emilsen understreker at ingen kan
garantere at noen får jobb etter kurset,
men det vil bli gitt innføring i jobbsøking på nett på de ulike riggselskapenes
hjemmesider.
Morten Hofstad
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Hedret i Houston
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News on request gikk til finalerunden i oljehovedstaden
Houston.
FILM. Bodø-firmaet News on Request
har vokst seg store på oppdragsfilm.
Firmaet produserer TV-dokumentar,
de var med på «Himmelblå» for NRK,
og spillefilmen «Død snø», som er vist
i over 70 land. Firmaet har laget presentasjonsfilmer om både Skarv-feltet for
BP, og Aasta Hansteen-prosjektet for
Statoil. De 13-14 ansatte omsatte i fjor
for 13,2 millioner kroner.
STOR KÅRING. Tidligere i høst ble firmaet nominert til «World Oil Awards»
i Houston, Texas i kategorien «Best
Visualization and Collaboration».
News On Request står bak løsningen
«Multimedia Collaboration Platform»,
som blant annet går ut på å samle alt av
multimedia-materiale i store, internasjonale samarbeidsprosjekter, og gjøre
det enkelt å dele og kommunisere resultater.
– Halliburton vant vår klasse. Men vi
var i godt selskap med store og viktige
prosjekter i milliard-klassen. Så vi veldig fornøyd uansett, og kom hjem med
et flott hedersdiplom i alle fall, forteller
daglig leder Trond Eide til Petro Puls.
– Løsningen er helutviklet av oss, og

JOBBER MED KAMERA:Trond Eide, daglig leder i News on Request.
er blitt svært godt mottatt hos våre
kunder, som er flere av verdens største
olje- og energiselskaper gjennom samarbeidsprosjektet Subsea Well Response.
ENKLEST MULIG. – De største opera-

tørselskapene har gått sammen om innovative konsepter for å stanse oljeutslipp og samle opp olje ved en uønsket
hendelse, både på grunt og dypt vann.
Vi hjelper ikke bare til med å visualisere konseptene og løsningene for å
bringe dem frem i lyset. En hovedopp-

FOTO: JAN KRISTIAN HAGEN

gave for oss har vært å gjøre samarbeidet enklest mulig på tvers av aktørenes
egne systemer, forteller produsent og
daglig leder Trond Eide.
Morten Hofstad
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Dag Tollaksen fra Sandnessjøen har jobbet med
offshorenæringen i hele sitt yrkesliv.

Første generasjon
takker for seg

SER TILBAKE: Dag Tollaksen, endelig
pensjonist etter et langt yrkesliv i offshorenæringen.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

