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HOVEDVEI FRA NORD: Rørledningen Polarled blir en ny hovedtransportåre for gass gjennom Norskehavet.

FOTO: WINTERSHALL

Giganten
tar form
■ Byggingen av skrog og dekk til Aasta
Hansteen-plattformen tar form i Korea.

■ Leggingen av den 482 kilometer lange rørledningen Polarled beveger seg nordover fra Aukra.
Jobben skal være gjort i løpet av august.
■ Ute på feltet vest av Røst blir det en travel
sommersesong med stor aktivitet nede på 1300
meters havdyp.
■ Statoil jakter en dobling av produserbare gassmengder i Aasta Hansteenområdet med unikt høy
treffprosent på letebrønnene.
FØLG UTVIKLINGEN I
AASTA HANSTEEN-PROSJEKTET
PÅ DE FØLGENDE SIDENE ➤➤➤

SLIK SKAL DET BLI: Aasta Hansteen slik det ferdig instal

PETRO PULS

lerte feltsenteret skal ta seg ut på feltet vest av Røst høsten 2017.
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TEMA: AASTA HANSTEEN

TUSENVIS AV DELER: De 36 tommer store rørdelene sveises sammen til en sammenhengende rørledning om bord på rørleggerfartøyet Solitaire fra Allseas.
FOTO: ALLSEAS, STATOIL

NED I DYPET: Polarled beveger seg sakte ut fra rørleggerfartøyet Solitaire og ned i
dypet.
FOTO: ALLSEAS, STATOIL

Rørledningen Polarled er dimensjonert for å utløse flere utbygginger av gassfunn i Norskehavet.

De bygger hovedveien mot nord
FEM MÅNEDER. Rørleggingsfartøyet
Solitaire fra rederiet Allseas, startet på
den møysommelige veien nordover fra
landterminalen Nyhamna i Aukra, til
Aasta Hansteen, ved inngangen til
april.
8. mai var rundt 80, av totalt 482 kilometer rørledning, lagt ned i sjøen.
Målet er at Polarled skal være ferdig
lagt i slutten av august.
RIKELIG KAPASITET. Den 36 tommer
store rørledningen vil ha transportkapasitet for rundt tre ganger mer gass
enn den planlagte produksjonen på
Aasta Hansteen. Røret vil sånn sett
kunne åpne store havområder i Norskehavet for andre gassutbygginger.
– Polarled vil få stor, strategisk betydning for framtidig utvikling i regionen. Det nye røret åpner en ny gassprovins, og vil stimulere til leting og
ressursutvikling og dermed styrke Statoils posisjon som eksportør av gass til
Europa, sier Jan Heiberg, fungerende
direktør for rørledninger og prosessering i MPR Asset Management i Statoil.
Under legging av røret vil det bli satt
inn seks koblingspunkter for framtidige
utbygginger. Det ene koblingspunktet
har allerede fått navnet «Victoria»,
oppkalt etter det Total-opererte gassfunnet vest av Vega.
Total er medeier i rørledningen og
opplyser at selskapet først ser «en mu-

STARTEN: Prosjektleder i Statoil
for Polarled, Alfred
Øijord, konstaterer
at leggingen av Polarled kom i gang
fra Aukra i slutten
av mars.
FOTO: STATOIL
lig løsning for Victoria etter 2020».
NY TEKNIKK. Ute på rørleggingsfartøyet Solitaire byr Polarled-prosjektet
på ny sveiseteknologi, såkalt «triple
torch», som er i bruk for første gang.
Med mer effektiv sammensveising av
de mange tusen rørlengdene, øker hastigheten på skipets framdrift.
I starten ut fra Nyhamna har leggingen måttet ta hensyn til andre rørledninger i området, som Langeled, og

røret ut til Ormen Lange. Ved kryssing
av andre rørledninger er kravene til
presisjon store.
Når Polarled kommer opp mot Polarsirkelen, vil røret nærmest stupe ned
mot feltsenteret for Aasta Hansteen, en
kilometer lenger nede til rundt 1.300
meter, angivelig det største havdyp for
en så stor rørledningen noen gang i
verden.
Rørledningen vil stoppe rundt to kilometer sør for Aasta Hansteen-plattfo-

rmen i en fundamentplate (Foundation
Slide Plate - FSP) der mindre gassrør
fra feltsenteret kommer inn.
■ Den opprinnelige prislappen for rørledningen Polarled var på 25,2 milliarder kroner. Statoil har senere bekreftet
at prisen er kuttet med rundt ti prosent
til 22-23 milliarder kroner.
Morten Hofstad
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T-PUNKT: Seks tilkoblingspunkter legges inn i Polarled, for andre utbygginger langs røret.
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FORNØYDE PARTER: Fra venstre, prosjektleder for Aasta Hansteen i Statoil, Torolf Christensen, Annbjørg Skjerve og Richard Pleym fra Aker Solutions i Sandnessjøen,
Helge Hagen og Knut Aarnes fra Statoil da tre bunnrammer ble levert fra Sandnessjøen.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

De første byggeklossene til
subsea-anlegget på Aasta Hansteen er b

Levert fra H
BYGGESTART. Siste uka i april ankom
konstruksjonsfartøyet «Boa Sub C» fra
Emas Amc for å starte arbeidet med utplassering av tre sugeankere, som hver
vil bli påmontert en bunnramme på 180
tonn. I bunnrammene skal ventilmoduler (manifolds) monteres senere, sammen med rørledninger og styrekabler.
FORNØYD KUNDE. Bunnrammene er
bygd hos Aker Solutions i Sandnessjøen det siste året, og prosjektleder i
Statoil, Torolf Christensen sa det slik
da han markerte overtakelsen:
– Vi er svært godt fornøyd med leveransen. Jeg vil i dag rose Aker Solutions. Utrolig bra!
Verksted-sjef Annbjørg Skjerve har
ledet et prosjekt som har medført
66.000 arbeidstimer og 38 årsverk, uten
skader på sine ansatte.
– Vi har erfart at når det oppstår utfordringer her, er holdningen «det
ordner seg». Det er kjempebra, sa prosjektleder Vigeir Bunæs fra Emas Amc.
ANKER: Bunnrammene fundamenteres til hvert sitt sugeanker ute på feltet.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

UNIK OPERASJON. Sugeankrene ble
alle tre plassert ut på den første turen

med en toleranse på inntil fem meter
fra planlagt plassering.
5. mai var den første bunnramma
plassert på sitt sugeanker, denne gang
med centimeter-presisjon. En lignende
installasjonsjobb har aldri tidligere blitt
gjort på slike havdyp.
Det store havdypet, de røffe værforholdene, og den lange avstanden til
land, gjør Aasta Hansteen-oppdraget til
en litt mer utfordrende operasjon enn
ved tilsvarende operasjoner på grunnere vann.
Emas Amc og Statoil sammenligner
jobben med å stikke et sugerør ned i en
flasketut 1300 meter lenger nede, med
hjelp av en vaier.
■ Emas Amc fikk kontrakten med Statoil i mars 2013.
Morten Hofstad
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TIL HAVS: Boa Sub C fra Emas Amc stikker til havs fra Sandnessjøen med sugeankrene.
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FOTO: STENBJØRN MENTZONI

bygd og levert fra Sandnessjøen.

