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FØRSTE BENK:Mari Sunniva Skaug Sem (t.v.) og Lise Johnsen Rønning, studenter 
på NTNU i Trondheim. FOTO: PRIVAT

PÅ GLØSHAUGEN:Lise Johnsen Rønning med hovedbygningen på NTNU.

Lise Johnsen Rønning fra Sand-
nessjøen studerer petroleums-
fag i Trondheim. Hun lar seg ikke 
stresse av at jobbmarkedet ser 
usikkert ut akkurat nå.

Ser
mange
muligheter
RETT INN.Rønning gikk rett fra vide-
regående skole i Sandnessjøen til sivil-
ingeniørutdanning i petroleumsfag, et 
femårig masterprogram på Norges 
Teknisk-Naturvitenskapelige Univer-
sitet (NTNU) i Trondheim, Institutt 
for petroleumsteknologi og anvendt 
geofysikk.

– Jeg begynte i fjor høst, og 
stortrives så langt, forteller førsteårs-
studenten.

Rønning forteller at starten byr mest 
på generelle, teoretiske fag, mens spe-
sialisering ligger lenger ut i det fem år 
lange studieløpet.

– De to første årene er det mest 
generelle, teoretiske realfag. Tredje 
året skal jeg velge mellom to studieret-

ninger, enten petroleumsteknologi 
eller petroleumsgeologi. Og de siste to 
årene skal jeg spesialisere meg i en av 
fem hovedprofiler basert på retnings-
valget, fagene boreteknologi, petro-
leumsgeologi, petroleumsgeofysikk, 
petroleumsproduksjon og reservoarte-
knologi.

INSPIRERT AV BESØK. - Hvordan kom 
du på tanken om å søke akkurat petro-
leumsfag?

– Ideen til å velge denne utdanning-
en, fikk jeg allerede første året på Sand-
nessjøen videregående skole. Vi fikk 
besøk av en petroleumsingeniør fra 
Stavanger, som informerte og snakket 
så varmt om yrket.

– Jeg valgte nettopp denne utdan-
ningen da jeg har interesse for realfag, 
og synes det virker veldig spennende å 
få lov til å ta del i oljeeventyret som har 
blitt ei så viktig næring, også på Helge-
land. Og ikke minst gir det meg mulig-
heter til å få jobb på hjemplassen min, 
Sandnessjøen, som har ei rivende utvik-
ling.

– Hvorfor ble du tiltrukket av petro-
bransjen?

– Petroleumsbransjen byr på så 
mange muligheter, man kan jobbe med 
mye forskjellig. Bransjen utvikles sta-
dig, noe som bidrar til varierte arbeids-
dager, noe jeg setter stor pris på. Det er 
også en internasjonal industri, som gjør 
at man har mulighet for å jobbe så å si 

God lønn er jo også en fordel. Men det 
viktigste for meg er at jeg både håper 

og tror at jeg har funnet en bransje der jeg 
gleder meg til å gå på jobb hver dag. 

Lise Johnsen Rønning
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hvor man vil i verden. God lønn er jo 
også en fordel. Men det viktigste for 
meg er at jeg både håper og tror at jeg 
har funnet en bransje der jeg gleder 
meg til å gå på jobb hver dag.

OMSLAG. – Hva tenker du om at det er 
dårlige tider i oljenæringen, og at dette 
skjedde så fort?
– Jeg tenker jo helt klart over det. 

Dårlige tider fører til færre jobber og 
færre ansettelser. Likevel ser jeg posi-
tivt på det da jeg bare er førsteårsstu-
dent, og har noen år på å se andre ten-
denser.
– Gjennom historien har man sett 

flere dårlig tider, hvor oljeprisen har 
vært lavere eller på samme nivå som i 

dag. Som det også har blitt påpekt ved 
et av info-foredragene med instituttet 
kan oljetidene beskrives som en sinu-
skurve; noen perioder med gode tider, 
andre med dårlige, og akkurat nå er vi 
dessverre i en dårlig periode.
– Forhåpentligvis er bunnen snart 

nådd og vi begynner å se trenden snu. 
Sjansen for at de oljeproduserende lan-
dene kommer til enighet for å få opp 
oljeprisen ved reduksjon i produksjon-

ene, er nok stor, sett i et litt lengre 
perspektiv. Prisfallet kom brått på, men 
det kan også fort snu.
– Dette er en del av spenningen i 

bransjen, og man kan aldri være sikker 
på hva som skjer neste dag. Dårlige 
tider kan jo også føre noe godt med 
seg. Det er jo gjerne da teknologiutvi-
klinga skyter fart, og ny miljøvennlig 
teknologi kan bli resultatet av nedgang-
en, til gode for oss alle.

KANSKJE TIL HELGELAND. – Hva er 
drømmejobben?
– Foreløpig er jeg jo helt i startfasen 

av utdannelsen min og jeg er åpen for 
det meste. Jeg er usikker på hva jeg vil 
spesialisere meg videre innenfor, og er 
derfor litt i tvil på hva som er drømme-
jobben. Kanskje er det boreingeniør, 
eller kanskje ikke. Vi får se, men jeg hå-
per på gode tider i oljebransjen. Og 
kanskje blir det muligheter for meg å få 
jobb på Helgeland en gang, forteller fø-
rsteårs student på NTNU, Lise John-
sen Rønning til Petro Puls.

Morten Hofstad

Vi fikk besøk av en petroleumsingeniør 
fra Stavanger, som informerte og snak-

ket så varmt om yrket. Lise Johnsen Rønning
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TEMA: STATOIL

FLYTER:Goliat bukseres ut fra verftet i Korea.

SENKES NED:Dockwise Vanguard senkes ned i sjøen før Goliat flytes inn på dekk.  

TIL HAMMERFEST:Rundt påsketider er det planlagt at Dockwise Vanguard skal 
ankomme Goliats hjemmehavn i Hammerfest.

Goliat fikk
endelig seile
Goliat plattformen er endelig 
på vei nordover som last på 
verdens største tunglastefa-
rtøy, Dockwise Vangard.

PROBLEMER. Etter en byggeperiode 
med flere dødsfall på Hyundai-verftet i 
Korea, omfattende forsinkelser og 
kostnadsoverskridelser på anslagsvis 15 
milliarder kroner, er endelig Goliat-
plattformen på vei nordover til Ham-
merfest. Turen rundt Afrika, på ryggen 
av tungløftskipet Dockwise Vangard, er 
planlagt å vare rundt 60 dager, med an-
komst i midten av april.

USIKKER ØKONOMI.Anlegget skal 
etter planen begynne å produsere olje i 
løpet sommeren. Finansanalytikere har 
hevdet at Goliat vil trenge oljepriser 
rundt 90-100 dollar fatet for å tjene 
penger. Dette er kalkyler de ansvarlige 
ikke vil bekrefte.

– Goliat ble besluttet utbygd i 2009, 

med en lavere oljepris enn i dag. Det 
ble da lagt til grunn et langsiktig pers-
pektiv for prisutviklingen. Prosjektet er 
lønnsomt for partnerne og vil bidra til 
store inntekter for det norske samfunn-
et gjennom petroleumsskatten, sier 
pressetalsmann Andreas Wulff hos 
operatørselskapet Eni til Teknisk Uke-
blad.

KOMPLEKS. Eni beskriver Goliat-plat-
tformen som den største og mest 
komplekse sylindriske FPSO (Floating 
production, storage and offloadning) 
noen gang bygget. Designet er laget av 
det norske selskapet Sevan Marine i 
Arendal. Goliat blir det første produse-
rende oljefeltet i Barentshavet, det 
nordligste i sitt slag i verden. Feltsente-
ret vil bli forsynt med elektrisk strøm 
fra land med verdens lengste undersjø-
iske kabel i satt slag.

Morten Hofstad

FAKTA

Fakta om Goliat
�Eiere: Eni (65 pst), Statoil (35)
�Flytende plattform, 107 meter i dia-
meter, årsproduksjonskapasitet: 100.000 
fat olje per dag, lagringskapasitet: 1 milli-
on fat
�Antall lugarer: 120 personer, livbåtka-
pasitet: 240 personer
�Forankringsliner: 14 stk
�Antall brønner: 22 (11 produsenter, 9 
vanninjektorer, 2, gassinjektorer)
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             ALLE FOTO: NEWSON REQUEST/ENI
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TEMA: STATOIL

ENDELIG UTE: Statoil har omsider fått tilgang til dokken hos Hyundai, der monteringen av komponentene til Aasta Hansteen startet like etter årsskiftet. 
FOTO: NEWS ON REQUEST

Aasta Hansteen-prosjektet begynner å ta form på verftet i Korea, i 
Mo i Rana, og i Sandnessjøen.

SKROG OG DEKK: De to hovedkomponentene til Aasta Hansteen-plattformen skal fraktes til Stord for sammenføyning fra 
denne dokken i Korea.