FIRE TIÅR. Han har sett basebyen
Sandnessjøen utvikle seg fra det han
kaller «steinalderen» til en topp moderne supply-havn som kan måle seg
med de beste. Dag Tollaksen mangler
bare et par år på å ha jobbet fire tiår i
offshore-rettet virksomhet i Sandnessjøen.
Men 1. oktober var det slutt.
– Nå er jeg ansatt i N.A.V. AS, fleiper den utrettelige dugnadsmannen i
Sandnessjøen idrettslag.
Dag Tollaksen fikk sitt første møte
med offshoreindustrien 1. april i 1976.
– Og det er ingen fleip, forsikrer
han.
Verftet Nordland Offshore var reist
på rekordtid, og Sandnessjøen opplevde tidenes boom. Politikerne vedtok
at oljenæringen var kommet i nord.
– Jeg startet i det som i dagens terminologi kalles kalles «materialkoordinator», eller ansvarlig for logistikk og
materialstyring. På ‘70 tallet ble man
titulert med «lagerarbeider».
Verftet leverte både avanserte tankskip og svære moduler til plattformbyggene i Nordsjøen. Men lønnsomheten
kom aldri.
OVER TIL BASE. Etter en problematisk
periode var det definitivt slutt for offshore-verftet i 1988. Selskapet Nord
Offshore AS hadde driftsansvaret for
basen fra 1983 til konkursen var et faktum i mai 1988. De som jobbet på
basen var da også formelt ansatt i
Nord-Offshore AS. Helgelandsbase AS
var i denne perioden et reint eiendomsselskap. Dag Tollaksen var med fra
starten på Holmen og minnes at den
første brønnen basen støttet var for
Phillips i 1983.
Aktiviteten gikk i dype bølgedaler,
siden oppdragene i denne perioden kun
var knyttet til leteboring. Høsten 1991
påviste Statoil Norne-feltet, og det ble
et vendepunkt. BP fant Skarv i 1997,
men effekter på land av dette prosjektet
kom ikke før nærmere ti år senere.
– Odd Brækken, far til Gro Brækken,
(dagens administrerende direktør i offshoreindustriens interesseorganisasjon
Norsk Olje og gass, red. anm.) var
basesjef, minnes Tollaksen.
Holger Lauritzsen var operasjonsleder de første årene. De øvrige som
var med fra starten var: Oddbjørn
Dahl, John Veines, Franz Johansen og
Alf Johansen.
– Vi var ikke så mange, så det ble
heftig når ting først skjedde.
Innimellom jobbet Tollaksen med
skipsrørlegging, platearbeid,
automatsveising og sandblåsing.
NY TIDSREGNING. Da Norne-feltet
ble satt i drift i 1997, ble Tollaksen ansvarlig for lagerhold og materiellstyring for Norne skipet og hadde da Nor-

PÅ JOBB: Dag Tollaksen under arbeid med «load out and sea-fastning» i forbindelse med at Excon i 1994 leverte flammetårnet til Heidrun-plattformen for Conoco.
FOTO: PRIVAT
ne/ Statoil som sitt hovedansvar helt til
pensjonisttilværelsen.
– Vi var første base i Norge der Statoil outsourcet alle tjenester. Det medførte ikke bare et stort ansvar for Helgelandsbase AS; det var også en stor tillitserklæring fra Statoil til bedriften.
Siden den gang har det vært mitt hovedansvar å følge opp de tjenestene
som Norne-skipet skal ha relatert til
basedriften.

– Du fikk med deg flyttingen fra Holmen over til det nye baseanlegget på Horvnes. Hvordan opplevde du overgangen?
– Det var som å gå fra steinalderen
til atom-alderen. På Holmen opererte
vi under svært trange og kummerlige
forhold, men hadde på den andre siden
en del enklere og nærmere kontakt med
alle kollegene. Vi lever i en helt annet
verden nå med topp moderne fasiliteter.

– Neste kapittel i historien ser ut til å bli
service på subsea-utstyr. Hvor mye aktivitet tror du det vil skape lokalt?
– Det er vanskelig å spå. Men at subsea vil gi et løft til basemiljøet og lokalsamfunnet er helt sikkert, forteller den
nylig pensjonerte offshore-mannen.
Morten Hofstad
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I HAMMERFEST: Statsminister Erna Solberg (H) lovet mer satsing på olje- og gass, mer satsing på mineraler, fisk, og det å ta i bruk den nordnorske naturen i regjerningens nye rapport «Nordkloden» i Hammerfest.
FOTO: JAN-MORTEN BJØRNBAKK/NTB-SCANPIX

Det hersker alltid
en opprømt stemning når makta inntar det industrielle nord.