Helgeland

BUNNRAMME: En av bunnrammene på 180 tonn, som er bygd i Sandnessjøen, går
i sjøen fra Boa Sub C og kobles til et sugeanker 1300 meter lenger nede.
FOTO: EMAS AMC

TIL BUNNS: Ett av sugeankrene løftes ut fra dekk på Boa Sub C, og settes ned på
1300 meters havdyp med stor presisjon.
FOTO: EMAS AMC
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TUNGLØFT: Det 30 meter lange endestykket til rørledningen Polarled veier 230 tonn, blant de tyngste løft som har skjedd
over kai i Sandnessjøen.
FOTO: SUBSEA 7

Fartøyer fra Subsea 7 vil jobbe tre
sesonger fram til høsten 2017 på Aasta Hansteen.

Sesongstart
for Subsea 7
FORBEREDELSER. Undervannsentreprenøren Subsea 7 har hovedkontrakten med Statoil for byggearbeid under
vann på Aasta Hansteen-feltet, et oppdrag til i overkant av to milliarder kroner.
I mars satte konstruksjonsfartøyet
Havila Subsea ut spesielle navigasjonsbøyer på havbunnen ute på feltet,
som senere installasjonsarbeid skal
kunne navigere etter under vann.
Etter omfattende forberedelser starter endelig byggearbeidet ute på feltet i
slutten av mai med konstruksjonsfartøyet Normand Oceanic.
Ved ankomst Sandnessjøen vil kjempefartøyet ha lagret en 18 kilometer
lang styrekabel (umbilical) under dekk,
som er produsert av Aker Solutions i
Moss. Denne vil bli lagt ut på havbun-

nen i påvente av oppkobling mot selve
plattformen når den kommer ut en
gang i 2017.
TUNGLØFT. Transportfartøyet «MV
Annette» fraktet tidlig i mai inn en del
større komponenter til Sandnessjøen,
som til sammen skal utgjøre viktige styringssystemer ute på feltet, blant annet
det 230 tonn tunge endestykket på
gassrørledningen Polarled.
Løftet inn på kai er blant de aller
største som noen gang er gjort i Sandnessjøen. Foruten denne 30 meter
lange stålkolossen, ankom flere moduler full av ventiler (manifold).
– Det har blitt jobbet hardt i to år for
å komme dit vi er nå med ferdig fabrikkert utstyr, sammen med prosedyrer og
analyser for installasjon under krevende

forhold, forteller Tom-Erik Henriksen, som har tittelen project engineering manager i Subsea 7.
– Kombinasjonen av tunge løft, dypt
vann, mye vær og sterk strøm har gjort
arbeidet ekstra utfordrende, men med
godt lagarbeid fra hele prosjektet både i
Stavanger og Tromsø, har vi endelig
kommet til den mest spennende fasen
der alt skal settes ut i praksis offshore,
sier Henriksen.
MATTER. Årets sesong starter med installasjon av det Subsea 7 kaller «mudmatter», som tjener som underlag på
bløt havbunn for tyngre komponenter.
Deretter kommer et eget koblingspunkt for styrekablene opp til plattformen
(umbilical riser base). De komplekse
ventilmodulene (manifold) skal settes

NAVIGASJON: Leder for rør- og marine operasjoner på A
bunnrammene fra Aker Solutions skulle utplasseres.
inn i bunnrammene fra Aker Solutions
i Sandnessjøen, som allerede er plass
ute på feltet.
Endestykket på 230 tonn, til rørledningen Polarled, skal være på plass når
rørleggerne beveger seg nordover mot
slutten av sin jobb i august.
TRE ÅR. Totalt planlegger Subsea 7 å
ha omfattende aktivitet ute på feltet
gjennom tre sesonger helt fram til
Aasta Hansteen-plattformen er ferdig
oppankret og produksjonen av gass
etter planen skal starte senhøsten 2017.
All mobilisering av fartøyer skal skje
ut fra Sandnessjøen.
Morten Hofstad
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Aasta Hansteen for Statoil, Lars Flæten, og prosjektleder for Aasta Hansteen i Subsea 7, Maria Eidesvik med bøyer som fungerer som navigasjon på havbunnen når blant annet
FOTO: MORTEN HOFSTAD

LOSSING: Her blir store seksjoner med ventiler og styringssystemer, såkalte manifolder, losset på Horvnes fra tungløftfartøyet MV Annette.
FOTO: SUBSEA 7

KOMMER: Konstruksjonsfartøyet Normand Oceanic fra Solstad Offshore skal gjøre
mye jobb i 2015-sesongen.
FOTO: SOLSTAD
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SKROGET: Det sylindriske Aasta Hansteen-skroget settes sammen av enkeltdeler
bygd under tak.

VERDENS STØRSTE: Plattformen til
Aasta Hansteen feltet er en konstruksjon av Spar-typen, den første i sitt slag
på norsk sokkel og størst i sitt slag i
verden.
ILLUSTRASJON: STATOIL

FUNDAMENTET: Blokk AD12 utgjør fundamentet i dekkskonstruksjonen, og veier
566 tonn.

DEKKET: Dekket til Aasta Hansteen-plattformen ble påbegynt i dokken i midten av mars.

Skroget og dekket som skal bli verdens største spar-plattform begynner å ta form i dokken hos Hyundai.

Bekymret for
framdriften i Korea
MYE Å GJØRE. Statoil innrømmer at de
er bekymret for manglende framdrift
på byggingen av Aasta Hansteen-plattformen hos Hyundai-verftet i SørKorea.
– Hyundai har mange store prosjekter under bygging, og vi ser at de har en
kapasitetsutfordring, både når det gjelder plass og tilgjengelig arbeidskraft,
sier informasjonssjef Sverre Kojedal i
Statoil.
GOLIAT UTE. Både det sylindriske
skroget, og plattformdekket, begynner

å ta form ute i dokken på verftsområdet. Da Goliat-plattformen (nå på plass
utenfor Hammerfest) endelig ble fløtet
ut av dokken rundt årsskiftet, sto Statoil og trippet for å slippe til i dokken
med monteringen av ferdige moduler.
Hensynet til sikkerheten for
verftsarbeiderne har også vært en kilde
til bekymring etter at tre mann mistet
livet på Goliat-prosjektet.

senere forsinkelser og kostnadsøkninger. Men likevel bidrar flere faktorer til
at Statoil ikke er fornøyd med framdriften.
– Framdrift i byggingen av både
skrog og plattformdekk har gjennom
de siste månedene ikke vært så god som
vi gjerne skulle sett. Vi arbeider kontinuerlig med Hyundais ledelse for å
bedre situasjonen, sier Kojedal.