Snart
halv-
ferdig

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ���

FRAMDRIFT. I begynnelsen av februar 
anslo prosjektledelsen i det enorme 
Aasta Hansteen-prosjektet at gjennom-
føringen nærmer seg halvparten.

Aasta Hansteen-prosjektet, inkludert 
rørledningen Polarled, er landsdelens 
største industriprosjekt målt i kroner, 
en investering kalkulert til sammenlagt 
57 milliarder kroner.

Statoil sier de har økt innsatsen på 
prosjektering i tidlig fase, for å styrke 
prosjektgjennomføringen og motvirke 
uforutsette overraskelser underveis.

– Vi er nå ved rundt 40 prosent av 
gjennomføringen, forteller prosjekt-
direktør i Statoil, Thomas Bjørn Tho-
mmesen.
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SLIK SKAL DET BLI: Aasta Hansteen slik det ferdig installerte feltsenteret skal ta seg ut på feltet vest av Røst. ILLUSTRASJON: STATOIL



10 NR 1 - 2015 PETRO PULS

TEMA: STATOIL

VOKSER SEG STOR:Om et drøyt års tid skal Aasta Hansteen nærme seg utskiping fra Korea.

INSTRUKSJONER:Selv om konstruksjonen til slutt skal bli den største i sitt slag i 
verden, starten den med mange små deler.

DETALJERT OPPFØLGING:Statoil har rundt hundre egne ansatte på verftet for å følge framdrift og s     

���FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

���FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

Statoil har rundt
hundre egne ansatte på

Hyundai-verftet for å følge byggeprosessen.

MONTERING STARTET.Hos Kyundai i 
Korea fikk Statoil omsider tilgang til 
dokken da Goliat-plattformen ble flytt 
ut like etter årsskiftet. Ferdigstilling av 
Goliat tegnet til å bli tidskritisk for 
Statoil, fordi de mange delene til skrog 
og dekk på Aasta Hansteen skulle mon-
teres sammen i dokken etter 
preproduksjon under tak. Planen er at 
tungløftskipet Dockwise Vangard skal 
returnere til Korea for å løfte skrog og 
dekk til Stord for sammenstilling som-

mer/høst 2016.
Statoil har rundt hundre egne an-

satte på Hyundai-verftet for å følge 
byggeprosessen. Etter erfaringene Eni 
har hatt med flere dødsfall, sier pro-
sjektledelsen i Statoil at HMS-hensyn 
er et gjennomgående tema for oppføl-
gingen av produksjonen.

Prosjektlederen fastholder overfor 
Petro Puls at planene om produksjons-
start ute på feltet vest av Røst skal skje 
høsten 2017.
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STARTET INNENDØRS: Aasta Hansteen-konstruksjonen ble påbegynt innendørs, før komponentene flyttes ut for sammenstilling.

              sikkerhet i produksjonen i detalj.
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TEMA: STATOIL

I slutten av januar reiste en topptung 
delegasjon fra eierne av Aasta 

Hansteen-feltet for å se produksjonen av ut-
styr til Aasta Hansteen som foregår i Mo i Rana 
og Sandnessjøen.

PÅ OMVISNING: Delegasjon fra Statoil, og de øvrige eierne i Aasta Hansteen, sammen med Subsea 7 og Aker Solutions på Strendene i Sandnessjøen, fikk se bunnramme-
ne til Aasta Hansteen som er under produksjon. FOTO: MORTEN HOFSTAD

UNDER MONTERING:Tre slike havbun-
nsrammer til Aasta Hansteen-feltet er 
under bygging hos Aker Solutions på 
Strendene i Sandnessjøen. Konstruk-
sjonene veier hver totalt rundt 850 tonn. 

SPEKTAKULÆRT. Sommersesongen 
2015 ble travel offshore i Aasta Hans-
teen-prosjektet. Over påske er planen 
at Emas skal hente de tre bunnramme-
ne som er produsert hos Aker Solutions 
i Sandnessjøen og plassere dem på hav-
bunnen på rundt 1.300 meters havdyp 
ute på feltet.

Operasjonen tegner til å bli nokså 
spektakulær ved at fire sugeanker først 
plasseres på bunnen, før selve bunnra-
mma senkes ned og festes i ankrene. 
Denne sammenføyningen har ingen 
rom for avvik i konstruksjonenes mål. 
Det betyr at konstruksjoner på flere 
hundre tonn skal plasseres med 
millimeter-presisjon 1,3 kilometer 
nede i havet, selvsagt uten mulighet for 
menneskelig styring nede i dypet.

Såvidt Petro Puls har fått dette for-
klart, så vil utplassert måleutstyr på 
havbunnen gi operatørene på konstru-
ksjonsskipet Lewek Connector nød-
vendig guiding til riktig plassering av 
utstyret i dypet. Slike delikate opera-
sjoner vil naturligvis stille krav til været 
i området.

Subsea 7 skal blant annet sette ut 
sugeanker til plattformen i sommer, og 
firmaet regner med å ha omfattende 
offshore-aktivitet i tre sesonger på 
Aasta Hansteen ut fra base i Sandnes-
sjøen.

Den nesten 50 mil lange rørledning-
en fra landterminalen i Aukra utenfor 
Molde, opp til feltsenteret vest av Røst, 
skal også legges i sommer. Rørledning-
en har fra før blitt overflatebehandlet 

på anlegget til Wasco i Mo i Rana, før 
skiping til Kristiansund.

PÅ BESØK. I slutten av januar reiste en 
topptung delegasjon med representan-
ter fra eierne av Aasta Hansteen-feltet; 
Statoil, ConocoPhillips, OMV, og Wi-
ntershall, sammen med leverandørene 
Subsea 7, Aker Solutions, til Helgeland 
for å se produksjonen av utstyr til Aasta 
Hansteen som foregår i Mo i Rana og 
Sandnessjøen.

Konstruksjonene som fyller hallene 
hos Aker Solutions i Sandnessjøen, 
gjorde tydelig inntrykk på delegasjon-
en, ikke minst at anlegget har kapasitet-
er som legger til rette for innendørs 
testing av såpass store strukturer.

Det aller meste av hallene på Stren-
dene er for tiden belagt med konstruk-
sjoner i produksjon. Etter leveransen til 
Statoil i april, fortsetter bedriften med 
de siste av sju havbunnrammer til 
Kraken-prosjektet i britisk sektor av 
Nordsjøen.

Dessuten skal Aker Solutions bygge 
mer subsea-utstyr til Aasta Hansteen 
for Subsea 7. Dermed har bedriften 
jevn beskjeftigelse det meste av 2015, 
ifølge plassjef Annbjørg Skjerve.

Morten Hofstad

��� FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE
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EN GLOBAL ENERGIBANK 
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DREV AV: Boreskipet West Navigator måtte utløse nødprosedyre og slapp ut 

Utslipp
fra boring
MISTET HEADING:Boreskipet West 
Navigator ble overrasket av endret 
vindretning, og måtte utløse en nø-
dprosedyre. Dette forårsaket utslipp 
av borevæske vest av Røst under av-
slutningen av boringen på letebrøn-
nen «Ivory» like før jul.

Da boreskipet drev ut av sin nøyak-
tige posisjon, måtte mannskapet kutte 
riser-en fra BOP-en på havbunnen. 
Dermed lakk anslagsvis 230 kubikk-
meter borevæske ut i havet.

Borevæsken består av vann, mine-
ralolje og kjemikalier og ett av kjemi-
kaliene er kategorisert som «rød» 
(Versatrol) fordi det har lang nedbry-
tningstid i naturen. Borevæsken inne-

holder også en mineralsk olje som reg-
nes som lett nedbrytbar.

– Utslipp av denne typen skal ikke 
skje, og vi beklager dette. Men det er 
godt å se at alle nødprosedyrer og -
planer fungerte som de skulle. Vi gjør 
nå alt vi kan for å kartlegge miljøet 
rundt brønnen, i vannsøylen over og 
på havoverflaten for å gi oss et godt 
grunnlag for å vurdere videre tiltak for 
å minimalisere de miljømessige konse-
kvensene av hendelsen, sier opera-
sjonsleder Rune Martinsen i Centrica 
i melding til Helgelands Blad.
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– På Røst er vi fortsatt kritiske til oljeutvin             

– Har ikke   

SÅRBART:Fiskerne på Røst er skeptiske til både utvinning og leteaktivitet. Hvert år 
tas det enorme kvanta med fisk på land i det vesle øysamfunnet. Kystfiskere fra hele 
Norge deltar i vinterfisket etter skrei i noen hektiske vintermåneder.

EKSPORTVARE:Tørrfisken fra Røst har vært norsk eksportvare i mange hundre år.

HARDT MOT HARDT:– Vi har ikke 
snudd i oljesaken, mener ordfører i Røst, 
Tor Arne Andreassen (Ap). 

ALLE FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

GJENVINNING.Det hevder ordfører 
Tor Arne Andreassen (Ap) til Petro 
Puls.