Med ord skal
ordene erstattes
TOPPET LAGET. Statsminister Erna
Solberg dro ikke med seg noen krisestemning inn i lokalene da hun forleden entret Polarbase i Hammerfest.
Snarere tvert imot. Olje- og gassnæringen skal øke sin aktivitet, mens hun
forventer en reduksjon lenger sør.
Det hersker alltid en opprømt stemning når makta inntar det industrielle
nord. At det er statsministeren som
kommer på besøk, gjør ikke forventningene mindre. For å toppe laget hadde Erna Solberg i tillegg klart å få med
seg Børge Brende, en utenriksminister
som hadde reist direkte fra Kabul til
fredelige Hammerfest.
Summingen i og utenfor kantina til
Polarbase var derfor påtakelig i minuttene som etter hvert ble til en time før
Erna Solberg ankom. Noen forklaring
på hvorfor privatflyet fra Oslo var en
time forsinket fikk ikke forsamlingen,
men så spør man heller ikke en statsminister på besøk om hvorfor hun
kommer for seint. Det viktigste var at
hun kom.
Det nest viktigste var hva hun sa.
I FØRERSETET. Og Erna Solberg sa det

hun skulle og måtte si. Hun sa at NordNorge skal inn i førersetet, at landsdelen er viktig for den nasjonale økonomi
og det internasjonale samfunn, at olje
og gass vil vokse i framtida, og at hun
var veldig glad for å være i Hammerfest. Det var hennes første besøk som
statsminister. Fra Hammerfest dro hun
videre til Agenda Nord-konferansen i
Tromsø, hvor hun møtte mange av de
sentrale aktørene i Nordområde.
Børge Brende reiste tilbake til Oslo,
og er antakelig for lengst avgårde til et
nytt krigsområde. Hans kjappe besøk i
nord understreket likevel at nordområdesatsingen er viktig også for den nye
regjeringen, og at det koordinerende
ansvaret fortsatt ligger i Utenriksdepartementet.
KRITIKK. Reaksjonene etter besøket, et
besøk i den delen av Norge som for tida
har størst økonomisk fart, spriker i flere
retninger. Sterkest i sin kritikk så langt
har fylkesrådslederen i Nordland, Thomas Norvold, vært. Hans ankepunkt er
at den politiske plattformen regjeringen la fram i Hammerfest ikke tar hele
landsdelen i bruk, og at det særlig er

.

kommentar

Nordland som er glemt.
Andre, med en partifarge nærmere
Erna Solberg og Børge Brende, er mer
positivt innstilt, men noen eufori møtte
ikke Erna Solberg, heller ikke hos sine
egne. Innholdet i planene som ble presentert var allerede kjent gjennom
statsbudsjettet, og selv om nordlendinger er optimistisk av natur, lever de
ikke av optimisme alene.
Det viktigste poenget med besøket i
Hammerfest ligger derfor ikke i de
konkrete satsinger eller mangel på det
samme.
For det de færreste i etterkant har
sett, er at regjeringen med statsministeren og utenriksministeren i spissen,
prøver å gjøre nordområdepolitikken
til sin egen. Og den eneste måten å lykkes i det, er gjennom retorikk.

en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre, ei regjering som startet sin nordområdesatsing med å
stoppe det de før valget mente var det
viktigste enkeltelementet, konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen.
Etter år etter at Høyre og FrP inntok regjeringskontorene er det derfor
et positivt signal når de nå pakker nordområdesatsingen inn i sitt eget papir.
Regjeringen legger inn nye ord som
«Nordkloden», de entrer den improviserte scenen i Hammerfest med en ny
design på kartene som illustrerer nordområdene, og de presenterer sine tanker midt i den nordnorske industrien,
og ikke i akademiske festsaler.
Hovedbudskapet er å gå fra ord til
handling i nord. Og for å få til det
trenges det helt klart nye ord.

ORD TIL HANDLING. Nordområdesatsingen er nesten uløselig knyttet til Jonas Gahr Støre og den avgåtte trepartiregjeringen. Det var omtrent den
eneste plattformen de tre samarbeidspartiene ikke kranglet om i tida
før de tapte valget. En slik sterk merkevare er ikke automatisk overførbart til

Arne O. Holm
High North News,
Nordområdesenteret

Skarv

Skarvskipet er 291m langt og 51m bredt. Produksjonskapasiteten er 85 000 fat
olje/dag og 19 millioner sm3 gass/dag. Skipet kan lagre 875 000 fat olje.
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Lange avstander i prosessanlegget
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