FORBEREDELSENE. Statoil valgte å
bruke flere ingeniørtimer enn planlagt,
før byggingen startet, for å forebygge

HOLDER PÅ MÅL. Selv om signalene
om forsinkelser nå er tydeligere enn
tidligere, holder Statoil fast på målset-

tingen om at plattformen skal kunne
være klar til å produsere gass på Aasta
Hansteen-feltet innenfor oppsatt tidsplan.
– Vi har en stram byggeplan. Det vil
slik situasjonen utvikler seg bli utfordrende, men fortsatt mulig, å komme i
mål med prosjektet i løpet av høsten
2017, sier Kojedal.
Morten Hofstad

PETRO PULS

I DOKKEN: Skroget og dekket til Aasta Hansteen bygges side ved side i dokken hos Hyundai i Sør-Korea.
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Kjempekontrakt på land
AUKRA: Mottak av Aasta Hansteengassen gjør at Kværner bygger ut
landanlegget i Aukra for 11 milliarder
kroner.
Allerede i 2007 startet Kværner forberedelsene til utvidelsen av landanlegget Nyhamna på øya Aukra utenfor
Molde. Øya er fra før hjem for Ormen
Lange-terminalen, men mottak av
gassen nordfra gjennom Polarled
krevde omfattende utbygging.
Terminal-operatøren Norske Shell
signerte kjempekontrakten med

Kværner i april 2012. Komponenter
til Polarled-anlegget kommer fra flere
kanter av landet, foruten Polen og
Kina. Denne våren er aktiviteten i
prosjektet på topp med leveranser fra
en rekke andre norske underleverandører, opplyser Kværner.
MOTTAK: Landanlegget i Aukra utenfor Molde bygges ut for å ta imot gassen fra Aasta Hansteen gjennom Polarled.
FOTO: KVÆRNER

I løpet av juni vil vi få svar på om reservene i Aasta Hansteen har
blitt doblet i år.

Jakter
dobling
KOBLES OPP. Med to gassfunn tidligere i vår er Statoil på vei til å doble reservene som kan produseres over Aasta
Hansteen-feltet.
– Begge denne vårens brønner, Snefrid Nord og Roald Rygg, har resultert
i interessante funn, som nå vil bli nærmere vurdert med tanke på en framtidig oppkopling til infrastrukturen på
Aasta Hansteen-feltet, sier Irene Rummelhoff, direktør for Statoils letevirksomhet på norsk sokkel i ei pressemelding.
Dermed har alle seks letebrønner i
nærområdet til Aasta Hansteen, sammen med gassfunnet Asterix vel 50 kilometer lenger vest, gitt produserbare
funn i geologi med «svært god reservoarkvalitet», som Statoil uttrykker
det. Gassverdier for anslagsvis 150 milliarder kroner er så langt påvist.
FORVENTER GASS. Aasta Hansteen
bygges ut på bakgrunn av til sammen
48 milliarder kubikkmeter påvist gass.
De to letebrønnene i år har så langt påvist ytterligere 7-16 milliarder kubikkmeter gass. Fra før er satellitten Asterix
påvist med 16 milliarder kubikkmeter
gass.
I juni starter nok en letebrønn på

KLAR FOR TREDJE: Kjemperiggen Transocean Spitsbergen har gjort to gassfunn i
området i år, og jakter nå det tredje.
FOTO: WESTCON HELGELAND

prospektet «Gymir» (6706/11-2, lisens
602).
Riggen Transocean Spitsbergen skal
bore rundt 230 kilometer vest av Røst.
Gymir er forventet å inneholde gass,
men kan også by på olje av typen
Kristin-kondensat.
Statoil planlegger å bruke 28 døgn
på operasjonen fra planlagt oppstart
ved inngangen til juni.
TRO PÅ OMRÅDET. Statoil er i ferd
med å kjøpe seg opp i lisens 602 til 42,5
prosent, gjennom kjøp av feltandeler
fra Rocksource. Lisensen er nabo i vest
til Aasta Hansteen-lisensen.
Riggen Transocean Spitsbergen påviste en 38 meter høye gasskolonne på
38 meter med det Statoil karakteriserer
som «svært god reservoarkvalitet», noe
også Oljedirektoratet bekrefter i egen
pressemelding.
Statoil er i ferd med å kjøpe seg opp i
lisens 602 til 42,5 prosent, gjennom
kjøp av feltandeler fra Rocksource. Lisensen er nabo i vest til Aasta
Hansteen-lisensen.
Morten Hofstad

Begge denne vårens brønner, Snefrid
Nord og Roald Rygg, har resultert i interessante funn.
Irene Rummelhoff

TO FUNN I ÅR: Gassfunnet Roald Rygg blir sannsynligvis bygd ut via Aasta Hansteen.
KART: STATOIL
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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.

UNDERVEIS: Stålrammene som skal bli subsea-senter på Horvnes i Sandnessjøen er kommet på plass.

FOTO: MORTEN HOFSTAD
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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: BP

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

KART: KARSTEIN ARNTSEN
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MARINTEK: Joar Pedersen valgte Marin Teknikk på NTNU, akkurat som sin onkel og grandonkel.

FOTO: SIMON ALDRA

Joar Pedersen pleier å si at han studerer båter. Da slutter de å
spørre. Men det er litt mer enn det.

Vil jobbe hjemme
SLUTTSPURT. – Av og til angrer jeg på
valget av studiet på grunn av arbeidspress og 12-timersdager. Men jeg hadde ikke fortsatt med dette hvis jeg ikke
likte det jeg driver meg.
Joar Pedersen studerer Marin Teknikk med spesialisering i undervannsteknikk ved NTNU i Trondheim. Nå er
han i sluttspurten på mastergraden sin,
og da er han ferdig utdannet sivilingeniør.
– Jeg lærer om subsea-systemer, og
arbeider med dynamisk analyse. Jeg
pleier å si at jeg studerer båter når folk
spør, da slutter de å spørre, ler han.
24-åringen skriver masteroppgaven
sin om dynamisk analyse av en subseainstallasjon.
– Jeg har hatt sommerjobb de siste
årene hos Aker Solutions i Sandnessjøen. Takket være Terje Olsen og
Annbjørg Skjerve kom jeg i kontakt
med Subsea 7, som skal installere utstyr
på Aasta Hansteen-feltet. Det er fint å

jobbe med noe som både er håndfast og
lokalt, mener han.

gikk til, og kom rett til NTNU fra
videregående.

I FAMILIEN. Pedersen er på ingen måte
den første i familien som studerer Marin Teknikk.
– Onkel og grandonkel har begge
gått Marin Teknikk på NTNU. Årsaken til at jeg valgte NTNU er nok at
jeg liker realfag, og har likt realfag hele
livet.
Valget av linje ble også påvirket av
Norges posisjon i fagfeltet.
– Dette er et fagfelt der Norge ligger
langt fremme, og kanskje er blant de ledende landene i verden, mener han.
Han visste likevel ikke helt hva han

BÆREKRAFT. Som mange andre som
har valgt samme utdanningsvei er Pedersen også nervøs i møte med lavkonjunkturene i oljebransjen. Han tror likevel konjunkturene snur, med mindre
det ikke blir noe av oljeboring i Lofoten.
– Jeg er egentlig for fornybar energi
og bærekraftig utvikling. Men verden
er avhengig av og lagt opp for petroleum enn så lenge, og jeg er tilhenger
av petroleumsnæring i Norge fordi det
er så kontrollert her. Norsk gass er
bedre enn kull i Sentral-Europa.

Årsaken til at jeg valgte NTNU er nok at
jeg liker realfag, og har likt realfag hele
livet.