Røstværingene har gjentatte ganger 
sagt nei til åpning av feltene utenfor 
Lofoten og Vesterålen. Samtidig har 
kommunen startet arbeidet med omre-
gulering av områder som skal kunne 
brukes til slamgjenvinning dersom det 
blir noe av ilandføringsanlegget på 
Saura i Gildeskål.

Det skal gå via Røst.
– Kan man være både for og imot oljeut-

vinning, ordfører Andreassen?
– Vi har ikke snudd i oljesaken. Vi er 

fortsatt sterkt kritiske til oljeutvinning i 
våre nære havområder. Men vi har sagt 
at dersom de blir åpnet, så skal vi, i 
samarbeide med Gildeskål og Bodø 
kommuner, ha vår del av aktiviteten. 
Når det gjelder oljevernbase, er dette 
noe som burde ha vært på plass for 
lenge siden. Rett sør for Skomvær dri-
ves det allerede boring i stor skala.

FORTSATT I MOT.Opposisjonspoliti-
ker Terry Torsteinsen er like kritisk.

– Jeg er i tillegg kritisk til en slik ol-
jebase. Etter hva jeg vet, er oljelenser 
kun effektive i pent og stille vær, opp 
mot to meters bølgehøyde. Det betyr at 
en oljevernbase her kanskje bare vil 

være effektiv mot oljesøl ti prosent av 
året. Når det er sagt, dersom denne 
basen blir bygget, og fører med seg nye 
arbeidsplasser til øya, er det selvsagt 
positivt.

Rune Kr. Ellingsen

LANGBORD:Slik foregår produksjon av oljelenser hos NorLense. 
FOTO: TRYM IVAR BERGSMO/SAMFOTO, SCANPIX

Norsk oljevern
i Murmansk

DEMONSTRERTE:Asbjørn Klausen, 
NorLense. FOTO: SERGEY SUROVTSEV

Oljevernutstyr fra Fiskebøl i 
Vesterålen ble nylig presen-
tert i Murmansk.

I RUSSLAND.Asbjørn Klaussen, 
direktør i Nor Lense Russland deltok 
nylig på Internasjonal uke i Mur-
mansk. Der demonstrerte han hvor-
dan bedriftens produkter fungerer på 
sjøen.

– Vi startet arbeidet i 1975, siden 
da har vi spesialisert oss innen olje-
vern. Norge er en av de ledende i 
dette arbeidet, sier Asbjørn Klaussen.

OLJEVERNBASE.Klausen argumen-
terer for en oljevernbase i Vesterå-
len.

– En base som dette kan jo være alt 
fra en container med lenser plassert i 
et område med høy skipsaktivitet, til 
en kunnskapsbase for forskning og 
utvikling i tilknytning til Nor Lense 
på Fiskebøl, sikkerhetssenteret på 
Gravdal og de høyere utdanningsin-
stitusjonene i Nordland, påpeker 
Klaussen.

En oljevernbase bør etableres med 
både sterke beredskapsfunksjoner, 
samtidig som det kan satses på forsk-
ning og utvikling. De allerede eksis-
terende miljøene i denne regionen vil 
kunne være en styrke for en slik eta-
blering, blant annet fiskeflåtens 
kjennskap til disse havområdene.

– Den største risikoen for utslipp 
langs nordlandskysten kommer fra 
den stadig økende skipstrafikken. En 
oljevernbase må både få i oppdrag å 
beskytte kysten mot eventuelle ut-
slipp fra eksisterende aktivitet, og å 
utvikle ny teknologi slik at beredska-

pen kan forbedres ytterligere, sier 
Klaussen.

ER I MURMANSK. – Vi har hatt kon-
tor i Murmansk siden 2006, og sam-
arbeider med selskaper innenfor olje 
og gass. Sammen med Kystvakta 
driver vi aktiviteter for trening i olje-
vern, legger til Asbjørn Klaussen.

– Oljevern i isforhold er et stort 
problem, fordi vi ikke har effektivt 
mekanisk utstyr for resirkulering av 
slike utslipp i fast is. Men i havområ-
der er vårt mekaniske utstyr svært ef-
fektiv. Alle selskaper som arbeider 
innen resirkulering av oljespill er 
maktesløse i isforhold, forteller han.

Nor Lense leverer utstyr til sel-
skaper som opererer Snøhvit og Go-
liat utenfor Finnmarkskysten.

Russerne er vel så interessert i å 
forebygge oljeutslipp som nord-
menn.

– Samarbeid i utviklingen av Ark-
tis er det viktigste, avslutter Klaus-
sen.

Sergey Surovtsev
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   snudd i oljesaken

HELT YTTERST: Røst med Skomvær fyr i forgrunnen.
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Sokkelen utenfor Nordland skal i løpet av 2017 ha tre felt-
senter 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.

SOKKELEN UTENF  

SUBSEA-UTBYGGING:Helgelandsbase bygger ut Horvnes i Sandnessjøen for etablering av en subsea-base på 7.000 kvadrat-
meter. FOTO: MORTEN HOFSTAD
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 FOR NORDLAND

KOMMER:Plattformen til Aasta Han-
steen feltet er en konstruksjon av 
Spar-typen, den første i sitt slag på 
norsk sokkel. ILLUSTRASJON: STATOIL

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

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

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

KARTILLUSTRASJON: KARSTEIN ARNTSEN
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TEMA: BP

Krevende vinte   

SKAL UT:Den ødelagte transformato-
ren på Skarv må først fraktes ut.

FRA NEW JERSEY:Den 45 tonn tunge transformatoren kom flybåren fra New York 
til Værnes med en Antonov 124. FOTO: BENTEWELLAND

TIL SANDNESSJØEN:Prosjektleder i Helgeland V&M, Bjørn Martinsen forbereder 
operasjonen med å få den 45 tonn tunge konstruksjonen over på båt, og om bord 
på Skarv. FOTO: MORTENHOFSTAD MÅTTE STANSE:En periode etter kortslutningen sto hel                

Brudd i strømleveransen og en 
ødelagt ventil, begge omfat-
tende reperasjoner, har gitt ut-
fordringer for produksjonen på 
Skarv.

GJENOPPTOK PRODUKSJON. 1. feb-
ruar ble det endelig klart at Skarv-orga-
nisasjonen kunne gjeninnføre full gass-
produksjon etter kortslutningen i en 
transformator som inntraff 2. novem-
ber i fjor.

Da bruddet i strømleveransen om-
bord skjedde, sto allerede oljeproduk-
sjonen stille på grunn av brudd i en 
ventil, en omfattende reparasjon vi be-
skrev i forrige utgave av Petro Puls.

– Etter å ha driftet løsningen siden 
søndag 1. februar, kan vi konkludere 
med at vi har oppnådd full kapasitet 
med en midlertidig løsning, sier drifts-
direktør i BP for Skarv, Marie Ravne-
stad.

BP fryktet en periode at Skarv ikke 
ville kunne gjenoppta full gassproduk-
sjon før langt ut på året i år, som følge 
av den kompliserte reparasjonsjobben 
som forberedes.

– Opprinnelig var vår forståelse av 
situasjonen at vi måtte produsere med 
65 prosent av kapasiteten fram til vi 
kunne gjennomføre utskifting av den 
skadde transformatoren. Det er imid-
lertid stort og tungt utstyr som skal 
flyttes på, og det er kompliserte løfteo-
perasjoner som er nødvendige for å løf-
te den skadde transformatoren av, og 
den nye transformatoren om bord og 
til sin endelige lokasjon, forteller 
Ravnestad.

– Det er derfor av stor verdi for oss 
at vi identifiserte en midlertidig løsning 
til å drive gasseksportkompressoren på 
tog 1, som har vært nede, ifølge drifts-
direktøren.

Det som nå skjer er at den 45 tonn 
tunge ødelagte transformatoren skal 
fraktes ut av skipet, og en ny skal inn. 
Helgeland V&M har oppdraget. Nå 
venter servicefirmaet på akseptabelt 
vær.

MED FLY. Siste helga i januar landet et 

fraktfly av typen Antonov 124 på Værn-
es fra Newark, New Jersey med en ny 
transformator fra leverandøren Hunte-
rdon Transformer til Skarv om bord.

Transformatoren omdanner høy-
spent strøm fra det gassfyrte kraftver-

ket på Skarv. Strømmen fra transfor-
matoren brukes blant annet til komp-
ressorene som driver gasseksporten 
gjennom rørledning sørover til landte-
rminalen Kårstø i Rogaland.

Fra Værnes ble transformatoren 

fraktet på trailer til Asco-basen på 
Horvnes i Sandnessjøen. Nå venter 
klargjøring før løft og transportsikring 
på en supplybåt.

– Vi har hatt 10 mann ute for å klar-
gjøre flyttingen, forteller prosjektleder 
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 er på Skarv

      e prosessanlegget for gassproduksjon stille. Ved inngangen til februar kunne full produksjon gjenopptas. FOTO: STUART CONWAY, BP

i Helgeland V&M, Bjørn Martinsen.