Han tror også Norge må ta ansvar
for veien videre.
– Norge har ressursene til å ta skrittet videre på et bærekraftig vis.
VIL HJEM. Pedersen er opprinnelig fra
Leirfjord og Sandnessjøen. Nå vil han
hjem for å jobbe.
– Jeg er mot kompetanseutflytting.
Når skoler sender elever til NTNU og
andre universiteter, synes jeg at de nyutdannede skal kunne reise hjem til
Nord-Norge for å jobbe, mener han.
At kjæresten er fra Sandnessjøen er
også et argument for å flytte hjem.
Han ser på flere alternativer.
– Jeg søker på det meste av ingeniørjobber. Det marine skjæres jo ned for
tiden, men jeg har et så allsidig studie at
jeg kan jobbe innenfor byggteknikk
også, legger han til.
Simon Aldra
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SKREV OM GIGANT: Joar Pedersen skrev masteroppgave om den 193 meter høye Spar-plattformen (bak), som skal plasseres på Aasta Hansteen-feltet.

FOTO: SIMON ALDRA
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Konseptvalg for Snadd-funnene ved Skarv planlegges neste år.

BP har store
byggeplaner

Vi test-produserer Snadd
Nord via Skarv.
Jan Erik Geirmo, BP

SATELLITTER. Operatørselskapet BP
Norge mener at våtgassfunnene Snadd
Nord og Snadd Outer til sammen rommer rundt 150 millioner fat kondensat.
Til sammenligning er primærressursene av olje i Skarv-utbyggingen anslått
til rundt 100 millioner fat. Norne har
til nå produsert i overkant av 700 millioner fat.
Vi snakker med andre ord om betydelige tilleggsreserver for produksjon
over Skarv-skipet.
– I 2014 ble det etablert en prosjektgruppe for å avklare en fremtidig utbyggingsløsning for Snadd Nord og
Snadd Outer-funnene. Vi test-produserer Snadd Nord via Skarv. En videreutvikling og tilknytting til Skarvskipet vil muliggjøre utnyttelse av prosesseringskapasitet i flere år fremover,
opplyser pressetalsmann Jan Erik Geirmo i BP Norge til Petro Puls.
TIL VURDERING. Timeplanen BP Norge jobber etter tilsier valg av utbyggingskonsept til neste år, før plan for utbygging og drift leveres myndighetene
i 2017. Ferdig utbygging og oppstart av
Snadd-produksjonen planlegges i 2020.
Faktorer som fortsatt ligger på prosjektgruppens bord til vurdering:
■ Fasing av utbyggingen.
■ Antall brønner som må bores, og
plassering av disse, sammen med antall
boresentra.
■ Brønntyper og kompletteringsdesign.
■ Subseaarkitektur, lokasjoner for sammenkopling og omfang av overstellmodifikasjoner.
■ Konfigurering av strømningsrør og
strategi for styring av hydrat.

Snadd-prosjektet vil bli i størrelsesorden 20 milliarder kroner. BP Norge
sier foreløpig at prosjektet kategoriserer internt blant selskapets «store prosjekter».
Prisanslag er foreløpig ikke mer presist enn «flere milliarder kroner», avhengig av valgt utbyggingsløsning og
antall brønner som må bores.

STORT PROSJEKT. Rykter svirer om at

Morten Hofstad

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

BP kutter 160
NEDBEMANNING: BP Norge annonserte i vinter at organisasjonen må
slankes.
– Tallet er 160 medarbeidere i
løpet av 2015, hvorav mesteparten er
innleide arbeidstakere, sier pressetalsmann Jan Erik Geirmo i BP til
Petro Puls.
BP Norge hadde inntil nylig i
overkant av ni hundre ansatte. Selskapet begrunner reduksjonene som

en følge av forenkling og lavere aktivitet i drift og prosjekter.
– Vi er nå midt i prosessen i forhold til våre egne ansatte. Seleksjon
etter gitte kriterier til gjenværende
stillinger foregår akkurat nå, og alle
vil få bekreftet sin situasjon innen utgangen av mai. Dette gjelder også for
kontoret i Sandnessjøen, sier Geirmo.
FUNN: Letebrønnen Snadd Outer (i gult) ligger midt mellom gassfeltet Marulk og
Alve, vest av Norne, nord for Skarv-skipet.
ILLUSTRASJON: BP
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CAN Coating AS
Helgelandsbase
Øyvind Lambes vei 55
8803 Sandnessjøen
Tlf. 916 57 326
www.can-coating.no/

Anlegget har vært operativt i Sandnessjøen siden sommeren 2014.
Vi er lokalisert på Helgelandsbase sammen med Certex Offshore.
Vår produksjon har siden oppstart vært knyttet til tradisjonell
overflatebehandling av stålstrukturer og komponenter,
ventiler og lastbærere i all hovedsak mot olje- og gassindustrien.

CAN Coating utvider
tjenestetilbudet
Keramisk blåserensing
Vi opplever en økende etterspørsel
etter behandling av rustfritt stål,
og vi tilbyr nå keramisk blåserensing
som et alternativ til tradisjonell syrevasking.
Dette både av miljøhensyn, effektivitet
og kvalitet på sluttprodukt.

LØFTET OM BORD: Den nye transformatoren på 42 tonn på vei inn ombord på
Skarv hengende i skipets dekkskran.
FOTO: BP

19. april landet endelig den nye transformatoren på dekk om bord på Skarv, etter
månedsvis med forberedelse.

Tørrisblåsing
I tillegg ser vi på muligheten til å tilby tørrisblåsing
som er en revolusjonerende blåsemetode.
Her benytter man små, kompakte tørrispellets
som blåsemiddel.
Markedet for dette vil typisk være kraftindustrien,
olje- og gassindustrien, landbruk og oppdrettsnæring.
Metoden vil også egne seg mot andre typer
produksjonsrettet industri, samt privatmarkedet.

Endelig i mål
KREVENDE. Transformatoren på
Skrav-skipet, som røk 2. november i
fjor, ble erstattet 19. april, da værgudene endelig la til rette for den krevende løfteoperasjonen fra supplybåt ute
på feltet.
Reparasjonen har vært ledet av Helgeland V&M, i samarbeid med Aker
Solutions.
– Det har vært mye planlegging og
forarbeid for å få den gamle trafoen ut
fra skipet. Dekk er forsterket og det er
brukt et luftputearrangement for å skli
den havarerte transformatoren til det
punktet den kan bli tatt med dekkskranen. CAN er selskapet som bidro med
dette. Arbeidet har krevd gode værforhold og lite bevegelse i skipet. Operasjonen har gått som planlagt, men det
har blitt en del dager med venting på
bedre vær, forteller pressetalsmann Jan
Erik Geirmo.
KOM MED FLY. Transformatoren, som
veier 42 tonn, ble fraktet med fly fra fabrikken i New Jersey til Værnes, og
fraktet videre til Sandnessjøen på trailer, omtalt i forrige utgave av Petro
Puls.
Siden har venting på gunstig værvindu vært en sentral del av prosjektet.
– Det måtte være meldt under to
meter signifikant bølgehøyde og bølgeperiode under 10s i en periode på minst
48 timer. Bølgeperioden må være så-

Sandblå
åsing av ventil.

PROSJEKTLEDER: - Vi har hatt ti mann
ute for å klargjøre flyttingen, sier prosjektleder i Helgeland V&M, Bjørn Martinsen.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
pass kort, ellers vil skipet ri på en bølge
og få bevegelser som vi gi sleng på hivet, forteller Geirmo. På grunn av kort
værvindu ble den ødelagte transformatoren stående om bord, inntil videre.
Morten Hofstad

Overflateanle
egget på Helgelandsbase.
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Anslagene for hvor mye energi verden vil trenge, vokser. Naturgass forvent

Venter vekst i energi
VOKSER RASKERE. To milliarder flere
mennesker på jorda, og kraftig økonomisk vekst i verdens to folkerikeste
(og fattigste) land, vil være en sentral
drivkraft i verdens energiforbruk de
neste tiårene.
Den siste utgaven av energi-bibelen
BP Energy Outlook 2035, spår en enda
raskere vekst i verdens energiforbruk
enn prognosen fra det internasjonale
energibyrået fra sist høst.
Prognosemakerne i BP forventer at
verdens tørst etter energi vil vokse 37
prosent fram mot 2035, tilsvarende 1,4
prosent i årlig gjennomsnitt. Rundt
halvparten av forbruksveksten ventes å
komme fra underutviklede land som
India og Kina.
Energiformen som vil vokse sterkest
er fornybare kilder, fra tre prosent av
totalkonsumet av energi i verden i dag,
til åtte prosent i 2035.
Blant fossile energikilder ventes forbruket av naturgass å vokse mest (1,9
prosent i året), mens olje og kull vil
vokse 0,8 prosent de kommende to tiårene. For Hammerfest virker det lovende at flytende gass (LNG) vil være
særlig etterspurt på verdensmarkedet
de nærmeste årene, blant annet til erstatning for kull.
VEKST I USA. BP-rapporten spår at etterspørselen etter olje vil øke med ca.
0,8 % per år frem til 2035. Den økte etterspørselen vil kun komme fra land
utenfor de industrialiserte landene
(OECD). Oljeforbruket i OECD nådde toppen i 2005, og forventes å falle til
1986-nivå innen 2035. Innen 2035 vil
Kina sannsynligvis ha overtatt rollen
som den største enkeltforbruker av olje
på verdensbasis, hvis prognosemakerne
får rett.
Det forventes at det vil ta flere år før
det nåværende svake oljemarkedet, som
i stor grad skyldes sterk vekst i produksjonen av olje fra tette bergarter i USA,
er på samme nivå som før. I 2014 økte
USAs oljeproduksjon med 1,5 millioner fat per dag som følge av
skiferoljeproduksjon. Det er den største økningen på ett år i USAs historie.
Men på lengre sikt vil veksten i skiferolje reduseres, og vi vil igjen få større
produksjon fra Midtøsten.
GASS ERSTATTER KULL. Av fossile
energikilder vil det bli størst etterspørsel etter naturgass i perioden fram til
2035. Etterspørselen forventes å øke
med 1,9 prosent i året, og kommer hovedsakelig fra Asia.
Halvparten av økningen i etterspørselen vil dekkes av en økning i konvensjonell gassproduksjon, hovedsakelig i
Russland og Midtøsten, og halvparten
vil komme fra skifergass.
Veksten i forbruk av kull ventes å
avta som følge av mindre energiintensiv
vekst i Kina, innvirkning av lover og
regler for bruk av kull både i USA og
Kina, og stor tilgang på gass som bidrar
til å erstatte kull til strømforsyning.

GASS ERSTATTER KULL: Befolkningsvekst og økonomisk utvikling vil drive energiforbruket i verden opp i årene som kommer.
Større etterspørsel etter gass vil øke
gasshandelen på tvers av regioner og
tidlig på 2020-tallet vil den asiatiske
stillehavsregionen ha overtatt Europas
rolle som den største nettoimportørregionen av gass.
Økningen i gasshandelen vil i svært
stor grad dekkes gjennom økning i le-

veranser av flytende naturgass (LNG),
tilsvarende hovedproduktet fra anlegget på Melkøya. LNG-produksjonen
vente å vokse hele åtte prosent, årlig, til
2020.
En konsekvens av et mer globalisert
marked for gass, ventes å bli høyere priser.

FLYTER ØSTOVER. Når USA nå er i
ferd med å bli selvforsynt med energi,
og kan bli nettoeksportør allerede i år,
vil en konsekvens være at flyten av
energi vil bevege seg østover i retning
land med høy økonomisk vekst.
En konsekvens av verdens galopperende tørst etter energi er at utslippene

NR 2 – 2015

PETRO PULS

23

tes å bli vekstvinner.

iforbruket
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av CO2 forventes å øke med en prosent
i året, eller 25 prosent til sammen til
2035.
Skal utslippene reduseres vil dette
kreve «betydelige ekstratiltak fra myndighetene», styresmaktene, utover tiltak som allerede er i gang.
BP-rapporten slår fast at flere tiltak i

kombinasjon vil være påkrevet, inkludert en global pris på CO2-utslipp.
Morten Hofstad
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Wintershall: – Norge viktig for oss
GIGANT: Tyske Wintershall betegner
Norge som «en kjerneregion» for
framtidig vekst.
– I løpet av de siste årene har Wintershall utvidet sin virksomhet i
Norge betydelig. Med over 50 lisenser

- mer enn halvparten av disse som
operatør - er selskapet allerede en av
de store lisensinnehaverne på norsk
sokkel, melder selskapet.
– Samtidig utvikles Wintershalls
vellykkede leteportefølje i retning av

utbygging- og produksjon. I løpet av
de siste årene har selskapet utvidet sin
daglige produksjon fra 3.000 til
60.000 fat oljeekvivalenter.
– Et sentralt element i det økende
aktivitetsnivået er partnerskapet med

TO I UKA: Cargonet kjører toget, målsettingen er å komme opp med to ukentlige avganger fra Mosjøen til høsten.

Statoil. Her tok Wintershall over
andeler i de produserende feltene
Brage, Vega og Gjøa som en del av to
transaksjoner. I tillegg har Wintershall kjøpt aksjer i Aasta Hansteen, Asterix og rørledningsprosjektet Polarled.

BEGGE FOTO: SNORRE NICOLAISEN

Målet er å utvikle et knutepunkt i Mosjøen for omlasting av gods
mellom bil, bane, og tog.

Testet omlasting
hengere lastet med plast-avfall.
Varene fra Mosjøen skulle i hovedsak fraktes til Sør-Sverige.

SAMARBEID. «Knutepunkt Helgeland» er et samarbeidsprosjekt mellom
MON KF og Mosjøen Havn KF. Prosjektet tar sikte på å utvikle et godsknutepunkt i Mosjøen for bil, bane og båt
der gods til og fra aluminiumsverket til
Alcoa er en sentral bærebjelke.
Tiltak som allerede er på plass:
■ Utbygd tømmerhavn med helautomatisk målestasjon.
■ Utbygd havnen mellom Alcoa og
Mosjøen Havn.
■ Investert i stor containertruck (reachstacker).
■ Investert i kai-kran.
MANGE AKTØRER. Mosjøen har allerede en operativ containerskipsrute
mellom Rotterdam og Island for å
knytte Helgeland tettere sammen med
resten av verden.
– I dette prosjektet samarbeider vi
med mange forskjellige aktører som
Alcoa, Mosjøen Industri Terminal og
Grieg Logistics, Bring, Cargow, Jernbaneverket, Nordland fylkeskommune,
Transped, Vesterbekkmo Transport,

TRAILER PÅ TOG: Lastebilhengerne løftes med full last om bord på godstoget.
Cargonet, det lokale næringslivet og
mange flere, forteller Snorre Lund i
MON KF.
En konkret satsing nå er å få startet
et godstog via Mosjøen stasjon for containere, bulk laster og andre større partilaster.