TUNGE LØFT.Transformatoren som er 
ødelagt må først flyttes under dekk 
fram til en luke, og så løftes ut på åpent 
båt-dekk.

Derfra skal den tunge komponenten 
løftes over i en supplybåt. Den nye 
transformatoren må så løftes inn på 
Skarv-skipet samme vei som den gamle 
ble fraktet ut.

Operasjonen har fellestrekk med ut-

skiftingen av en defekt motor i en av 
skipets brannpumper, som også ble ut-
ført av Helgeland V&M.

Løfteoperasjonene er avhengig av 
rolig vær ute på feltet, noe som statist-
isk er sjelden på denne tiden av året.

– Nytt utstyr er hentet inn for å 
bidra til at operasjonen kan gå under 
noe høyere sjøgang enn man kanskje 
kan forvente, sier Martinsen.

Morten Hofstad
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TEMA: NORSKEHAVET

Vi har forsøkt å oppsummere hva vi vet,
og tror vi vet, om aktivitet utenfor Nordland de nærmeste årene.

Går det bare
oppover nå?

ANSETTER: Asco-sjef Ståle Edvardsen fikk Statoil-kontrakten, og dobler staben. 240 søkere meldte seg på 12-15 utlyste stil-
linger. FOTO: MORTEN HOFSTAD

ENDRINGER. – Aktiviteten i base-
miljøet i Sandnessjøen var på sitt laves-
te i 2014, tror Asco-sjef Ståle Edvard-
sen.

En av de første dagene i januar ble 
Asco tildelt basedriften for Statoil i 
Sandnessjøen med en varighet på mini-
mum seks år fra sommeren 2015. Kont-
rakten har i nesten tre tiår vært hos 
Helgelandsbase.

Edvardsen legger ikke skjul på at sta-
ben på Horvnes har levd med forvent-
ningene til kontraktsigneringen over 
lang tid. Etter at BP avsluttet boringen 
på Skarv-feltet, har aktiviteten hos 
Asco falt. Lavere aktivitet har blitt løst i 
staben med noen permitteringer, pend-
ling til Kristiansund, og til og med per-
misjon uten lønn.

– Våre ansatte har virkelig strukket 
seg langt for at vi skulle unngå oppsi-
gelser, sier Edvardsen.

NEDTUREN.Anslagsvis 60-70 jobber 
har gått tapt i basemiljøet i Sandnes-
sjøen det siste året gjennom blant annet 
konkursen i Sandnessjøen Gjenvinning 
og nedbemanningen i Helgelandsbase, 
begge en følge av at rigg-aktiviteten 
utenfor Nordland falt brått på Skarv og 
Norne.

Etter at Helgelandsbase mistet kont-
rakten med Statoil for minst seks år 
framover, med virkning fra 1. juli, er 
spørsmålet om hvor mange nye jobber 
Asco vil kunne tilby.

Edvardsen anslår at Statoil-kontra-
kten vil bety aktivitet verdt rundt 13-15 
millioner i året gjennom kontraktsperi-
oden. Men dette er et basis-anslag, som 
ikke inkluderer aktivitet som gjerne 
kommer i tillegg.

Edvardsens oppløftende syn på akti-
viteten for veien videre i Sandnessjøen, 
står i kontrast til de rådende oppfat-
ninger som springer ut av det kraftige 
fallet i oljeprisen det siste halve året.

Edvardsen bygger sine forventning-
er kun på annonserte prosjekter, som vi 
allerede vet kommer.

SUBSEA 7.Like etter basekontrakten 
ble signert, landet Asco også avtale med 
Subsea 7 på Aasta Hansteen-prosjektet.

– Asco forventer minimum 14-16 så-
kalte «mobiliseringer» av installasjons-
fartøyer fra Subsea 7 på Aasta Hans-
teen-prosjektet i år og neste år, ifølge 

toppsjef Runar Hatletvedt i Asco Nor-
ge.

Mobilisering medfører mannskaps-
skifter, proviantering, og klargjøring av 
utstyr på skipene.

De første seilingene starter allerede 
før påske. Asco skal levere losse- og la-
stetjenester, utføre håndtering av ut-
styr, leie ut kontor sammen med både 
inne- og utelager.

Dette er en viktig kontrakt for Asco 
Norge, som gir et bra tilskudd til eksis-
terende aktivitet for basen i Sandnes-
sjøen.

– Sammen med den nye for-
syningskontrakten med Statoil og ek-
sisterende forsyningskontrakt med BP, 
er kontrakten med Subsea 7 med på å 
sikre solid aktivitet i årene som kom-
mer, sier Hatletvedt.

I mars-april starter Subsea7 sine sei-
linger ut fra Sandnessjøen knyttet til 
byggingen av Aasta Hansteen-feltet for 
Statoil. Selskapet har varslet minst tre 
sesonger med stor aktivitet med flere 
avanserte konstruksjonsfartøyer.

TRE FELT. – Med Aasta Hansteen i drift 

fra høsten 2017, får vi tre feltsenter å 
betjene ut fra Sandnessjøen. Det vil i 
seg selv gi et løft i aktiviteten på land 
knyttet til driftsfasen. Erfaringsvis vil 
det dukke det opp andre aktiviteter, 
med andre aktører enn de vi allerede 
vet om, i tillegg, sier Edvardsen.

Oljeselskapet Total besøkte Sand-
nessjøen før jul, og kunne fortelle at de 
har begynt å se på boreplaner for olje-
funnet Alve Nord, rett ved Norne.

– Vi er i diskusjon med Statoil, sa 
rådgiver for eksterne relasjoner i Total 
Ottar Minsaas. En tredje letebrønn på 
Alve Nord kan endelig fastslå hvor mye 
olje det lovende funnet faktisk inne-
holder.

STOR INTERESSE.Asco fikk 240 søk-
nader til rundt 15 stillinger på Horv-
nes. Basesjefen er svært fornøyd med 
interessen. Stillingsannonsen i Helge-
lands Blad utløste et skred av søknader, 
både fra regionen, utenfor Helgeland, 
og fra andre land.

– Vi mottok formidable 240 søk-
nader, forteller basesjef hos Asco på 
Horvnes, Edvardsen.

– Vi hadde forventet bra respons, 
men dette var i overkant.

Det er på det rene at Helgelandsbase 
vil få lavere aktivitet knyttet til ren ba-
sedrift, så sannsynligheten er stor for at 
noen av søkerne allerede jobber på 
Horvnes.

– Veldig mange av søkerne er lokale, 
men selvfølgelig også noen regionale, 
fra det øvrige Norge, og noen utlen-
dinger.

Edvardsen er trygg på at mange av 
de lokale søkerne har kvalifikasjoner 
Asco vil trenge i fasen som kommer 
med kraftig vekst i aktiviteten.

– Vi har ikke fått studert søkermas-
sen inngående, men jeg har rimelig god 
kjennskap til det lokale arbeidsmar-
kedet, og blant lokale søkere er det 
mange godt kvalifiserte søkere. Vi har 
bygd opp en fantastisk bedriftskultur 
hvor trivsel og arbeidsglede er nøkkel-
ord, og dette akter vi å ta vare på også 
når vi øker staben betraktelig, sier Ståle 
Edvardsen.

FORTSETTER NESTE SIDE ���

Med Aasta 
Hansteen i 

drift fra høsten 
2017, får vi tre felt-
senter å betjene 
ut fra Sandnes-
sjøen. Det vil i seg 
selv gi et løft i akti-
viteten på land 
knyttet til driftsfa-
sen. Ståle Edvardsen
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REISER SEG: Subsea-senteret på Horvnes i Sandnessjøen skal stå ferdig mot slutten av året. Midt i bildet støpes en åtte meter dyp testbrønn for utstyr som har vært til 
reparasjon. FOTO: MORTEN HOFSTAD
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TEMA: NORSKEHAVET

Vi vil trenge en god miks av løpende ve       
har en definert levetid. I tillegg vil vi m      

MER BYGGING:Påvises det flere reserver i Norne-området kan det blir mer byggeaktivitet på Norne-skipet. Her er kranlekte-
ren Saipem 7000 i sving med en 163 tonn tung modul som løftes ombord. FOTO: STATOIL

OPTIMIST:Kristin Westvik, leder i Stat-
oil for Norne og Aasta Hansteen i Har-
stad, planlegger for produksjon på Nor-
ne til 2036. 