Søndag 10. mai ble det kjørt en test
på frakt av trailerhengere på tog. Seks
trailerhengere ble løftet av toget og
trukket inn på Alcoa sitt område, og
lastet med aluminiums barrer. Hengerne ble tatt tilbake og lastet på jernbanevognene, sammen med ytterligere to

TO I UKA. Målet er å komme i gang
med to faste ukentlige godstog fra Mosjøen til høsten.
– Det vil ha en stor miljømessig effekt å få disse trailerne bort fra veiene, i
tillegg til at risikoen på veien redusere.
Hvis vi kommer i gang med faste godstog via Mosjøen Stasjon er det mange
bedrifter i regionen som vil ha stor nytte av dette, mener Snorre Lund.
– Hvordan ligger dette konseptet
prismessig, sammenlignet med å kjøre
trailer hele veien?
– Vi er konkurransedyktig på pris,
slår Lund fast.
– Får dere med laksenæringen på
dette transportopplegget?
– Vi er i dialog med Marine Harvest.
Signalet til oss er at de er interessert,
hvis vi får et fast opplegg i gang, sier
Snorre Lund.
Morten Hofstad
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Forbereder boring
LETING: Operatørselskapet
DEA Norge AS har brukt
våren til å gjøre borestedsundersøkelser rett sør og øst for
Aasta Hansteen, den såkalte
Utgårdhøyden.
DEA Norge AS boret sommeren 2013
letebrønnen Sverdrup, og ønsker å
følge opp i selskapets omfattende leteareal i blokkene 330, 653, og 694.
– Vi ser nå på andre typer prospekter
enn det vi boret på sist, ifølge informasjonssjef Øystein Eliassen i DEA Norge AS til Helgelands Blad.
Eliassen forventer ikke ny boring på
denne siden av årsskiftet.
BORESTED: Fugro Meridian ved kai i
Sandnessjøen i forbindelse med vårens
FOTO: STEINBJØRN MENTZONI
tok.

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

26

NR 2 - 2015

PETRO PULS

Helgeland V&M ekspanderer til Florø, og knytter seg til Aker Solutions, for å

Til kamp for me
SIGNATUR: Kjell-Are Vassmyr og Øystein Barth-Heyerdahl signerte avtalen, under overoppsyn av ordfører Bård Anders Langø
(t.v.) og lokal Aker Solutions-sjef Halvard Lie (t.h.)
BYGGER ALLIANSER. Leverandørsamarbeidet Helgeland V&M AS ser
både sørover og utover mot nye alliansepartnere i forkant av flere store
V&M-kontrakter.
■ BP Norge bekrefter at de har lyst ut
V&M-kontrakt på alle selskapets installasjoner på norsk sokkel, inkludert
Skarv, og forventer tildeling i tredje
kvartal.
– Lokal tilstedeværelse og bruk av
konkurransedyktige lokale leverandører inngår i vår vurdering av tilbud,
ifølge pressetalsmann Jan Erik Geirmo
i BP Norge.
■ Det er ventet at Statoil vil komme
med noe lignende, inkludert Norne, i
løpet av året. Aasta Hansteen er ventet
å komme på anbud noe lenger ned i
veien.
■ I Florø venter lokalt næringsliv på
hva Teekay vil gjøre med vedlikeholdskontrakten på nyinstallerte Knarr.
TIL FLORØ. I dette scenariet har Helgeland V&M stiftet foreløpig heleide
Flora V&M AS, på bakgrunn av erfaringene fra Sandnessjøen.
Prosjektleder for etableringen i
Florø er Jan Tore Bø, som var med på å
starte Helgeland V&M.
– Vi har signert avtaler med lokale
partnere, som etter hvert vil kunne gå
inn på eiersiden i Flora V&M, sier Jan
Tore Bø til Helgelands Blad.
Flora V&M ser i retning av GDF
Suez som driver Gjøa-feltet, og BG
Group med olje- og gassfeltet Knarr.
– Vårt mål er å sette opp vår organisasjon i samme lokaler som operatørselskapene har sin driftsorganisasjon,

FAKTA
Sammen på Helgeland
■ Helgeland V&M AS ble dannet i 2008,
administrasjon i Petro Næringshage i
Sandnessjøen sammen med flere av alliansepartnere, deriblant Aker Solutions.
■ Jobber mot vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter på norsk sokkel, inkludert subsea- og riggvedlikehold.
■ Eiere: Sinus AS, Slipen Mekaniske AS,
CAN Alsten AS, Svetek AS, Inspecta AS og
Miras Industries AS.

PLANLEGGING: Fra reparasjonsarbeid på Skarv-skipet, en komplisert og tidskritisk
operasjon, som krever detaljert HMS-styring. foto: privat

BYTTE: Mannskaper fra Helgeland V&M skifter ut en defe

etter samme mønster som i Sandnessjøen, sier Bø, og viser til løsningen
med Petro Næringshage på Horvnes.
– Når vi nå går i gang, kan vi høste
av erfaringer, styringssystemer, og
kompetanse som Helgeland V&M har
opparbeidet seg, sier Jan Tore Bø.
– BP åpnet dører for oss med kont-

med BP i dag), valgt å inngå et samarbeid med Aker Solutions i forbindelse
med nye anbud på V&M-kontrakter i
Norskehavet.
– Dette er en meget viktig avtale for
oss, som skal sikre større ringvirkninger til Sandnessjøen. Sammen vil vi kunne bygge opp lokal kompetanse, som

rakten på Skarv. Erfaringene tar vi nå
med oss til Florø, sier daglig leder i
Helgeland V&M, Øystein BarthHeyerdahl.
TEAM MED AKER SOLUTIONS. Som
følge av endret kontraktstruktur i BP
har Helgeland V&M (som har kontrakt
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å vinne mer arbeid.

er vedlikehold

ekt transformator på Skarv. Transformatoren veier 42 tonn.
igjen vil øke ringvirkningene, sier
Barth-Heyerdahl.
I Helgeland V&M har man ingen illusjoner om at postadresse Sandnessjøen er noen garanti for å vinne noe
som helst. Blant annet derfor knytter
industrisammenslutningen seg tettere
opp mot Aker Solutions.

– Sammen vil dette bli en slagkraftig
lokal leverandør. Leverandørmiljøet
her er sårbart, med få aktører. Vi tar
derfor sikte på at tre feltsenter i drift
utenfor våre stuedører skal bidra til å
sikre økt aktivitetsnivå og trygge både
private og offentlige investeringer som
er lagt ned her, sier Barth-Heyerdahl.

FORTSETTER SAMARBEID. Aker Solutions har jobbet sammen med Helgeland V&M i seks år allerede, og ser
fram til å bygge videre på det gode
samarbeidet.
– Med dette styrker vi tilstedeværelsen vår i Sandnessjøen ved å sikre oss
en partner med solid lokal forankring.

Denne regionen er et langsiktig satsingsområde for oss, sier sjef for Aker
Solutions i Nord-Norge, Kjell-Are Vassmyr.
Morten Hofstad
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Saura AS mener de har løsningen som kan åpne Nordland VI og VII.