FOTO: MARION LADIER JOAKIMSEN/STATOIL
TRENGER MER GASS:Letebrønnen «Snefrid Nord», ute på dypet i nærheten av 
Aasta Hansteen. KART: STATOIL

MER PÅ NORNE. Statoil mener Norne-
skipet vil kunne produsere olje og gass 
til 2036, mer enn dobbelt så lenge som 
opprinnelig planlagt. Et så langt liv vil 
kreve nye investeringer.
Kranene ble åpnet for produksjonen 

på Norne-skipet 6. november 1997. 17 
år senere, i 2014, skulle produksjonen 
stenges, trodde man fra starten av pro-
sjektet tidlig på 1990-tallet.
Aker Solutions og Polarkonsult har 

gjennomført en full teknisk gjennom-
gang av produksjonsskipet. Statoil måt-
te finne ut om skipet ville trenge et 
større verkstedopphold i 2018 for å 
kunne produsere ute på feltet til 2030.
Konklusjonen er at skipet har en tek-

nisk stand som gjør at det vil kunne ha 
en beregnet levetid ute på feltet helt til 
2036, uten at skipet blir tatt til land for 
en omfattende og langvarig oppgrade-
ring.
– Dette gir oss god tid og ro til å 

planlegge veiene videre for «Norne 
2030», sier Kristin Westvik, som er 
produksjonsdirektør for Norne i Stat-
oil.

1 MRD. FAT.Hittil har Norne produ-
sert rundt 700 millioner fat olje og gass. 
Framover tror Statoil det skal være mu-
lig å produsere ytterligere 300 millio-
ner fat olje og gass, basert på eksiste-
rende egenopererte funn.
I denne prognosen ligger en økt ut-

vinningsgrad fra 56,5 prosent til 60 – 
sjeldent høyt for undervannsbrønner. 
300 millioner fat er sammenlignbart 
med reservene i Aasta Hansteen, som 
Statoil for tiden bygger ut vest av Røst.
Skulle andre operatørselskaper som 

Total, med oljefunnet Alve Nord, 
komme i tillegg er det ytterligere opp-
side for Statoil.
– Alve Nord vil kunne bety en ytter-

ligere robusthet for Norne, sier We-
stvik.
Norne har ett av de største subsea-

anleggene på norsk sokkel, som har 
vokst fra fem til totalt femten 
havbunns-rammer.
Statoil legger ikke skjul på at fortsatt 

langt liv på Norne vil kreve invester-
inger både i skipet og på havbunnen.
– Vi vil gjennomføre et utrednings-

prosjekt i 2017, fram mot en invester-
ingsbeslutning litt senere. Vi vil trenge 
en god miks av løpende vedlikehold, 
samt utskifting av utstyr som har en 
definert levetid. I tillegg vil vi måtte 
bore en del nye produksjonsbrønner, 
sier Westvik, som foreløpig ikke har 
noe tall på hvor mye Statoil planlegger 
å investere i Norne.

MER BORING.Når dette bladet leses er 
trolig kjemperiggen Transocean Spits-
bergen på plass i Aasta Hansteen-
området for å bore to letebrønner.
Første brønn har fått navnet «Sne-

frid Nord», som ligger i selve Aasta 
Hansteen-lisensen (PL 218). Gass i 
området ble første gang påvist av BP i 
1997. Det er hittil boret fire brønner i 

lisensen, og alle har påvist gass.
Går alt etter planen skal riggen 

bruke 33 dager på å finne mer gass. 
Vanndypet på stedet er 1.322 meter.
Så snart riggen er ferdig på Snefrid 

Nord, skal den flyttes litt lenger vest-
over til lisens 602, for en letebrønn 
Statoil har døpt «Roald Rygg». På 
borestedet er vanndypet er 1.289 me-
ter. Denne operasjonen er planlagt å 
vare 35 døgn.
I følge søknaden til Miljødirektora-

tet forventer Statoil å finne gass i begge 

letebrønnene, reserver som eventuelt 
vil kunne produseres over Aasta 
Hansteen-plattformen som etter pla-
nen skal settes i drift høsten 2017.
Begge boreoperasjonene skal støttes 

av Helgelandsbase, som med dette vil få 
rigg-aktivitet fram mot mai-måned. 
Boreavfall skal håndteres av SAR (tid-
ligere Nordmiljø) i Sandnessjøen, og 
helikopter skal fly fra Brønnøysund.
Foreløpig ubekreftede kilder i bran-

sjen hevder å vite at Statoil arbeider 
med planer for tre rigger høst og vinter 

2015 utenfor Nordland. I stor grad 
handler dette om brønnservice på pro-
duserende brønner.
Rundt påsketider 2016 er det plan-

lagt at West Hercules skal returnere fra 
Canada for å ta fatt på produksjonsbo-
ring på Aasta Hansteen.

���FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

FORTSETTER NESTE SIDE ���
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        vedlikehold, samt utskifting av utstyr som 
        måtte bore en del nye produksjonsbrønner.

SKAL BORE TO: Riggen Transocean Spitsbergen skal bore to letebrønner utover våren for Statoil i Aasta Hansteen-området. FOTO: WESTCON HELGELAND
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TEMA: NORSKEHAVET

Dette vil etter vår vurdering bedre 
seg i løpet av 2016.

MER AREAL:Høringsutkastet til TFO 2015, legger til rette for mye nytt leteareal (rosa farge) i området fra Norne oppover i 
retning Aasta Hansteen, der den nye gassrørledningen Polarled skal legges i sommer.

TRENGER MER:Kjell Giæver i Petro Arc-
tic. FOTO: MORTENHOFSTAD

MER AREAL.Departementet er ute 
med både 23. konsesjonsrunde, og to 
TFO-runder. Kjell Giæver i Petro Arc-
tic mener regjeringen med dette skaper 
mange nye muligheter i Norskehavet 
Nord, i tillegg til Barentshavet Sørøst.

– Gjennom TF0 2014 tildeles lisen-
ser nært eksisterende olje- og gassin-
stallasjoner, som kan gi viktige tilleggs-
ressurser til Norne og Skarv. Sannsyn-
ligheten for at disse tildelingene skal gi 
funn som resulterer i egne selvstendige 
feltutbygginger er ikke stor. Samtidig 
vet vi at satellittutbygginger kan være 
betydelige, og representere store inve-
steringer. Skuld- utbyggingen, som ny-
lig er avsluttet på Norne, fikk en pris-
lapp rundt 12 milliarder, og ga betyde-
lige ringvirkninger på hele Helgeland. 
La oss håpe at noen av lisensene som er 
tildelt i denne runden gir lignende mu-
ligheter, sier Giæver.

– Når det gjelder TFO 2015, så vil 
disse lisensene bli tildelt tidlig på året 
2016, og vi kan håpe på boringer her 
fra 2018 og utover. Funn i dette områ-
det vil være helt avgjørende for å sikre 
gassinfrastrukturen i dette området en 
lang og lønnsom levetid. Polarled og 
Aasta-plattformen er dimensjonert for 
mye mer gass enn det som er påvist per 
dato.

23. lisensrunde betegner Giæver 
som «en jubeldag» for Nord Norge. 
Nye områder i Barentshavet med at-
traktivt leteareal gir petroleumsnærin-
gen langsiktighet og muligheter for 
betydelige olje og gassfunn nord. 
Tyngdepunktet for leverandørindustri-
en ligger på Helgeland, og for disse be-
driftene er aktivitet på hele norsk sok-
kel viktig, sier Giæver.

Giæver understreker at fortsatt lav 
oljepris vil bremse enkelte utbyggings-
prosjekter, leting, vedlikehold og mo-
difikasjon.

– Dette vil etter vår vurdering bedre 
seg i løpet av 2016, og på lang sikt sta-
bilisere seg på et bærekraftig nivå med 
en oljepris på 70 - 90 dollar per fat.

– Olje- og gass-aktiviteten utenfor 
Helgeland er ikke stor nok til å skape 
robuste petroleumsklynger i Nordland 
med dagens aktivitet. Vi er helt av-
hengige av nye funn, og tilgang på nytt 
attraktivt leteareal for funn av store olje 
og gassfelt, og her spiller åpningen av 
Nordland VI en nøkkelrolle, sier Kjell 
Giæver.

Morten Hofstad

���FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE
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Terje Stabæk i Nordland fylkeskommune er bekymret for leveran-
dørindustrien, men mener at krisen er forbigående.

– En bølgedal

FØLGER NØYE MED:Assisterende næringssjef Terje Stabæk hos Nordland fylkeskommune er bekymret for de minste leveran-
dørene til oljeindustrien. – Oljeselskapene diskuterer om de skal gå tilbake til de såkalte rammekontraktene. Dette kan med-
føre at lokale leverandører kommer i skvis, sier han. FOTO: MORTENHOFSTAD

REFORHANDLER. – Med fallende olje-
priser vil alle oljeselskapene ha stort 
kostnadsbesparende fokus fremover. 
Spesielt Statoil, og spesielt vil dette få 
konsekvenser for nye prøveboringer, 
sier Stabæk til Petro Puls.

Stabæk har nettopp kommet hjem 
fra offshorestrategikonferansen i Sta-
vanger, og meldingen fra de store sel-
skapene er krystallklar.

– På konferansen var et av hovedte-
maene kostnadssituasjonen i bransjen. 
Statoil jobber akkurat nå med å refor-
handle alle kontrakter, og de kutter alle 
vedlikeholds- og modifikasjonsbudsjet-
tene sine med 30 prosent. Dette vil få 
konsekvenser for leverandørbransjen 
og oljebasene.

– Hvor raskt tror du at ringvirkning-
ene av dette arbeidet vil forplante seg ut i 
de ulike leverandørbedriftene?

– Effektene av dette arbeidet vil vi se 
ganske raskt. Basene i for eksempel 
Sandnessjøen vil merke et fall i aktivi-
tetsnivået, og prøveboringer vil bli ut-
satt.

UNGT OLJEFYLKE. Som ansatt i fylkes-
kommunen er det lokale bedrifter i 
Nordland Stabæk er mest bekymret 
for.

– Oljeselskapene diskuterer om de 
skal gå tilbake til de såkalte ramme-
kontraktene med de store leverandør-
bedriftene. Dette kan medføre at lokale 
leverandører kommer i skvis. Men når 
det er sagt: Åsta Hansteen-feltet går jo 
som planlagt, og den siste tildelingen 
av nye letearealer for fortsatt leting var 
gledelig for oss, konstaterer han.

– Frykter du at oljealderen i Nordland 
kan være over før den har begynt?

– Jeg mener at dette er en bølgedal. 
Vi har ennå ikke sett de store konse-
kvensene av fallet i oljeprisen. Men 
Nordland er jo et relativt ungt fylke i 
oljesammenheng, og derfor vil vi heller 
ikke merke de verste konsekvensene.

FØLGER OPP.Terje Stabæk har vært 
assisterende næringssjef i fylkeskom-
munen i seks år. På disse årene har han 
sett en rivende utvikling i oljesektoren i 
Nordland.

– Hva gjør man fra fylkeskommunens 
side for å motvirke konjunkturnedgangen?

– Vi er veldig påpasselige med å 
følge opp de ulike kontrakter som er 
inngått, og har regelmessige møter 
med de store selskapene, som Statoil og 
Subsea for å passe på at de følger opp 
overfor leverandørene sine. Men det er 
egentlig veldig lite vi kan gjøre for å på-
virke. Det jeg er mest redd for, er at det 
skal bli vanskelig for nye, lokale leve-
randører å komme i posisjon.

Rune Kr. Ellingsen

Betinget optimist
�Terje Stabæk har vært assisterende 
næringssjef i Nordland Fylkeskommune 
siden 2009
�Han har stått for en aktiv næringspoli-
tikk. Tidligere har han sagt at han forven-
tet inntil 300 nye jobber ved basen i 
Sandnessjøen.



26 NR 1 – 2015 PETRO PULS

MANGE TRÅDER: Slik spinnes styringskabler hos Nexans. BEGGE FOTO: NEXANS

Nexans har signert sin femte millionkontrakt på umbilical-kabler til 
Statoil. Kontrakten har en totalramme på 35-40 millioner kroner.

Stor kontrakt
til Nexans

PRODUKSJONSANLEGG: Fabrikken til Nexans på Rognan.

TIL VISUND. – Vi gleder oss til å samar-
beide med Statoil om det femte pro-
sjektet av denne typen. De standardi-
serte umbilicalene våre oppfyller Stat-
oils administrative og tekniske krav og 
gjør oss i stand til å levere en konse-
kvent og kostnadseffektiv tjeneste, sier 
Liv Molvik Lundegaard hos Nexans til 
Petro Puls.
Det er Statoils olje- og gassfelt Visu-

nd som skal bruke kabelen, og feltet i 
Tampen-området i den norske delen av 
Nordsjøen vil være det femte prosjektet 
som bruker slike standard umbilicals.
Nexans vil totalt levere 830 meter 

med dynamiske umbilicals, som består 
av 12 stykk 16 kvadratmillimeters fiber-
kabler. I tillegg vil de levere pull-in- og 
hang-off-utstyr og undervanns-termi-
neringshode (UTA).

50 KILOMETER. I november 2012 ble 
Nexans tildelt en kontrakt fra Statoil 

om å levere statiske og dynamiske 
umbilicals til tre utviklingsprosjekter på 
norsk sokkel: På Oseberg Delta-feltet i 

Nordsjøen, Snøhvit-gassfeltet i Ba-
rentshavet og Smørbukk sør i Norske-
havet.

Høsten 2013 ble kontrakten utvidet 
til å omfatte levering av umbilicals for 
Gullfaks Rimfaksdalen-gassfeltet. Til 
sammen vil Nexans levere mer enn 50 
kilometer med statiske og dynamiske 
umbilicals til disse fem prosjektene.

SAMARBEID. – Vi er glade for å samar-
beide med Statoil igjen. Med denne 
kontrakten fortsetter det lange og pro-
duktive samarbeidet vårt i Norskehavet 
og over hele verden. Nexans’ teknologi 
vil bidra til å forlenge levetiden til Stat-
oils olje- og gassfelter, konstaterer 
Krister Granlie, Executive Vice Presi-
dent Hybrid Underwater Cables.
Leveringsstart for kabler og tilhø-

rende utstyr vil være i andre kvartal av 
2015.

Rune Kr. Ellingsen

FAKTA

Avanserte kabler
� Standardiserte umbilicals består av ele-
menter i form av kabler for strøm og fi-
beroptikk samt rør for hydraulikk og kje-
miske stoffer.
� De tekniske og administrative pro-
sedyrene er standardisert for å spare tid, 
kostnader og materialer.
� Kablene vil bli produsert på Nexans' 
anlegg på Rognan og i Halden.
Kilde: Nexans
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– Helikopter til Berlevåg

BASE:Fire byer kniver om helikopterba-
sen for Barentshavet Øst. 

FOTO: HEGE SÆTHRE LIND

Avstanden til oljefelt i Barents-
havet gjør at Berlevåg kan bli 
den nye helikopterbasen i 
nord.

HELIKOPTER.Rådmann Per Øivind 
Sundell er optimist etter å ha snakket 
med dem som skal ta avgjørelsen om 
helikopterbasen.

– Vi har gjennomgående fått gode 
tilbakemeldinger og forståelse for våre 
argumenter. Nå er det selvsagt mange 
forhold som skal tas med i betraktning 
når valget om plassering skal tas, men 
vi har oppfattet følgende som viktigst: 
flysikkerhet, miljø og avstand til fel-
tene. Vi mener at Berlevåg i så måte er 
det klart beste alternativet, sier Sundell.

– Vi mener det er viktig å tenke 
langsiktig. Barentshavet er den nye 
Nordsjøen. Det innebærer at det må 
være godt potensiale til å kunne bygge 
ut også området tilknyttet flyplassen, 
sier Sundell.

Både Berlevåg, Båtsfjord, Vardø og 
Kirkenes er aktuelle for lokalisering.

Sergey Surovtsev
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Oljeselskapet Total har begynt å se på planer for oljefunnet Alve 
Nord, like ved Norne-feltet.

Total i møte
med lokal industri

PÅ BESØK:Oljeselskapet Total, representert ved Roald Johansen (t.v.) Ottar Minsaas, i møte med næringssjef Stig Gøran Olsen 
(t.h.) i Alstahaug. FOTO: MORTENHOFSTAD

BESØK.Alstahaug kommune mottar 
stadig delegasjoner fra oljeselskaper 
som opererer i Norge. Tyske Winte-
rshall har vært i Sandnessjøen nylig.

Total kan komme til å spille en vik-
tig rolle når Statoil arbeider med å for-
lenge livet til Norne-skipet. En sentral 
forutsetning for et lengre liv på Norne, 
er tilgang på flere olje- eller gass-reser-
ver.

FUNN.Total fant i oktober 2011 olje-
feltet Alve Nord, vest av Norne. Reser-
vene ble da anslått i et vidt spenn fra 
19-100 millioner fat olje. 100 millioner 
fat olje er til sammenligning omtrent 
samme mengde olje BP hittil har påvist 
og skal produsere på Skarv.

Total er innstilt på å bore en lete-
brønn til på Alve Nord for å redusere 
usikkerheten om oljeforekomstens 
størrelse. Når en slik leteboring kan 
komme, er i øyeblikket uklart.

– Vi er i diskusjon med Statoil, sier 
Ottar Minsaas, rådgiver for eksterne 
relasjoner i Total.

OPPDRAG.Besøket i Sandnessjøen ble 
benyttet til møte med kommuneledel-
sen, og industriaktører i basemiljøet.

I leverandør-miljøet på Helgeland 
foregår for tiden spennende prosjekter, 
som handler om å vinne oppdrag uten-
for regionen. Total er opptatt av å in-
formere om muligheter som kan kom-
me for lokale bedrifter innenfor sel-
skapets prosjekter.