– Landanlegg løsning

DRØMMEN: En landterminal etter mønster av skissene for Johan Castberg-feltet ved Nordkapp er ideen i Nordland.
SKISSE: STATOIL

KONSEPT. Selskapet Saura AS er dannet for å arbeide fram et helhetlig konsept for ilandføring av olje og gass i
Nordland, og samtidig nyttegjøre ressursene til lokal verdiskaping. Ideen er
å legge til rette for en komplett
områdeløsning for hittil uåpnede
Nordland VI, med et landanlegg på
Saura sør for Bodø, og en miljøbase i
Røst.
– Nå kommer Polarled med kapasitet på
75 millioner kubikkmeter gass om dagen.
Hvilke reserver mener dere det er realistisk
å finne, som Polarled ikke vil kunne eksportere?
– Saura-konseptet baserer seg på at
gasseksport primært skal skje gjennom
det rørledningsnett som etableres mot
sør, det vil si ingen konkurrent, sier styreleder Johan Petter Barlindhaug.

– Hvem mener dere er aktuelle kjøpere
av 5-10-20-30 millioner kubikkmeter
gass om dagen i Nordland?
– Eventuell landbasert industriell
bruk av gass vil kun være et supplement. Spesielt gjelder dette for utskilt
kondensat som må skipes ut, slik vi ser
på Aukra. Da er det behov for ei sikker
havn som kan betjene store tankskip.
Kondensatet vil dermed være på land
før det skipes ut og kan representere en
billig råvare som kan nyttiggjøres til industriell bruk som for eksempel til fiskefor, ifølge Barlindhaug.
VILKÅR. Prosjektet ser på landanlegg
som en forutsetning for åpning av omstridte Nordland VI utenfor Lofoten
og Vesterålen.
– Dere ser på landfall av olje. I et

Blir subsea-sjef
NY JOBB: Fredrik Nordnes fra Sandnessjøen blir driftsansvarlig for Statoil i subsea-anlegget på Horvnes.
– Jeg seg veldig fram til å flytte
jobben hjem, sier Nordnes til Helgelands Blad.
I 2006 startet Nordnes i Statoil.
Jobben ga blant annet en periode på
to år med prosjekt og byggeledelse i
vedens oljehovedstad, Houston.
Nordnes har også jobbet offshore i
perioder. Siste to år har han vært ressursleder i Stjørdal med ansvar for
Statoils egne ansatte på interne prosjekter internasjonalt, og på norsk
sokkel.
– Inntil jeg er på plass i den nye
jobben, er det for tidlig å si noe mer
om hvordan virksomheten knytet til
subsea-utstyr i Sandnessjøen vil bli.

lavpris-scenarie for olje (topp 70-80 dollar
fatet), hva taler for at områdeløsning for
eventuelle nye oljefunn blir en landterminal, og ikke flytende innretning offshore?
– I Nordland VII, og på de mest prospektive deler av Nordland VI, er det
helt utelukket med noen form for flytere, og offshore lasting av olje. Det vil
si at dette dermed ikke er et spørsmål
om prisen på olje, men et
«enten-eller», mener Barlindhaug.
– På områder hvor det drives aktivt
fiske med passive redskaper store deler
av året vil det kun være aktuelt med fiskbare bunninstallasjoner. Dersom
oljeselskapene tror på noe annet har de
ikke forstått mye av realitetene i nord,
sier Barlindhaug.
FORANKRING. Driverne bak Saura AS
mener strategien de følger mot
«Områdeløsninger» er nå bredt forankret i Nordland gjennom et prinsippvedtak i NHO om økt aktivitet i
Nordland.
– Dette vil med stor sikkerhet vil bli
fulgt opp av LO, og dermed også politisk, ifølge Barlindhaug.

JOMFRUELIG: Saura sør for Bodø er
blinket ut som tomt for et landanlegg.
FOTO: SAURA AS

Morten Hofstad

På plass i ny jobb

JOBB HJEMME: Fredrik Nordnes slipper å ukependle til Stjørdal når han
starter i ny jobb i Sandnessjøen fra 1.
juli.
FOTO: STATOIL

NY JOBB: Fredag 8. mai hadde Karl Eirik
Schjøtt-Pedersen første dag i jobben som
administrerende direktør i Norsk olje og
gass.
– Olje og gassnæringen er Norges desidert viktigste næring. Næringen står bak
en femtedel av de samlede verdiene som
skapes i Norge og skaffer til veie om lag en
fjerdedel av statens inntekter. Jeg blir derfor skremt av at debatten om denne næringen baseres på så mange feil. Norsk
gass vil være avgjørende for at Europa skal
kunne redusere utslippene av klimagasser.
For hver enhet kull som kan erstattes av
norsk gass blir klimagassutslippene hal-

PÅ PLASS: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen,
administrerende direktør i Norsk olje
og gass.
vert, sier Schjøtt-Pedersen.
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Det er ingen tvil, Midt-Norge går spennende tider i møte, også ute
i havet, skriver TORD LIEN.

Et norsk hav
av muligheter
Ministeren
.

■ Tord Lien (født 1975), fra Myre i Vesterålen, Øksnes kommune.
■ Hovedfag i historie fra NTNU.
■ Innvalgt på Stortinget 2005-2013 fra
Sør-Trøndelag.

Tord Lien kommer skal holde foredrag på
konferansen Offshore Nordland i Sandnessjøen, 16.-17. juni. Skriver her for Petro
Puls.
JUBILEUM. Petroleumsvirksomheten i
Norge fyller 50 år i år. I løpet av disse
årene har virksomheten gitt Norge
enorme inntekter. Vi har bygget opp
en stor og robust industri som ikke bare
produserer våre felles ressurser effektivt, men også eksporterer verdensledende teknologi.
Petroleumsnæringen er ikke bare vår
desidert største næring, men det er
også en næring som har skapt arbeidsplasser i hele Norge. Norsk sokkel er i
kontinuerlig utvikling med et stort
mangfold av aktører, ny teknologi og
stadig nye ideer som blir prøvd ut.
Dette har bidratt til at norsk sokkel er
en vital femtiåring med gode fremtidsutsikter.
FLYTTER NORDOVER. Gjennom 35 års
aktivitet har Norskehavet utviklet seg
til en viktig petroleumsprovins på
norsk sokkel. På begynnelsen av 80-tallet ble det gjort flere store og viktige
funn som Draugen, Heidrun og Åsgard. Draugen, som første felt, ble satt i
produksjon på starten av 90-tallet, og i
dag er 16 felt i produksjon.
I tillegg pågår det nå utvikling av nye
felt og infrastruktur, blant annet gjennom utbyggingen av Aasta Hansteen
og Polarled. Utvikling av denne infrastrukturen er viktig for den videre utnyttelsen av petroleumsressursene også
i den nordlige delen av Norskehavet.
FLERE FUNN. Interessen for leting
etter nye ressurser har vært god og stabil i Norskehavet de senere årene, noe

Vi ser stor interesse fra oljeselskapene for området
og denne utlysningen
understreker regjeringens satsning og
tro på Norskehavet.