– Vi utvikler for tiden Martin Linge-
feltet i Nordsjøen, og ser gjerne at be-
drifter på Helgeland melder seg på for 
å konkurrere om mulige oppdrag på 
prosjektet. Dette gjelder også driftsfa-
sen, sier Roald Johansen som leder To-
tals Nord-Norge kontor i Harstad.

� I TFO 2014 er Total tilbudt to nye 
operatørskap i geografisk nærhet av 
Alve Nord-funnet.

– Med nye operatørskap i spennende 
områder i Norskehavet, er vi veldig 
godt fornøyd. Vi er også fornøyd med 
de andre tildelingene våre i TFO 2014, 
sier Ottar Minsaas.

Morten Hofstad

Samarbeidet fortsetter
FELLES. I slutten av 2014 undertegnet re-
gjeringen i Murmansk-regionen og Statoil 
Russia AS en avtale om teknisk og øko-
nomisk samarbeid i Arktis.
– Felles prosjekter mellom Statoil og 

Murmansk Statlige Tekniske Universitetet, 
Murmansk Industrial College er godt kjent 
i Russland og Norge. De er rettet mot å for-
bedre den faglige kompetanse innenfor 

olje- og gassektoren, sier guvernør Marina 
Kovtun.
Avtalen vil styrke samarbeidet, spesielt i 

en så vanskelig periode geopolitisk mel-
lom Vesten og Russland, mener 
Murmansk-guvernøren.
– Jeg glad for at vi kan fortsette det gode 

samarbeidet i dag, i morgen og i overmor-
gen, sier Svein Aage Olsen Dahl fra Statoil.

Over til Finnmark
POLITIKK:Nordland har sendt stafettpin-
nen for ledelsen av Nordnorsk Petroleu-
msråd videre til Finnmark.
– Jeg er gleder meg til å ta fatt på det ar-

beidet som er igangsatt av petroleumsrå-
det så langt, sier fylkesordfører i Finnmark 
og påtroppende leder i Nordnorsk Petro-
leumsråd Runar Sjåstad.
Nordnorsk Petroleumsråd (NNP) ble eta-

blert i 2013 som en arvtaker til Kontaktfo-
rum for olje og gass i Nord-Norge.
– Petroleumsnæringen er svært viktig for 

Nord-Norge og det er viktig at landsdelen 
står samlet i sitt arbeid om å legge til rette 
for utviklingen. Jeg ønsker å fortsette dette 
arbeidet og bidra til at landsdelen fortsatt 
kan stå sammen om å fremme regionens 
interesser, sier Sjåstad.

KOMMER SNART:
Sjøentreprenøren 
EMAS kommer i april 
med konstruksjonsfar-
tøyet Lewec Connect-
or til Sandnessjøen for 
å starte arbeidet med å 
skipe ut og installere 
bunnrammene på 
Aasta Hansteen-feltet. 
Konstruksjonene byg-
ges for tiden hos Aker 
Solutions på Stren-
dene i Sandnessjøen. 

FOTO: EMAS
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Gir opp dypt vann
GASS.Partnerne drømte om 1,7 milliarder 
fat oljeekvivalenter i dypvannsprospektet 
Gullris langt vest i Norskehavet, men i ja-
nuar ble lisensen PL 522 levert tilbake til 
myndighetene.
Lisensen var en av de mest omsøkte i 20. 

runde, og forhåpningene til hva som 
skjulte seg under havbunnen 1.262 meter 

under havoverflaten, var store. I forkant av 
boringen håpet lisenspartner Det norske, 
som overtok andelen som del av fusjonen 
med Aker Exploration, på gassreserver på 
mellom 700 og 1700 millioner fat oljeekvi-
valenter.
Det kunne vært starten på et gasseventyr 

i Norskehavet Nord, men slik ble det ikke.

Helgeland V&M blir landsdekkende
samarbeidspartner med skipsagenten GAC Norway.

Utvider avtale
med shipping-gigant

LANDSOMFATTENDE:Daglig leder i Helgeland V&M, Øystein Barth-Heyerdahl. FOTO: MORTENHOFSTAD

GIGANT. GAC er en internasjonal gi-
gant 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.

I 2014 fikk leverandørbedriften Hel-
geland V&M avtale med GAC Norway 
om leveranse av ingeniør- og andre fa-
gtjenester, i første omgang knyttet til 
skip i havn i Sandnessjøen, Brønnøy-
sund, og Bodø.

Nylig ble samarbeidet utvidet til et 
gjensidig samarbeid over hele Norge.

– Fra å være en ren leverandør av tje-
nester, der vi kjøpte etter behov, har vi 
nå inngått en gjensidig avtale, der vi 
også kan bli en leverandør til Helge-
land V&M, sier commercial manager, 
Christer Benjaminsen GAC Norway til 
Petro Puls.

– Et samarbeid på høyere nivå?
– Ja, vi snakker sammen om mange 

flere prosjekter for å dra gjensidige sy-
nergieffekter på hverandre, sier Benja-
minsen.

MARITIMT. GAC Norge jobber særlig 
mot maritime aktiviteter knyttet til off-
shorenæringen. Nå beveger GAC seg 
også inn mot cruisenæringen.

– Vi har lansert en storsatsing på 
cruiseskip i et eget selskap, sier Benja-

minsen.
– Kan du anskueliggjøre hvor mye 

volum som kan komme ut av at samarbeid-
et utvides?

– Slik markedet er nå, med halvert 

oljepris i løpet av noen måneder, er det 
foreløpig vanskelig å spå. Volum vil av-
henge av hva vi får inn, men også hva 
Helgeland V&M gjør via deres bransje-
kunnskap og kontaktnett. Målet er at 
samarbeidet skal bli vinn-vinn, sier 
Christer Benjaminsen.

GLEDER SEG. Daglig leder i Helgeland 
V&M, Øystein Barth-Beyerdahl gleder 
seg over å kunne jobbe mot en stor 
partner på prosjekter, hele landet 
rundt.

– Dette er noe vi har jobbet veldig 
lenge med. Helgeland V&M har som 
mål å etablere oss i Hammerfest, 

Tromsø, og Kirkenes før sommeren, 
sier Barth-Heyerdahl.

Et konkret eksempel på hvordan 
partene kan jobbe sammen framover er 
historien om da et subsea-firma trengte 
klargjøring av et offshorefartøy i Hal-
den. Helgeland V&M fikk da oppdra-
get fra GAC Norway med å skaffe 12 
fagarbeidere som kunne stille på kort 
varsel.

På samme måte har Helgeland 
V&M blitt kalt inn på serviceoppdrag 
når kabelfartøyet Maersk Recorder har 
vært i havn i Sandnessjøen.

Morten Hofstad
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Samarbeidet med Statoil fortsetter
FELLES. I slutten av 2014 undertegnet re-
gjeringen i Murmansk-regionen og Statoil 
Russia AS en avtale om teknisk og øko-
nomisk samarbeid i Arktis.
– Felles prosjekter mellom Statoil og 

Murmansk Statlige Tekniske Universitetet, 
Murmansk Industrial College er godt kjent 
i Russland og Norge. De er rettet mot å for-
bedre den faglige kompetanse innenfor 

olje- og gassektoren, sier guvernør Marina 
Kovtun.
Avtalen vil styrke samarbeidet, spesielt i 

en så vanskelig periode geopolitisk mel-
lom Vesten og Russland, mener 
Murmansk-guvernøren.
– Jeg glad for at vi kan fortsette det gode 

samarbeidet i dag, i morgen og i overmor-
gen, sier Svein Aage Olsen Dahl fra Statoil.

Vurderer 
helikopter-kutt
KUTT:Statoil og BP vurderer å benytte 
samme helikopter fra Brønnøysund til 
Skarv og Norne. I dag flyr selskapene 
med hver sin maskin.
– Jeg kan bekrefte at vi er i dialog med 

Statoil om dette, men der er ikke er ende-
lig avklart, opplyser pressetalsmann Jan-
Erik Geirmo i BP til Petro Puls.
For et års tid siden innførte de to opera-

tørselskapene samseiling med supplybåt 
til Norne og Skarv fra Sandnessjøen.

Første fase: 117 milliarder
UTBYGGING: Investeringskostnadene 
bare i første fase av Johan Sverdrup-utbyg-
gingen i Nordsjøen er beregnet til 117 mil-
liarder kroner. Prosjektet forventes å gi 1,4 
og 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter.
Full utbygging av gigantfunnet er ventet 

å gi investeringer i området 170-220 milli-
arder kroner, framgikk det da plan for ut-
bygging og drift ble levert til departemen-

tet fredag 13. februar.
Eierne var på dette tidspunkt ikke enige 

om den endelige fordelingen av eierandel-
er, noe departementet trolig må ta stilling 
til.

�Eni Norgehar gitt Tools leveransen av 
verktøy, rør og koblinger, renholdspro-
dukter og annet forbruksmateriell til 
Goliat-prosjektet. Avtalen vil bli admi-
nistrert fra TOOLS i Tromsø og Hammer-
fest og har en varighet på tre år, med mu-
lighet til forlengelse med inntil fire nye år 
(2+2).

SER SLIK UT:Et moderne subsea-verksted er under bygging i Sandnessjøen, og vil trenge fagpersonell. FOTO: AKER SOLUTIONS

Ukene før påske arrangeres
første kurs for kvalifisering til arbeid med subsea-utstyr.

Starter utdanning
SAMARBEID. Studiesenter Helgeland i 
Sandnessjøen, i samarbeid med Høg-
skolen i Narvik og Kunnskapsparken 
Helgeland starter i mars et tre ukers 
kurs rettet inn mot ledere, ingeniører 
og fagarbeidere som leverer tjenester til 
olje- og gassindustrien, og andre som 
ønsker å kvalifisere seg innenfor fag-
området for subsea-teknologi.

Målet er å gjennomføre kurset i 
Sandnessjøen, hvis søkningen blir god 
nok. Bedrifter med medlemskap i Olje- 
og gassnettverk Helgeland inspireres til 
å sende ansatte på kurs med en egen 
sterkt rabattert kursavgift.

INNLEDNING.Tema som vil bli berørt 
er noring og brønnbygging, subsea-
strukturer, rørledninger, stigerør, drift 
og vedlikehold, pumper og målesyste-
mer, kompressorer og separatorer, og 

hvordan nedstenging og fjerning av in-
stallasjoner foregår ute på feltet.

– Bakteppe for dette prosjektet er 
det som skjer lokalt med bygging av 
subsea-senter på Horvnes. Vi ønsker å 
bidra til etablering av et tilbud for be-
drifter, sier næringssjef i Alstahaug, 
Stig Gøran Olsen.

Fagansvarlig for kurset er sivilinge-
niør og førstelektor Svein Ove Hareide 
fra Høgskolen i Narvik. Hareide er ut-
dannet sivilingeniør fra NTNU og i 
dag Førstelektor ved Høgskolen i Nar-
vik.

Kurset gir fem studiepoeng, gjen-
nom tre samlinger med to dagers varig-
het ukene før påske.

VARIERT TILBUD.Kurset er første steg 
mot et mål om et fullt forstudium til 
ingeniørutdanning innenfor subsea-

teknologi. Alstahaug kommune og Stu-
diesenter RKK Ytre Helgeland har i 
samarbeid laget en forstudie til prosjek-
tet. Studien viser at interessen både 
blant elever i videregående skole, og 
ansatte i relevante bedrifter er stor for 
et slikt utdanningstilbud.

Senere i januar skal kommunen 
møte Høgskolen i Narvik for å komme 
fram til en utforming av et forstudium 
og utforming av moduler i opplegget.

– Vi ser på om vi kan etablere både 
kursopplegg og komplett studium, sier 
Stian Theting i Studiesenter RKK Ytre 
Helgeland.

Morten Hofstad
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– Det må bo folk i byene, byene trenger folk. Lett omskrevet kunne 
dette stå som overskrift på Rattsø-kommisjonens rapport.

Raskere enn
Morgan Kane

COWBOY I BYEN:Skuespiller Jim Young skulle spille Morgan Kane i et filmprosjekt i 1987. Men filmen ble det aldri noe av. 
FOTO: INGEGJELLESVIK / SCANPIX

ANALYSE.Produktivitetskommisjone-
ns leder, Jørn Rattsø, har på kort tid 
tryllet fram en oppskrift, som både skal 
øke produktiviteten, og samtidig kutte 
kostnadene.

Rapporten, et tungt faglig dokument 
ispedd noen tabloide eksempler, er på 
massive 500 sider. Tirsdag klokka 
11.00 ble rapporten overlevert til en 
lett opprømt finansminister. Siv Jensen 
så et mulig potensiale for et parti som 
har lovet både skattelettelser og mer til 
alle, men som har fått uventet liten 
støtte for sine økonomiske teorier blant 
nettopp økonomene.

Jørn Rattsø er økonom, sågar profes-
sor i samfunnsøkonomi ved NTNU. 
Han er også kjent som en svært hyppig 
leverandør av ekspertutredninger til 
ulike regjeringer gjennom flere tiår. 
Han har meg bekjent heller aldri stemt 
Fremskrittspartiet. Sannsynligvis er det 
hans politisk uavhengige ståsted som 
gjør han egnet enten oppdragsgiveren 
heter Arbeiderpartiet, Krf eller som nå, 
Fremskrittspartiet. Med bakgrunn fra 
Unge Venstre, en bakgrunn som ligger 
stadig lenger tilbake, er Rattsø egnet 
som tverrpolitisk analytiker.

Jørn Rattsø er altså både flittig mot-
taker av offentlige ekspertoppgaver og 
produktiv. Alene begrepet Rattsø-utva-
lget har etterlatt seg en rekke utred-
ninger om alt fra kommunale inntekts-
system, konkurransevridning mellom 
kommuner og private, om arbeids og 
velferdsordninger, frivillige organisa-
sjoner og nå også om produktivitet.

Bare for å nevne noe.

KJAPP KRITIKK.Men uansett hvor fort 
Jørn Rattsø og hans utvalg tenker og 
jobber, så er kritikerne raskere i avtrek-
keren hver eneste gang.

Før de aller fleste, inklusive meg 
selv, hadde rukket å finne ut hvordan 
man fikk lastet ned hans siste utred-
ning, var innholdet skutt i senk. Den 
500 side lange rapporten var av enkelte, 
de fleste hjemmehørende i Senterparti-
et eller ordførere i kommuner uten 
grenser til urbane strøk, fordøyd, lest 
og analysert på kortere tid enn det tar 
en bonde å tømme et jur. Eller nesten 
på høyde med Morgan Kane. Han 
trakk sin revolver på 1/5 sekund.

Fra klokka 11.00 og utover ettermid-
dagen raste og tordnet de mot Rattsø. 
En redaktør jeg aldri har hørt om tid-
ligere, dukket fram i Dagsrevyen fra et 
eller annet sted i Telemark, og kalte 
rapporten for en karikatur. Kanskje 
fordi han er redaktør og vant til å stille 
spørsmålene, var det ingen i Dagsre-

vyen som fant noen grunn til å spørre 
ham om hvorfor han mente det.

Sjøl prøvde jeg å henge med i ny-
hetssendingene utover dagen for å 
finne ut hva Jørn Rattsø hadde funnet 
på for å skape et slikt omforent opprør 
mellom stortingsrepresentanter, ord-
førere og redaktører.

To hovedpoeng gikk igjen i presen-
tasjonen av utvalgets arbeid.

FORNUFTIG PENGEBRUK.Veier og 
annen infrastruktur måtte bygges der 
det var behov for det og til priser man 
kjente på forhånd. Ei bru i Hardanger 
ble brukt som eksempel på det motsat-
te. Prisen hadde i byggeperioden steget 
fra knappe syv hundre millioner til om 
lag 2,5 milliarder kroner. Halvannet år 

etter at brua var ferdigstilt ble det, av 
andre enn utvalget, konkludert med at 
den var bygget på feil plass. Som en av-
leiring av dette slo utvalget også fast at 
hensynet til næringsinteresser måtte 
veie tungt når framtidig infrastruktur 
skulle planlegges.

Det andre hovedpoenget var at 
byene måtte styrkes for å unngå at hele 
landets befolkning havnet i Oslo.

Summen av dette var, i Rattsøs egen 
versjon, at pengene måtte brukes for-
nuftig. Hvis ikke vil vi ikke ha råd til å 
bygge i framtida.

Og dermed var altså helvete løs. 
Kunnskapen som konklusjonene måtte 
bygge på, druknet i støyen fra spadeta-
kene som ville begrave hele utvalget.

IMPONERT.Det kunne ikke falle meg 
inn å påstå at noen var forutinntatt i 
sine konklusjoner, eller enda verre, at 
noen av de som uttalte seg ikke har lest 
rapporten.

Tvert imot. Jeg er bare ganske en-
kelt imponert over hvor raskt denne og 
andre faglige utredninger blir fordøyd 
og forstått og slik sørger for at våre 
politikere trekker sine konklusjoner ba-
sert på kunnskap og innsikt.

Arne O. Holm

High North News,
Nordområdesenteret
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Skarv

 

BP Norge har stor og langsiktig aktivitet på norsk sokkel. Vi er 890 ansatte og driver fem produserende felt; 
Skarv, Ula, Tambar, Valhall og Hod, med til sammen 13 plattformer og et produksjonsskip. Selskapet har 13 
lisenser og er operatør for 11 av disse. BP Norge er en del av BP-gruppen som har virksomhet i over 80 land.

- En viktig arbeidsplass i Nordland som skaper 
store verdier gjennom sikker og pålitelig drift

Supplybåten Island Chieftain ved Skarv FPSO

Skarvfeltet opereres av BP, partnere er Statoil, E.ON og PGNiG 
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