GIR GASS: Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) oppfordret til optimisme i landsdelen, da han holdt foredrag i Sandnessjøen
før jul.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
som vises både gjennom antall nye tildelinger og gjennom antall letebrønner
som blir boret hvert år. Dette har gitt
resultater. Flere nye, spennende funn
som vil gi grunnlag for nye utbygginger
er gjort.
To gode eksempler på dette er
Maria, som ble påvist i 2010 og hvor
det nettopp ble innlevert en plan for utbygging og drift, og Pil/Bue som ble
påvist i fjor. Også i 2015 vil det bli
boret letebrønner i Norskehavet med
stort potensial.
FORSVARLIG. Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til
helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse
av det ytre miljø. Det tillegges stor vekt
å sikre god sameksistens med andre næringer, og på god ressursforvaltning og
høy verdiskaping. Det er industriens
ansvar å sikre at deres virksomhet
utføres på et forsvarlig vis, og ivaretar
de rammer som myndighetene setter.
Myndighetene stiller funksjonelle
krav til virksomheten som skal følges
uavhengig av hvor virksomheten finner

sted. I enkelte områder har regjeringen
satt ekstra vilkår for å ivareta særlige
hensyn, som eksempelvis ved iskanten.
Funn på norsk sokkel vil kun bli bygd
ut hvis det kan skje forsvarlig.
NYTT AREAL. Nye attraktive leteområder er avgjørende for den langsiktige
verdiskapingen fra norsk sokkel, for
aktiviteten i leverandørindustrien over
tid og for sektorens store betydning for
velferdssamfunnet.
Regjeringen har holdt et høyt tempo
når det gjelder å tildele nye utvinningstillatelser og vi foretok nettopp en stor
utvidelse av TFO-området for å legge
til rette for ytterligere utforskning av
Norskehavet. Vi ser stor interesse fra
oljeselskapene for området og denne
utlysningen understreker regjeringens
satsning og tro på Norskehavet. Selv
om næringen nå er nede i en bølgedal,
så fortsetter altså utviklingen av Norskehavet som oljeprovins.
Det er ingen tvil, Midt-Norge går
spennende tider i møte, også ute i havet.

Tord Lien
Olje- og energiminister (Frp)

FAKTA
Kommer på
Offshore Nordland
■Tord Lien, olje- og energiminister (Frp)
■ Gerd Kristiansen, LO leder
■ Bente Nyland, oljedirektør
■ Helge Hagen, prosjektleder Aasta Hansteen, Statoil
■Tomas Norvoll, fylkesrådsleder (Ap)
■ Eivind Thorbjørnsen, plassjef BP Norge,
Sandnessjøen
■ Salve Dahle, direktør i Akvaplan-Niva,
■ Kjell-Are Vassmyr, regionleder i Aker
Solutions
■ Jan I. Gabor, markedssjef Mo Industripark
■Tom Eilertsen, Bilfinger Helgeland
■ Kurt Jenssen Johanson, daglig leder
Helgeland Havn IKS
■ Bård Anders Langø, ordfører i Alstahaug kommune (Ap)
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Det absurde er hvor raskt en annen
virkelighet har innhentet oljebransjen.

Oljen som
smittebærer

kommentar
.

PESSIMIST. Lederen for Norsk Industri, Stein Lier Hansen, spår 200.000
arbeidsledige i Norge. Hans pessimisme støttes av flere. Frykten er at
nedskjæringene i oljebransjen skal spre
seg som en smittsom farsott til flere
deler av næringen.
Dersom spådommene slår til sier det
mye om hvordan oljenæringa over tid
har fått boltre seg vilt og hemningsløst
i en langt på vei offentlig pengebinge.
Tidligere statoilsjef Helge Lund kan
vise seg å være en av de siste som klarte
å tjene seg søkkrik på en bransje nesten
uten hemninger i pengebruken. Lund
«risikerer» å kunne hente ut tett innpå
400 millioner kroner fra sitt nye selskap, BG Group. Og det omtrent uten
å ha vist seg på kontoret.
Slik opptrer en bransje som har lagt
seg til vaner som får et ordinært lønnsoppgjør til å fortone seg som et kveldstreff på et sosialkontor dagen før
trygdeutbetalingene.
NY VIRKELIGHET. Det absurde er hvor
raskt en annen virkelighet har innhentet oljebransjen, selv om det antakelig
fortsatt er langt igjen til realitetsorienteringen når lederlønningene.
Alvoret har tatt strupetak på bransjen i løpet av bare noen måneder.
Årets hittil laveste oljepris så vi i januar,
da sluttseddelen landet på knappe 47
dollar fatet.
Siden den gang har pressemeldingene med varsler om permittering og
oppsigelser strømmet ut fra selskapene.
Nærmest som fra ei omvendt seddelpresse har først innleide konsulenter, så
fast ansatte, mottatt drastiske beskjeder
om sin egen framtid.
Så sent som i juni 2014 ble oljen priset til 115 dollar fatet. Det dramatiske
fallet har altså skjedd i løpet av bare
seks-sju måneder. Særlig bratt er stupet
fra desember til januar.
OPPTUR. Nå stiger oljeprisen igjen, og
ligger i skrivende øyeblikk og vaker
rundt 67 dollar fatet. En ganske
ekstrem oppgang på kort tid, uten at
det setter spor etter seg i permitterings- og oppsigelsesiveren.
Bransjen understreker snarere tvert
imot at kostnadskuttene vil fortsette
selv om oljeprisen fortsetter å stige, og
til slutt vil den, dersom Stein lier Hansen får rett, i sterk grad ha bidratt til
200 000 arbeidsledige i Norge. Det er i
så fall et tall som ligger nesten tre ganger så høyt som gjennomsnittstallet for
2014.
Nok tall. Man kan bli skremt av mindre.

HØYE BØLGER: Riggen Polar Pioneer i hardt vær da riggen boret på Skarv-feltet vest av Sandnessjøen.
OVER EVNE. Men det som skremmer
mer er hvor mye bransjen har å gå på.
Og i tillegg hvordan den velter sine
problemer innover NAV når den oppdager at den har levd over evne. To
fenomen er illustrerende for den nye
situasjonen.
Fram til omtrent årsskiftet, her nytter det ikke å snakke om eksakte datoer,
dreide debatten om kunnskapsproduksjon i Norge seg nesten utelukkende
om behovet for flere ingeniører. I dag
strømmer nettopp ingeniørene ut av
oljekontorene og produksjonsplattformene. Ingeniører er gull verdt for Norge, men i tillegg til ingeniører hadde vi
hatt behov for spåmenn og spåkvinner
med ei krystallkule med lengre hori-

sont enn debatten om ingeniørbehovet
viste oss for noen bare noen måneder
siden.
Det andre poenget handler om en
oljebransje som gjennom sin lønnspolitikk sugde til seg kompetanse ingen
andre hadde råd til å betale for. Nå
viser det seg at heller ikke oljebransjen
på sikt hadde råd til dette. Resultatet er
at innovasjon og utvikling innenfor for
eksempel mineralindustri har sakket
akterut i konkurransen om de beste hodene. Kanskje særlig har det rammet
offentlig sektor, som aldri har vært i
stand til å konkurrere med oljebransjen
om ingeniører.
DYRT I DRIFT. For Nord-Norges del

gjettes det ganske vilt på hvilke oljepris
som er nødvendig for utbygging av nye
felt. Prisene spriker fra optimistiske 60
dollar fatet via mer realistiske 80 dollar
til pessimistiske 100 dollar.
Det er selvfølgelig som å banne i kirka, men av hensyn til innovasjon og utvikling i et bredt anlagt industri-nord,
kan det være grunn til å håpe at oljeprisen nøler en smule for den muligens
er tilbake i toppform.
Arne O. Holm
High North News,
Nordområdesenteret

